
ATA DA  (171ª) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO DIA  25 DE AGOSTO DE 2008. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e oito, 
às dezoito horas e trinta minutos, no Auditório do IPREVILLE, reuniu-se o Conselho Municipal 
de  Saúde,  em  sua  171ª  Assembléia  Geral  Ordinária.  Estavam  presentes:  o  Secretário 
Municipal  da  Saúde,  Dr.  Armando  Dias  Pereira  Júnior, Hamilton  Augusto  do  Nascimento, 
Hamilton Correa Vargas, Rita de Cássia Correa, Sandra Regina Medeiros da Silva, Douglas 
Calheiros Machado, Heloisa Roeder Baumgarten, Carlos José Serapião, Liamar Michelmann 
Laffin,  José Rodrigues dos Santos Filho, Lila Gerusa N. P. Abreu, Nelson Renato Esteves, 
Jeovane Nascimento do Rosário, Luciano Soares, Martha Abreu Artilheiro, Mário Bruckheimer, 
Tânia  Izabel  do  Rosário  Irala,  Antonio  Carlos  Fernandes  Vieira,  Sandra  Mara Scherpinski, 
Lindomar Spindola de Oliveira, Araceli Rezini Rosa, Albertino Miguel Rosa, Luiza de Bastiani, 
Elenice de Fátima Correa Kruger,  Luiz José Ladislau Silva, Valdir  Vieira Rebello,  Terezinha 
Amorim de Castro, Nelson Antonio Souza, Osni Leopoldo Batista, Cléia Aparecida C. Giosole, 
Edilson  Meurer  Boing,  Belino  Bernchenbrock,   Ivanir  Alievi  Vieira,  Silvia  Furtado  Buzzo, 
Leonardo Rosalvo Jucinsky, Isolde M. Isolan, Anselmo Silvério, Adelina Izidorio Alves, Valmor 
João Machado, Ingrit Poltronieri, Revelino João Fleith, Angelina Sombrio, oito representantes 
de  conselhos  locais  de  saúde, alunos  da  Escola  Advance  e  representantes  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde  e  outros.  A  Pauta  estava  assim  constituída:  1-  EXPEDIENTES  E 
INFORMES: 1.1 Comunicados diversos; 1.2 Aprovação das Atas das Assembléias Ordinárias 
de 26.05.2008 e 30.06.08 e da Extraordinária de 09.06.08;  1.3 Apresentação e aprovação da 
pauta da reunião. 2- ORDEM DO DIA: 2.1  Apresentação e aprovação da Prestação de Contas 
do CEREST do 1º e 2º trimestres de 2008;  2.2 Apresentação do Parecer da Comissão de 
Assuntos  Internos  nº  15/2008  referente  à  Prestação  de  Contas  do  1º  e  2º  trimestres  do 
CEREST;  2.3 Apresentação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2008 da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde; 2.4 Apresentação do parecer da Comissão de 
Assuntos Internos nº 14/2008 referente à Prestação de Contas do 1º trimestre da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 3- ASSUNTOS DIVERSOS. O Presidente deu 
por aberta a reunião, cumprimentando a todos. Fez a leitura da Ordem do Dia. Colocou que o 
Dr.  Armando,  Secretário  Municipal  de  Saúde,  por  motivo  de  viagem  à  Brasília,  solicitou 
inversão de pauta, propondo como 2.1 da pauta a Apresentação da Prestação de Contas do 2º 
trimestre  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  proposta  esta  aprovada  por  maioria  dos 
conselheiros. Foram incluídos e aprovados mais dois assuntos de pauta: 2.5 Apresentação do 
perfil epidemiológico do município para a próxima reunião (Osni) e 2.6 Informações por parte 
do  representante  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  no  Polo  de  Capacitação  Permanente 
(Cléia). O Presidente agradeceu a presença dos alunos da Escola Advance do curso Técnico 
de Enfermagem. 1.1 informes: 1.1.1 Entrega das Atas da Assembléias do Conselho Municipal 
de Saúde de 14.07.08 e 28.07.08; 1.1.2 Ofício 476/08 da Maternidade Darcy Vargas datado de 
23.07.08, encaminhando ao Conselho seu Relatório de Atividades do mês de junho/08;  1.1.3 
Correspondência  da  Associação  Joinvilense  dos  Ostomizados,  datada  de  29.07.08,  em 
resposta ao ofício 181/08 indicando dois representantes como membros do Conselho: Araceli 
Rezini Rosa, como titular e Albertino Miguel Rosa, como suplente; 1.1.4  Ofício 100/08 GUAF 
