
 ATA DA  (169ª) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO DIA  30 DE JUNHO DE 2008. Aos trinta dias do mês de junho de 
dois mil e oito, às dezoito horas e  trinta minutos, no Auditório do IPREVILLE, reuniu-
se  o  Conselho  Municipal  de  Saúde,  em  sua  169ª  Assembléia  Geral  Ordinária. 
Estavam presentes: O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Paulo Iolando de Santana, 
Hamilton Augusto do Nascimento, Ignês Clarisse Moreira, Hamilton Correia Vargas, 
Douglas  Calheiros  Machado,  Heloisa  Roeder  Baumgarten,  Tércio  Egon  Paulo 
Karsten,  Gerson  Cipriano,  Janaina  Martins,  Elidiane  Ribeiro,  Lila  Gerusa  N.  P. 
Abreu, Nelson Renato Esteves, Albertina Valentine Cristofolini, Jeovane Nascimento 
do Rosário,  Luciano Soares,  Hudson Gonçalves Carpes,  Martha Abreu Artilheiro, 
Cátia Guimarães Pereira, Ana Lúcia de Melo, Mario Bruckheimer, Tânia Izabel do 
Rosário,  Antonio  Carlos  Fernandes  Vieira,  Lindomar  Spindola  de  Oliveira,  Sônia 
João  Antunes,  Aline  Gassmann  de  Sousa,  Maria  Inês  Gonçalves,  Luiz  José 
Ladislau, Valdir Vieira Rebello, Terezinha de Castro, Osni Leopoldo Batista, Cléia 
Aparecida  C.  Giosole,  Edilson  Meurer  Boing,  Belino  Bernchenbrock,  Leonardo 
Rosalvo Jucinsky, Isolde M. Isolan, Anselmo Silvério, Adelina Izidorio Alves, Valmor 
João  Machado,  Ingrit  Poltronieri,  Revelino  João  Fleith,  Angelina  Sombrio, 
representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do IELUSC, da Rede Feminina, 
do SENAC, da UNIVILLE, e quatro representantes dos conselhos locais de saúde. A 
pauta estava assim constituída: Aprovação das Atas das Assembléias do Conselho 
Municipal de Saúde de 28.04.08, 31.03.08 e 14.04.08. Atas aprovadas pela maioria 
dos  conselheiros  presentes.  Apresentação  e  aprovação  da  pauta  da  reunião.  2- 
ORDEM DO DIA -  2.1 Eleição do Secretário Geral da mesa diretora do Conselho 
Municipal de Saúde – Comissão Eleitoral.  2.2 Apresentação do Projeto Pró- Saúde 
do  Ministério  da  Saúde  em parceria  com a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  a 
Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE e solicitação de indicação de dois 
membros  do  Conselho  para  acompanhamento  do  Projeto.  2.3  Apresentação  e 
Aprovação da Revisão do Plano de Ações e Metas 2008 da AIDS. 2.4 Educação 
Permanente  para  o  controle  social  do  SUS.  Pauta  aprovada  pela  maioria  dos 
conselheiros presentes. A conselheira Cléia solicitou a inclusão de pauta do assunto: 
Participação do Comitê de Ética e Pesquisa e Comissão de Saúde do Trabalhador 
na próxima reunião do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  Sr.  Nelson solicitou  cinco 
minutos  para  pronunciamento  da  Comissão  de  Assuntos  Externos.  Inclusões  de 
pauta  aprovadas  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.   EXPEDIENTES  E 
INFORMES: 1) Convite aos conselheiros para participarem do curso de capacitação 
de conselheiros que terá início no dia 1º/07/08, no IPREVILLE, das 18:30 horas às 
20:30  horas.  As  inscrições  estão  disponíveis  na  recepção.  2)  Convite  para  o  I 
Seminário de Política de Segurança Alimentar e Nutricional: Avanços e Desafios, 
que acontecerá no próximo dia 07 de julho de 2008 na Câmara de Vereadores de 
Joinville. Maiores informações pelo telefone:(47) 3802-3790.  3)  Equipe Estratégica 
de Saúde da Família do Jardim Paraiso II convida a todos para participar de uma 
reunião no dia 03/07/08 na Escola Municipal Profª Rosa Maria Berezoski Demarchi, 
no  Jardim  Paraíso,  onde  pretende  tratar  de  assuntos  como:  explanação  sobre 
atenção  básica,  apresentação  do  diagnóstico  comunitário,  entre  outros.  4) 
Informamos aos conselheiros e a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde 
que,  em  virtude  de  2008  ser  um  ano  político,  foi  decidido  que  a  reunião  para 
discussão sobre a Universal Tabaco, agendada para o dia 1º/07/08 foi transferida 