de  25.07.08  da  Gerência  da  Unidade  Administrativa  e  Financeira,  respondendo  ao  ofício 
148/08 sobre a revitalização do Posto de Saúde São Marcos; 1.1.5 A Secretaria Executiva do 
Conselho Informa que o Sind. Empr. Estab. Serv. Saúde de Joinville e Região e o Conselho 
Local de Saúde Estevão de Matos perderam suas vagas no Conselho, a partir de 30.06.08; 
1.1.6 Correspondência da FAMJO datada de 24.07.08, indicando o Sr. Marcio Silveira Kosloski 
como representante no Conselho, em substituição ao Sr. Donizete José de Souza; 1.1.7 Ofício 
nº.068/08 Gabinete do Secretário,  datado de 11.08.08,  em resposta ao ofício nº.051/08 do 
Conselho Local de Saúde do Costa e Silva referente ao  PA Norte; 1.1.8 Ofício nº. 2632/08 do 
Núcleo de Análise de Projetos de Vigilância do Estado, datado de 01.08.08, em resposta ao 
ofício nº. 183/08 do CMS, referente solicitação de análise de Projeto Básico de Arquitetura com 
proposta de reforma e ampliação de área do Hospital Municipal São José, para adequação do 
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Serviço de Radioterapia; 1.1.9 Ofício nº.109/08 do GUAB, datado de 13.08.08 em resposta ao 
ofício nº104/08 do CMS, o qual solicitava a contratação de uma enfermeira e uma agente de 
saúde  para  a  Unidade  de  Saúde  do  Aventureiro  I;  1.1.10  Ofício  18/2008  de  23.07.08  da 
Associação das Assistentes Sociais de Joinville e Região reiterando o interesse de participar 
novamente do Conselho Municipal de Saúde. Aprovada a solicitação da entidade. 1.1.11 Ofício 
0299/08  GUVS de  28.07.08,  em resposta  ao  ofício  143/08  CMS,  informando  que  o  perfil 
epidemiológico referente à 2006 está em fase de reajustes finais.  Farão a apresentação no 
mês de agosto ao servidores da SMS para validação e, posterior divulgação à comunidade; 
1.1.12 Ofício 305/08 GUVS de 30.07.08, em resposta ao ofício 086/08 do Conselho Municipal 
de  Saúde,  encaminhando  os  quadros  demonstrativos  do  perfil  de  morbi-mortalidade  das 
doenças relacionadas ao trabalho no ano de 2007;  1.1.13  Ofício 78/08 da Associação dos 
Aposentados  e  Pensionistas  de  Joinville  datado   02.07.08,  justificando  a  ausência  dos 
Conselheiros Maury José do Nascimento Oliveira e Aurea Godinho dos Reis, na Assembléia 
Geral  Ordinária  de 30.06.08,  por estarem com problemas de saúde.  Justificativa aprovada. 
1.1.14  Ofício nº.050/08 do CLS do São Marcos, datado de 25.07.08, justificando a ausência do 
Conselheiro Valmor João Machado, na Assembléia Extraordinária do Conselho de 14.07.08, 
por não ter recebido a pauta. Aprovada a justificativa. 1.1.15 Correspondência da conselheira 
Terezinha do Conselho Local de Saúde Floresta datada de 23.07.08, justificando sua ausência 
na Assembléia Extraordinária do Conselho de 14.07.08, por problemas de saúde. Aprovada a 
justificativa.  1.1.16  Ofício  nº  037/08  datado  de  04.07.08  do  Conselho  Local  de  Saúde  do 
Parque  Joinville,  justificando  a  ausência  da  conselheira  Ivanir  Alievi  Vieira  na  Assembléia 
Ordinária de 30.06.08, por motivo de doença. Aprovada a justificativa.  1.1.17  Ofício 01/08 e 
02/08 do conselheiro Luciano Soares, justificando sua ausência nas reuniões do Conselho de 
14.07.08 e 28.07.08, por motivo de viagem, cumprindo atividade profissional, para Brasília e 
Florianópolis,  respectivamente.  Seu  suplente  também  encontrava-se  em  Curitiba  no  dia 
14.07.08 e no dia 28.07, não foi possível informar ao suplente que não chegaria a tempo para 
a reunião. Aprovadas as justificativas  1.1.18 Ofício nº 279 do CEREST datado de 16.07.08, 
encaminhando,  para  apreciação  e  aprovação  do  Conselho,  os  relatórios  de  Prestação  de 
Contas do 1º e 2º trimestres de 2008; 1.1.19 Ofício nº 046/08 do Conselho Local de Saúde do 
Nova Brasília datado de 18.07.08, solicitando melhorias na estrutura física do PSF. Aprovado o 
encaminhamento ao gestor municipal. 1.1.20 Ofício nº.03/08 do CLS do Jardim Paraíso datado 
de  24.07.08,  apresentando  um relatório  da  situação  do serviço  de  saúde  daquele  local  e 
solicitando  providências  urgentes.  Aprovado  o  encaminhamento  à  Comissão  de  Assuntos 
Externos para apreciação e parecer.  1.1.21 Correspondência do Conselheiro Douglas, datada 
de 24.07.08, propondo ao Conselho Municipal de Saúde a criação de uma comissão visando a 
elaboração de um documento, que deverá ser  aprovado previamente pela plenária, contendo 
as  diretrizes  básicas  que  deverão  servir  de  parâmetros  para  o  futuro  gestor.  Aprovada  a 
criação de uma Comissão com a seguinte composição:  Douglas Calheiros  Machado,  Cléia 
Aparecida  C.  Giosole,  Lila  Gerusa  N.  P.  Abreu  e  Mário  Bruckheimer.  1.1.22  A Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde informa que há vaga para um representante deste 
Conselho no Comitê de Humanização da Mesorregião de Joinville/ HumanizaSUS. Aprovada a 
indicação  da conselheira  Tânia Irala.  1.1.23  Ofício  305/08-  GAB de 06.08.08  referente  ao 
assunto que trata a Resolução 18/2008 (caso Angela S. Da Silva), informando que em virtude 
da  solicitação  de abertura  de sindicância  através  do  Núcleo  de  Gestão  de  Pessoas  e  do 
encaminhamento ao Conselho de Ética da Secretaria Municipal de Saúde, não é necessário 
enviar  a  referida  denúncia  ao  Ministério  Público  Estadual.  Cléia  e  Sr.  Leonardo  pediram 
esclarecimento  a respeito  do assunto.  Cléia solicitou que fosse encaminhado ao Ministério 
Público,  em  respeito  ao  trabalho  da  Comissão  de  Assuntos  Externos  e  considerando  a 
deliberação aprovada em reunião anterior. Sr. Leonardo esclareceu que a família da Angela já 
havia entrado com o processo no Ministério Público.  Segundo o Presidente já havia sendo 
Aprovado o encaminhamento do processo ao Ministério Público Estadual.  1.1.24  Ofício CLS-
51/2008 de 06.08.2008 do CLS Costa e Silva, tendo tomado conhecimento de que o Pronto 
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Socorro 24 horas do Costa e Silva seria fechado, solicita informações sobre a veracidade do 
fato.  Segundo o Presidente já foi  esclarecido.  1.1.25  Correspondência da conselheira Cléia 
Aparecida C. Giosole, datada de 06.08.08, solicitando esclarecimento por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde referente ao fato ocorrido na noite de 05.08.08, no PA Sul, onde a Sra. Eli 
May Tavares  de  65  anos  faleceu  após  a  queda  da  maca  dentro  da  Unidade  de  Saúde. 
Aprovado o encaminhamento à Comissão de Assuntos Externos para análise e parecer. 1.1.26 
Correspondência do Dr. Norberto Cabral solicitando a contratação de dois enfermeiros para 
trabalharem no projeto JOINVASC, por um período de cinco anos, com carga horária de seis 
horas contínuas,  com vencimento igual ao enfermeiro que trabalha no Programa Saúde da 
Família. Em função do período de férias ou outros eventuais afastamentos, solicita um terceiro 
enfermeiro  para  suprir  estes  períodos.  Dra.  Martha  esclareceu  que  um  funcionário  do 
Programa Saúde da Família trabalha sete horas.  1.1.27 Ofício 054/08 Conselho Local Saúde 
do Vila Nova Centro justificando a ausência da conselheira Izoldi Muller Izolan na reunião do 
dia 14.07.08 pelo fato da mesma não ter recebido a pauta.  Aprovada a justificativa.  1.1.28 
Correspondência  do  conselheiro  Douglas,  solicitando  ao  gestor  a  apresentação  do  Perfil 
Epidemiológico do Município em reunião do Conselho Municipal de Saúde.  1.1.29  Ofício da 
conselheira  Adelina  Izidoro Alves do Conselho Local  de Saúde CSU Iririú,  justificando sua 
ausência na reunião do Conselho Municipal de Saúde de 11.08.08, pois, como Coordenadora 
da Pastoral  da Família,  esteve participando da semana da família iniciada na mesma data. 