para o dia 03.11.08, às 19:00 horas, no Salão da Igreja do Perpétuo Socorro.  5) 
Direitos  dos  usuários  dos  serviços  das  ações  de  saúde  no  Brasil.  6) 
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Correspondência  do  SIMESC  datada  de  10.06.08,  indicando  o  Dr.  Hudson 
Gonçalves Carpes e o Sr. Marcelo da Rosa Prates como seus representantes nesse 
conselho. 7)  Ofício n° 210/08 da SMS, em resposta ao ofício n°.110/08 do CMS, o 
qual solicita, mensalmente, um relatório de queixas do Serviço de Ouvidoria. Informa 
em função do quadro funcional do Serviço não ter condições de atender a demanda, 
os relatórios de atendimentos e ocorrências serão emitidos trimestralmente. 8) Ofício 
n°.223/08 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº. 128/08 do 
CMS, informando que na apresentação da Prestação de Contas trimestrais estarão 
presentes o Secretário de Saúde ou o Diretor Executivo, os quais responderão pelos 
Gerentes da Secretaria e que os gerentes se farão presentes, sempre que possível. 
9)  Ofício  57/08  –  GAAH de  23.06.08,  informando que a  paciente  Maria  Gerusa 
Oliveira  realizou  cirurgia  oftalmológica  em  05.06.08  no  HMSJ  e  está  sendo 
acompanhada ambulatorialmente.  10)  Ofício  circ.  03/08  do  Gabinete  da  SES de 
06.06.08,  informando que a Sra.  Carmen Emília  B.  Zanotto  assumiu o cargo de 
Secretária de Estado da Saúde em 03.06.08 e informa a nominata da nova equipe 
diretiva. 11)  Ofício Circular 015/08 de 10.06.08 do Gabinete da Diretora Geral da 
Secretaria  Estadual  de  Saúde,  encaminhando documentos  referentes a Auditoria 
realizada pela Controladoria Geral da União quanto ao repasse da Farmácia Básica, 
cuja matéria foi veiculada no Diário Catarinense de 08.06.08. 12) Ofício nº.06/08 da 
ADIJO datado de 19.06.08, informando que em virtude da saída de seu conselheiro 
titular,  representante da Instituição no Conselho Municipal  de Saúde, Sr. Narciso 
Schaeffer  Feijó,  assume  esta  vaga,  a  partir  desta  data,  a  Sra.  Tania  Izabel  do 
Rosário Irala  e como suplente assume o Sr. Antonio Carlos Fernandes Vieira.  13) 
Ofícios  nº.365/08  da  Maternidade  Darcy  Vargas  e  391/08  encaminhando  os 
Relatórios  dos  Meses  de  Abril  e  maio/08  das  atividades  da  instituição  para 
conhecimento do conselho. 14) Convite do Fórum Catarinense de Ética em Pesquisa 
–  dia  06.08.08  das  14  às  18  horas,  no  Anfiteatro  da  Biblioteca  Universitária 
(UNIVILLE). 15) III Encontro dos Comitês de Ética em Pesquisa do município de S. 
Paulo  – 22.08.08,  das 8h às 18h,  no Anfiteatro  do  Hospital  do  Servidor  Público 
Municipal.  16)  Ofício  Circular  ACCT  nº  05/2008  de  19.06.08,  convidando  os 
conselheiros para participarem do Seminário Estadual  que marca os 18 anos de 
sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente, no dia 11.07.08, das 8h30min às 
17h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Ação Social de 
Curitibanos.  17) Ofício  nº  58/08  da  AAPJ,  datada  de  27/05/2008,  justificando  a 
ausência de seus representantes, Sr. Maury J. do N. Oliveira e Sra. Áurea G. dos 
Reis, na AGO de 26/05/2008, por problemas de saúde. Justificativa aprovada pela 
maioria dos conselheiros presentes.  18)  Correspondência da FAMJO justificando a 
ausência  da  conselheira  Maria  Inês  Gonçalves,  na  AGE  de  09/06/08,  por  ter 
assumido compromisso anteriormente para a mesma data.  Justificativa  aprovada 
pela maioria  dos conselheiros.  19)  Correspondência do SINDITEX, justificando a 
ausência  do  conselheiro  Gerson  Cipriano  na  AGE do  dia  09/06/2008,  por  estar 
trabalhando  na  data.  Justificativa  reprovada  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes.  20)  Ofícios  da OAB nº  65,  81,  86/08  manifestando seu interesse em 
participar do Conselho Municipal de Saúde e indicando seus representantes: Dra. 