Aprovada a justificativa. 1.1.30 Correspondência do CLS do Aventureiro I, datada de 20.08.08, 
a  qual  faz  algumas  solicitações. Aprovado  o  encaminhamento  da  solicitação  ao  gestor 
municipal. 1.2  Aprovação  das  Atas.  Foram  aprovadas  as  atas  de  26.05.08,  30.06.08  e 
09.06.08, por maioria dos conselheiros presentes.  2- Ordem do Dia: 2.1 Apresentação da 
Prestação de Contas do 2º trimestre da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal 
de  Saúde.   Dr.  Armando  cumprimentou  a  todos  e  agradeceu  aos  conselheiros  pela 
apresentação do seu assunto como primeiro item de pauta. Iniciou com os serviços prestados 
quanto ao número de consultas médicas ambulatoriais e de algumas especialidades. Colocou 
que  a  demanda  reprimida  era  maior  nas  especialidades  de  cardiologia,  neurologia, 
oftalmologia,  ortopedia  e  dermatologia.  Esta  demanda,  segundo  ele,  estavam  sendo 
transferidas  para  o  Programa  “Saúde  já”  nos  bairros  e  que  já  haviam realizado  onze  mil 
consultas. “Continuando nestas condições, provavelmente, não vai haver demanda reprimida 
até o final do ano”, completou. Quanto aos exames de tomografia, ressonância, cirurgias de 
catarata,  ultrassom,   também  eram  contemplados  no  Projeto.  Mostrou  o  quantitativo  de 
exames de investigação diagnóstica  realizados,  procedimentos  de alto  custo e a demanda 
reprimida de procedimentos de alto custo e ultrassonografia.  Esclareceu que estava sendo 
montada uma equipe da Secretaria da Saúde com um analista de sistema da Prefeitura para 
cadastro e alimentação de dados. Na Prestação de Contas também foram lançados alguns 
dados da Ouvidoria,  que está sendo ampliada,  completou Dr.  Armando.  Pediu licença aos 
conselheiros  e  informou  que  sua  equipe  daria  continuidade  a  apresentação  do  assunto. 
Vilson, Contador da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a apresentação da parte financeira. 
Mostrou o gasto com saúde em 2007 no valor  de R$ 433,50 por habitant/ano,  sendo com 
recursos próprios R$ 186,66 e de transferências recebidas do Estado e da União, R$ 246,83. 
Apresentou as receitas no mês de abril,  maio e junho e os repasses feitos pela Prefeitura 
Municipal, as receitas orçadas e recebidas. Disse que o orçamento é uma previsão do que se 
imagina e o que está previsto nas Portarias e arrecadado. “Nós jogamos um pouco a mais  
para não ter problemas orçamentários no mês de dezembro”, completou. Apresentou ainda, as 
despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros, imobilizações e hospitais, 
Clínicas e Laboratórios. Observou que as notas do Complexo Ulysses Guimarães entravam 
como  imobilizações.  Mostrou  os  valores  repassados  aos  Hospitais:  São  José,  Bethesda, 
Hospital  Regional  e  Maternidade  Darcy  Vargas  e  às  Clínicas  e  Laboratórios.  Por  último, 
apresentou a situação financeira no trimestre,  com o disponível mais o realizável,  contas a 
pagar e um saldo de R$ 7.717,092 (Sete Milhões, Setecentos e Dezessete Mil e Noventa e 
Dois  Centavos).  O Presidente  colocou o assunto  em discussão.  Douglas  fez uma reflexão 
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sobre o valor de R$ 433,50 gasto com saúde em Joinville em 2007. Colocou que atualmente 
estava sendo gasto 1/3 do que o Brasil gastava em 2006.  A conselheira Ester questionou o 
porquê do Ministério da Saúde não ter feito o repasse da hemodiálise. Segundo Vilson, houve 
problema da tabela e o Ministério da Saúde não costumava justificar o pagamento ou não. 
Caso  parecido  aconteceu  com o repasse  da Assistência  Farmacêutica  Básica,  completou. 
Segundo ele, não houve repasse até o mês de abril, quando entrou um valor considerável. D. 
Terezinha  pediu  esclarecimento  sobre  quais  as  providências  tomadas  pela  Ouvidoria  com 
relação as denúncias como: falta de atendimento e falta de higiene. Ingrit, Coordenadora do 
Serviço de Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, informou que recebia a reclamação 
através  do  156  da  Prefeitura,  encaminhava  à  Coordenação  responsável  e  assim  que 
respondida,  era  encaminhada  ao  cliente.  Disse  que  poderia  ser  feita  a  denúncia  à 
Coordenação,  após respondida,  era encaminhada à Ouvidoria.  Sr.  Valmor  solicitou que os 
números fossem apresentados de forma mais clara para dar condições de saber se o dinheiro 
foi aplicado de maneira correta. Quanto às aplicações financeiras, Vilson colocou que na sua 
grande  maioria  era  dinheiro  de  convênio.  Colocou  que,  por  força  de  lei  governamental, 
enquanto não for utilizado o recurso era obrigatório aplicá-lo em conta remunerada, poupança 
ou fundo de aplicação. Exemplificou com o valor do recurso da gestão plena. “Como não é 
gasto todo aquele valor de uma vez só, ele fica rendendo juros”. O Presidente sugeriu que o 
conselheiro Valmor participasse da reunião da Comissão de Assuntos Internos para ter maior 
clareza sobre o assunto. Cléia aproveitou para colocar que a Comissão estava necessitando 
de um membro do segmento usuário, principalmente com conhecimento em contabilidade. Sr. 
Revelino questionou o porquê de não estar participando das discussões quanto aos repasses 
feitos pela Secretaria Municipal de Saúde ao Hospital Bethesda, considerando que foi indicado 
como representante do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a conselheira Cléia. O 
Presidente disse que iria reforçar a indicação junto à Secretaria Municipal de Saúde.  Cléia 
solicitou esclarecimentos quanto ao anúncio no Jornal “A Notícia” de que foi gasto em 2007 o 
valor  de 166 milhões de reais,  27% na saúde fora a verba do Hospital  Municipal  S.  José. 
Questionou se a verba que vinha para o Hospital era destinada a reforma do Hospital e qual o 
motivo do Hospital Municipal S. José não fazer a prestação de contas ao Conselho Municipal 
de  Saúde.  Segundo  Vilson,  o  recurso  apresentado  vem  da  gestão  plena  e  do  extra-teto 
(FAEC),  recursos  de convênios  que  o hospital  mantem com a UNIMED,  Saúde Bradesco, 
DPVAT  e,  a  respeito  da  folha  de  pagamento,  que  sai  da  Prefeitura,  o  Hospital  recebia 
diretamente, acrescentou. Disse ter lido a reportagem do jornal e que as informações obtidas 
por eles vinham através dos dados do Ministério da Saúde e do SIOPS. Disse que no SIOPS 
deve estar lançado tudo que o município gastou com saúde. Enfatizou que não existe dupla 
contabilização. Luciano disse que havia necessidade do Conselho Municipal de Saúde tomar 
uma  atitude  para  que  a  prestação  de  contas  fosse  mais  detalhada.  Aprovado  o 
encaminhamento da Prestação de Contas para análise e parecer da Comissão de Assuntos 
Internos.  O Presidente  solicitou que a reunião se estendesse por mais trinta minutos para 
finalizar os assuntos de pauta, proposta esta, que foi aprovada por maioria dos conselheiros 
presentes. 2.2 Apresentação e aprovação da Prestação de Contas do CEREST do 1º e 2º 
trimestres de 2008. Sr. William iniciou a apresentação colocando o saldo de dezembro de 
2007,  o valor a receber ainda de 2007 com  mais o incentivo mensal que receberia em 2008, 
estaria totalizando o valor de R$ 789.592,37 disponível para o CEREST para o ano de 2008. 