Aline Gassmann de Sousa e Dr. Kleber Fernando Degracia, como titular e suplente, 
respectivamente.  21)  Ofício  Conselho  Local  de  Saúde  032/08  de  18.06.08  do 
Conselho Local de Saúde Parque Guarani solicita a contratação de um odontólogo e 
a substituição  Enfª  Tânia Bettina M. Jorge, o mais breve possível.  Aprovado o 
encaminhamento  ao  Gestor.  22)  Ofício  n  °.132/08  da  CAI  datado  de  20.06.08, 
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considerando as alterações do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde 
e os esclarecimentos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, solicitados 
pelo ex-conselheiro Narcizo S. Feijó,  a Comissão de Assuntos Internos solicita a 
formação de uma Comissão específica para discutir e fazer as possíveis alterações 
que  se  façam  necessárias.  Aprovado  por  maioria  de  votos  a  criação  dessa 
comissão. Se prontificaram a participar os conselheiros: Cátia Guimarães Pereira, 
Roland  Ristow,  Gerson  Cipriano,  Carlos  F.  Vieira,  Ana  Lúcia   de  Melo  e  Aline 
Gassmann de Sousa. 23) Memorando nº. 076/08 GUPCAA de 24.06.08, solicitando 
o credenciamento do Hospital  e Maternidade Bethesda em esterilização cirúrgica 
(vasectomia). Aprovado o encaminhamento à Comissão de Assuntos Internos.  O 
secretário, Sr. Paulo fez um agradecimento a todos que colaboraram para o sucesso 
da Campanha da Vacinação, que atingiu 99,4% do seu objetivo.  2.1 Eleição do 
Secretário  Geral  da  mesa  diretora  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  – 
Comissão Eleitoral.  Sr. Osni fez a leitura das normas:NORMAS DA COMISSÃO 
ELEITORAL  PARA  PREENCHIMENTO  DA  VAGA  DE  SECRETÁRIO(A)  DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - Data : 19/06/08; Local : Secretaria Executiva 
do C.M.S.- Participaram desta reunião: José Rodrigues dos Santos Filho; Lindomar  
Spíndola  de  Oliveira;  Osni  Leopoldo  Batista;  Mário  Brückheimer  e  João  Batista 
Tomaz. Foram tratados os seguintes assuntos:a) Escolha do Presidente e Secretário 
da Comissão Eleitoral, sendo escolhido Presidente o Sr.José Rodrigues dos Santos 
Filho e Secretário o Sr.Osni Leopoldo Batista. b) Discussão da vacância do cargo de 
Secretário(a)  da  Mesa  Diretora  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  c)  No  
entendimento desta Comissão Eleitoral, o cargo vago deverá ser preenchido por um 
representante dos usuários ou prestador de serviços, já que a representatividade do 
Governo e dos profissionais  de saúde já está garantida na Mesa Diretora deste  
Conselho.  d  )  As  seguintes  providências  foram  sugeridas  para  que  a  eleição 
transcorra  bem:  Todas  as  instituições  interessadas  do  segmento  usuários  e  do 
segmento prestadores de serviços  que tenham membro titular atuante no Conselho  
Municipal de Saúde há pelo menos um ano, poderá candidatar-se ao cargo; No dia  
30/06/08,  durante  a  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  ,  o  
Presidente  da  Comissão  Eleitoral  comunicará  à  plenária,  a  nominata  dos 
conselheiros habilitados para o pleito. A eleição acontecerá no dia 30/06/08 e deverá 
ser o primeiro assunto da pauta da Reunião Ordinária. Esta comissão sugere: Que 
os conselheiros da Comissão Eleitoral por princípio de ética não serão candidatos 
para  o  cargo  vago;  Que  o  conselheiro  diretor  (vice  presidente)  e  a  Comissão  
Eleitoral  deverão  votar;  Os  candidatos  ao  cargo  vago  terão  para  a   sua  
apresentação e breves considerações, o tempo de três minutos; O voto será aberto  
e nominal mediante a chamada de cada entidade representada.  Marly informou o 
nome  dos  conselheiros  aptos  a  se  candidatarem  ao  cargo  de  Secretario(a): 