Observou que não haviam recebido as parcelas mensais de R$ 30.000,00 do Ministério da 
Saúde. Disse que foi recebido em março de 2008 do Ministério da Saúde, R$ 270.000,00, com 
R$  1.699,27  de  aplicação  financeira  e  devolução  de  R$  734,45,  que,  segundo  ele,  eram 
valores devolvidos de adiantamento referente a viagens que eram feitas.  Mostrou o saldo em 
31.03.08, o valor da aplicação financeira e o valor da devolução, o saldo de abril a junho/2008 
e o saldo disponível até 30.06.08. Apresentou a prestação de contas detalhada, informando as 
receitas,  despesas,  gastos  com curso de capacitação,  material  de consumo e serviços de 
terceiros e investimentos, dentro do 1º e 2º trimestres. O Presidente colocou o assunto em 
discussão. Sr. Osni solicitou que não fossem apresentadas duas Prestações de Contas num 
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mesmo dia, pois, além de ser cansativo, a segunda Prestação de Contas foi apresentada muito 
rapidamente e o assunto merecia maior atenção. Segundo o Presidente era uma questão de 
tempo e não houve condições de incluir o assunto em outras reuniões. Aproveitou para colocar 
que caso fosse necessário,  se fariam mais reuniões extraordinárias.  2.3 Apresentação do 
Parecer da Comissão de Assuntos Internos nº 15/2008 referente à Prestação de Contas 
do 1º e 2º trimestres do CEREST. A conselheira Lila apresentou o assunto. “Considerando: A 
solicitação de análise da Prestação de Contas do 1º e 2º trimestres do CEREST, encaminhada 
através do ofício 279/SST/CEREST  de 16.07.08; o ofício nº 197/08-CAI/CMS de 14.08.08,  
solicitando:  1-informar  ao  Conselho  Municipal  de  Saúde  sobre  a  transferência  da  rubrica  
orçamentária referente a compra do aparelho de eletromiografia; 2-  informar os valores gastos 
com material permanente no 1º e 2º trimestres de 2008 do CEREST; 3- fornecer as atas das  
reuniões da Comissão de Saúde do Trabalhador; 4- esclarecer sobre o acréscimo no valor de 
R$  400,00  gasto  na  viagem  à  Porto  Alegre;  o  memorando  interno  nº  308/08-
SST/CEREST/GUVS/SMS datado de 15.08.08, respondendo ao ofício 197/08; a aprovação da 
Prestação de Contas do 1º e 2º trimestres do CEREST, condicionadas à apresentação futura 
do  comprovante  de  despesas  de  transporte  pela  Empresa  responsável,  quando  houver  
Encontros  ou  Congressos  em  outras  localidades”.  Colocado  o  assunto  em  discussão,  a 
conselheira  Cléia  lembrou  que  havia  sido  solicitado  que  o  Conselho  Municipal  de  Saúde 
tomasse conhecimento da mudança da rubrica orçamentária e perguntou se todas as atas da 
Comissão de Saúde do Trabalhador chegaram à Comissão de Assuntos Internos, inclusive a 
de 04 de julho. Segundo Lila, todos os questionamentos foram esclarecidos pelo Coordenador 
do CEREST, Sr. William. Quanto as atas, todas foram apresentadas à Comissão e a de julho 
entraria  na Prestação de Contas   do 3º  trimestre.  Aprovada,  por  maioria  dos conselheiros 
presentes, a Prestação de Contas do 1º e 2º trimestres do CEREST.  2.4 Apresentação do 
parecer da Comissão de Assuntos Internos nº 14/2008 referente à Prestação de Contas 
do  1º  trimestre  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde/Fundo  Municipal  de  Saúde.   O 
conselheiro Hamilton apresentou o parecer.  “Considerando: a apresentação da Prestação de 
Contas do 1º trimestre de 2008 da  Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
em 26.05.08 em Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde; o ofício 137/08-
CMS  da  Comissão  de  Assuntos  Internos,  datado  de  02.07.08,  o  qual  solicita:  1-  a 
discriminação dos materiais adquiridos pelo SUS nos meses de janeiro, fevereiro e março com 
seus custos unitários e onde foram instalados; 2- a informação de qual é a demanda reprimida 
de consultas e exames especializados e o tempo de espera no 1º trimestre; 3- a informação 
quanto  à   existência  de  demanda  reprimida  para  os  procedimentos  de  radioterapia  e 
quimioterapia;  que  a  Comissão  de  Assuntos  Internos  foi  contemplada  quanto  aos 
questionamentos  solicitados,  com o  esclarecimento  do  Sr.  Vilson,  Contador  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde  e  com  a  apresentação  da  listagem  devidamente  discriminada  dos 
materiais  adquiridos  pelo  SUS no  1º  trimestre  de  2008  e  pelo  ofício  479/08  do  Setor  de  
Planejamento da Secretaria  Municipal  de Saúde;  Sugere-se:  a aprovação da Prestação de 
Contas  do 1º trimestre de 2008 da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde”.  
Aprovado o parecer por maioria dos conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente deu por encerrada a reunião às 21:55 horas, da qual, eu, Marly R. Wesling, lavrei a 
presente Ata, que vai por todos assinada. 
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