Hamilton Augusto do Nascimento,  Armandoa Lorga Vieira,  Roland Ristow Junior, 
Carlos  José  Serapião,  Tercio  Egon  Paulo  Karsten,  Gerson  Cipriano,  Rainilda 
Kindlein  Miranda, Liamar  Michelmann  Laffin,  José  Rodrigues  dos  Santos  Filho, 
Agenor  Garrett,  Janaina  Martins,  Nilza  Cristina  L.  Afonso  Valor  Gonçalves,  Lila 
Gerusa N. P. Abreu, Nelson Renato Esteves, Albertina Valentine Cristofolini, Elenice 
Fátima de Oliveira,   Luciano Soares,  Pablo Sanches,   Cátia  Guimarães Pereira, 
Maria Angélica Boschilia e Santos, Ana Lucia Melo, Tânia Izabel do Rosário Irala, 
Lindomar  Spindola  de  Oliveira,  Sergio  Hilário  Reinert,  Sonia  João  Antunes, 
Luiza de Bastiani, Donisete José de Souza,  Luiz José  Ladislau Silva, Valdir Vieira 
Rebello, Terezinha Amorim de Castro, Osni Leopoldo Batista, Cléia Aparecida C. 
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Giosole,  Mario Marcio Leão, Leonardo Rosalvo Jucinsky e Angelina Sombrio.  Se 
candidataram a vaga de Secretário(a) a  conselheira Cléia Aparecida C. Giosole, 
representante do Conselho Local do Bairro Costa e Silva e o conselheiro Leonardo 
Rosalvo Jucinsky, representante do Conselho Local do Comasa. A conselheira Cléia 
se  pronunciou  dizendo  que  pretende  colaborar  com  a  mesa  diretora  e  demais 
membros do conselho, fazendo cumprir o que determina o Regimento do Conselho 
Municipal  de  Saúde.   O  candidato  Leonardo  falou  que,  se  eleito  for,  pretende 
colaborar com os conselheiros e mesa diretora no intuito de melhorar a qualidade no 
atendimento  do  SUS.    Encerrada  a  votação,  somaram-se  21  votos  a  favor  da 
candidata Cléia e 7 votos a favor do candidato Leonardo.  A conselheira Cléia, eleita 
Secretária do Conselho Municipal de Saúde, agradeceu a todos pela confiança e 
recebeu os cumprimentos e boas vindas do presidente do Conselho Municipal de 
Saúde.  2.2  Apresentação  do  Projeto  Pró-Saúde  do  Ministério  da  Saúde  em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade da Região de 
Joinville – UNIVILLE e solicitação de indicação de dois membros do Conselho 
para acompanhamento do Projeto.  Dra.  Helena Paiano iniciou a apresentação 
falando  que  o  referido  projeto  foi  aprovado  recentemente  e  é  uma  parceria  da 
Secretaria Municipal de Saúde de Joinville e UNIVILLE. Luciano falou que o Pró 
Saude deriva de uma politica do Ministério da Saúde e Educação e visa orientar as 
graduações em Saúde para o atendimento no Sistema Unico de Saúde. Informou 
que  em  2005  saiu  o  primeiro  projeto  multiprofissionais,  medicina,enfermagem  e 
odontologia, e este ano abriu para todas profissões, no Estado foram aprovados oito 
projetos  sendo um deles o de Joinville.  Dra Helena falou que este projeto será 
realizado  no  bairro  Jardim  Paraíso,  cuja  localização  é  próxima  ao  Campus  da 
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). O projeto será desenvolvido junto 
às Unidades de Saúde do Jardim Paraíso I e II e no Pronto Atendimento 24 horas 
desta região. Os objetivos são incorporar ao processo de formação dos alunos dos 
cursos  de  Odontologia  e  Farmácia  da  UNIVILLE  uma  abordagem  integral  do 
processo  saúde-doença  e  da  promoção  de  saúde.  Proporcionar  à  sociedade 
profissionais  habilitados  para  responder  às  necessidades  da  população  e  à 
operacionalização  do  Sistema  Único  de  Saúde.   Viabilizar  a  formação  de 
profissionais, na área da Odontologia e Farmácia, capacitados a desenvolver suas 
práticas  voltadas  para  a  promoção  e  manutenção  da  saúde  da  população, 
constituindo-se  em  agentes  de  saúde,  devidamente  habilitados  à  aplicação  de 
medidas preventivas e curativas em nível individual e coletivo. A estrutura do Projeto 
está assim constituída: Tempo de execução do Projeto: 3 anos, Orçamento  total do 
projeto: R$ 950.080,00. O modelo proposto pelo Ministério da Saúde inclui 3 eixos 
de  trabalho:  a)  Orientação  Teórica,  b)  Cenários  da  Prática,  c)  Orientação 
Pedagógica. As atividades propostas serão: Atuar em planejamento e gestão em 
saúde, aprofundar o conhecimento do Sistema Único de Saúde, realizar oficinas de 
capacitação  aos  doscentes,  discentes  e  profissionais  de  saúde  das  Unidades 
Básicas de Saúde, desenvolver técnicas alternativas de educação em saúde com 
jogos pedagógicos e teatro-educação,  resgatar  a  cultura popular  na  sua relação 
saúde-doença, estímulo ao autocuidado, ensino.  Os alunos de 1º, 2º e 3º ano de 
Odontologia e Farmácia serão capacitados a desenvolver as atividades educativas e 
de promoção de saúde, participação de reuniões dos Conselhos Local e Municipal 
de Saúde, os alunos de 4º e 5º ano de Odontologia e Farmácia serão  capacitados a 
desenvolver as atividades: Campanhas de Promoção de Saúde (câncer bucal, uso 
racional de medicamentos e outras);  Capacitação de cuidadores;  Elaboração de 
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planos de promoção à saúde e atendimento individual em consultório. Os alunos de 
Farmácia  serão  capacitados  a  desenvolver  o  cultivo  de  plantas  medicinais 
considerando as diretrizes técnicas pertinentes. Articulação Atenção Básica/Atenção 
secundária,  com  interligação  da  Farmácia  Escola  UNIVILLE/SMS/SUS  onde 
dispensa-se  medicamentos  excepcionais  e  realiza-se  práticas  educativas  e  a 
Farmácia da Unidade Básica.   Os alunos de 4º  e  5º  ano de Odontologia  serão 
capacitados ao:  Atendimento  odontológico  (Integração das clínicas  da  UNIVILLE 
num  ambulatório  integrado  na  Unidade  de  Saúde)  para  toda  comunidade  nas 
Unidades de Saúde do Jardim Paraíso I e II enfatizando a adequação bucal como 
primeiro.  Os  alunos  do  4º  e  5º  ano  de  Odontologia  serão  capacitados  ao: 
atendimento odontológico (Integração das clínicas da UNIVILLE num ambulatório 
integrado na Unidade de Saúde) para toda comunidade nas Unidades de Saúde do 
Jardim Paraíso I e II enfatizando a adequação bucal como primeiro. Os alunos do 5º 
ano de Odontologia serão capacitados ao: atendimento odontológico nas Unidades 
de Saúde do Jardim Paraíso I, II e no Pronto Atendimento 24 horas da região, na 
disciplina de Extramuros; Atendimento a pacientes com necessidades especiais, no 
Núcleo Atendimento de Pacientes Especiais da Secretaria Municipal de Saúde e nas 
Clínicas da UNIVILLE na disciplina de Pacientes Especiais. Os alunos de 5º ano de 
Farmácia serão capacitados a desenvolver na disciplina de Atenção Farmacêutica 
atendimento nas Unidades de Saúde do Jardim Paraíso I, II e na Farmácia Escola. 
Dra.  Helena  informou  que  o  projeto  escrito  assim  como  as  planilhas,  ficarão  à 
disposição  do  conselho.   Sra.  Teresinha  perguntou  sobre  a  capacitação  de 
cuidadores, como vai acontecer. Dra. Helena explicou que será construído com a 
equipe, profissionais de saúde, alunos e agentes comunitárias de saúde. Dr. Tércio 
perguntou se na atenção farmaceutica está inserida as análises clínicas. Luciano 
explicou que no edital  haviam varios itens que o projeto viria a contemplar e um 
deles era a integração das análises clínicas na formação dos estudantes.  Sra. Ester 
questionou  se  com  este  projeto  o  valor  das  mensalidades  dos  estudantes  em 
Farmacia e Odontologia ficará mais acessível, perguntou também se o atendimento 
será através de sorteio. Dra. Helena informou que não haverá mudança de valor de 
mensalidade, visto que, o projeto é para benefício da comunidade (atendimento). 
Quanto ao sorteio, Denise informou que o método existe, mas não é regra geral, a 
localidade é que vai  definir,  em ata,  a modalidade que melhor se adequa à sua 
realidade. Dra Marta parabenizou a iniciativa dos cursos de Odonto e Fármácia e 
como médica do Jardim Paraíso ficou muito feliz com o direcionamento do projeto 
àquela região. Questionou porque a verba será só para o próximo ano. Dra. Helena 
falou a verba terá que ser dividida em três anos e como o primeiro ano prevê muita 
capacitação,  faremos primeiro  a  compra de equipamentos e adaptação do local. 
Tania perguntou se o projeto  terá continuidade em outros bairros. Dra Helena falou 
que não saberia informar se o projeto terá continuidade em outros bairros mas que 
pretendem fazer  um bom trabalho  e  após  mostrar  os  resultados.  O conselheiro 
Douglas mostrou-se admirado com o fato de o Ministério da Saúde ter aprovado um 
projeto  de quase um milhão de reais sem o respaldo do Conselho Municipal  de 
Saúde. Segundo o conselheiro, o projeto deveria ter sido feito desde o inicio com a 
participação  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  Dra.  Helena  esclareceu  que  o 
Ministério da Saúde e Educação lançaram o edital em dezembro de 2007, então o 
projeto foi feito ás pressas. Luciano concordou com o conselheiro Douglas e disse 
que quando saiu o edital, este poderia ter passado pelo Conselho. O conselheiro 
Valmor  comentou que  assim como hoje  está  sendo solicitado  dois  membros do 
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Conselho Municipal de Saúde para acompanhar a execução do projeto, porque não 
solicitaram para participar da elaboração do projeto. Dra. Helena  falou que concorda 
com o conselheiro e sente que não tenha acontecido desta forma. O presidente 
solicitou dois conselheiros do segmento usuário para acompanhar a execução do 
projeto. Dr. Hudson falou que antes o projeto deveria ser analisado pela Comissão 
de Assuntos Internos, visto que vai utilizar recursos do Fundo Municipal de Saúde. 
Dra Helena esclareceu que o Fundo apenas vai receber a verba e repassar para o 
projeto, não vai envolver recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Hamilton falou 
que como os valores vão passar pelo Fundo, o controle social tem que existir. Os 
conselheiros  Nelson,  Tércio  e  Roland  se  prontificaram a  acompanhar  o  projeto. 
Aprovada a indicação destes conselheiros para acompanhar o projeto.  A usuária 
Sirlei Pedroso Berckenbroch solicitou alguns minutos para falar de sua situação de 
Saúde. Informou que está afastada do trabalho desde setembro de 2006, devido a 
um rompimento de tendão de ombro. Em abril de 2007 perdeu o benefício por não 
ter realizado cirurgia devido ao fato de o aparelho necessário para realização da 
mesma encontrar-se quebrado.  Informou também que já comunicou o Ministério 
Público, o CEREST e acionou um advogado. O conselheiro Hamilton, representante 
do Hospital Municipal São José, se  comprometeu a verificar o caso e encaminhar 
uma resposta formal à Sra. Sirlei.   Tania, responsável pelo programa DST/AIDS, 
entregou a revisão do Plano de Ações e Metas - 2008 e informou que em virtude do 
adiantado da hora este assunto será apresentado na próxima reunião. Sra. Rosi, 
que apresentaria nesta data uma proposta referente Educação Permanente para o 
Controle Social no SUS, solicitou aos conselheiros que fizessem a leitura do material 
recebido na recepção e refletissem para que na próxima reunião pudessem discutir 
o assunto, que trata da Resolução 363/06 do Ministério da Saúde e que não esta 
sendo cumprida pelo próprio Ministério.  Nada mais havendo a tratar,  deu-se por 
encerrada à reunião, às vinte horas e trinta minutos, da qual eu, Sandra Helena 
Camilo, lavrei a presente Ata.
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