
ATA DA  CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e nove, às dezoito horas e quarenta e três 
minutos,  no  Plenarinho  da Câmara  de Vereadores  de  Joinville,  realizou-se  a  centésima 
octogésima  terceira  Assembleia  Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde, 
Conselheira Cléia Aparecida Clemente Giosole, Presidente do CMS, procedeu à abertura 
dos trabalhos,  cumprimentando todos os  presentes.  Em seguida apresentou a pauta  da 
reunião: 1-EXPEDIENTES: 1.1Apresentação e aprovação da Pauta da Reunião. 1.2 Leitura 
e  Aprovação  das  Atas  das  Assembleias  dos  dias  23.03.09,  29.06.09  e  27.07.09.  Atas 
aprovadas  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes,  sendo  que  os  conselheiros 
Valmor João Machado, Mendes Maulli e Antônio Carlos, se abstiveram. 1.3Solicitação e 
Aprovação de uma reunião extraordinária para o mês de setembro. 2-ORDEM DO DIA: 2.1 
Apresentação de proposta de alteração do plano de trabalho dos convênios: Nº.4311/05-2ª 
Etapa do Complexo Ulysses Guimarães; Nº.3359/05-Unidade Básica de saúde Aventureiro I; 
Nº.2002/04- Ampliação do Cerest; Nº.2003/04- Conclusão do Cerest; Nº.3511/05- Conclusão 
da  2ª  Etapa  PSF  Adhemar  Garcia.  2.2  Apresentação  da  Prestação  de  Contas  do  2º 
Trimestre de 2009 da Secretaria Municipal de Saúde. 2.3 Recomposição da Comissão de 
Assuntos Internos e Comissão de Capacitação de Conselheiros de Saúde. 2.4 Indicação de 
um  membro  do  CMS  para  substituir  a  conselheira  Janaina  Martins  ,  no  Conselho 
Administrativo do HMSJ. 2.5 Apresentação do Relatório da Comissão de Assuntos Externos, 
referente visita à Maternidade Darcy Vargas e indicação de um conselheiro para fazer parte 
do  conselho  gestor  dessa  maternidade.  2.6  Apresentação  do  Parecer  nº  026/09  da 
Comissão de Assuntos Internos, referente a Prestação de Contas do Abrigo Animal  dos 
meses de março e abril. 3-ASSUNTOS DIVERSOS. 4-INFORMES GERAIS. Pauta aprovada 
por unanimidade. A presidente convidor o Sr. Agostinho Rosa para apresentar o ítem 2.1 da 
Pauta.  Agostinho cumprimentou a todos e iniciou informando que A DICON (Divisão de 
Convênios do Ministério da Saúde) apresentou em 29/06/2009 os novos formulários para 
reformulação do plano de trabalho e cadastramento de projetos. Enfatizou que toda vez que 
um  convênio  é  prorrogado  e/ou  alterado,  o  conselho  municipal  de  saúde  deverá  ser 
informado. Apontou a alteração no Convênio nº.4311/05 - 2ª Etapa do Complexo Ulysses 
Guimarães, devido à solicitação ao Ministério da Saúde de Alteração do layout e Plano de 
Trabalho do 3º e 4º Nível. Comentou a falta de rampa de acesso e saída, mudanças na 
climatização, projeto do Heliponto, rede de comunicação, rede de esgoto e adequação entre 
etapa 1 e etapa 2. Quanto ao valores informou que o valor da obra está orçado em R$ 
8.441.552,35 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois 
reais e trinta e cinco centavos), foram liberados  R$ 3.520.542,11 (três milhões, quinhentos e 
vinte mil, quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos), falta receber o valor de R$ 
4.921.010,24  (  quatro  milhões,  novecentos  e  vinte  um  mil,  dez  reais  e  vinte  e  quatro 
centavos) e um valor aditivo de aproximadamente R$ 4.000,000,00 (quatro milhões). Quanto 
ao Convênio nº.3359/05-Unidade Básica de saúde Aventureiro I,  informou que essa obra 
iniciou em 30.06.2009, com um valor  total  do Convênio de  R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais), sendo que foi pago, R$   80.000,00 (oitenta mil reais), e o valor em 
caixa é de, R$   86.667,77 (oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e 
sete centavos), necessitando ainda de R$ 344.419,49 (trezentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e dezenove reais  e  quarenta e nove centavos),  totalizando a obra  em R$ 
624.419,49 (seiscentos e vinte  e quatro mil,quatrocentos e dezenove reais e quarenta e 
nove  centavos).  Lembrou  que  havia  recurso  do  Ministério  da  Saúde  desde  2005  para 
Construção da Unidade. Referente o Convênio nº.2002 e 2003/04- Construção do 2º andar 
do  Cerest,  esclareceu  que  esta  semana  foi  iniciado  o  processo  de  licitação  da  obra, 
apresentou valores dos convênios 2002/04, R$  143.395,70 (cento e quarenta e três mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) e 2003/04 R$    89.600,00 (oitenta e 
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nove mil e seiscentos reais), verba do CEREST  R$  308.000,00 (trezentos e oito mil reais) 
que somam o total de R$  540.995,70 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e noventa e 
cinco  reais  e  setenta  centavos)  para  esta  obra  que o  IPUJ estimou em R$ 603.000,00 
(seiscentos e três mil reais). Em seguida apresentou o Convênio nº. 3511/05 referente a 
conclusão da 2ª Etapa do PSF do Adhemar Garcia, mostrou que o orçamento inicial era de 
seiscentos e quarenta mil, houve um corte de cinquenta porcento que resultou na falta de 
alguns serviços como pintura, muro, calçada, comentou que, hoje, a verba estimada para a 
conclusão da obra está orçada aproximadamente em trezentos mil reais. Citou que a obra 
esteve paralisada por cinco meses, porém com a parceria entre conselho local de saúde do 
bairro  Ademar  Garcia  e  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  foi  possível  retomar  a  obra. 
Manifestações: Conselheiro Douglas Calheiros Machado questionou se os recursos que 
estão faltando para a conclusão das obras, serão de receita própria. Agostinho respondeu 
que  dependia  de  cada  convênio.   Conselheiro  Mendes Maulli  solicitou  esclarecimentos 
sobre a climatização, citada no convênio do complexo Ulysses Guimarães. Agostinho falou 
existe um sistema de refrigeração para um prédio de quatro andares e outro para um prédio 
de sete andares, informou que  a Secretaria Municipal de Saúde solicitou uma consultoria  e 
a partir do resultados desta, será apontado o caminho a seguir. Sra Ester Pereira solicitou 
esclarecimentos quanto: a) aprovação de um projeto sem rampa de acesso; b) situação do 
posto de saúde do Floresta. Quanto à aprovação do projeto de construção do Complexo 
Ulysses  Guimarães,  sem  rampa  de  acesso,  Agostinho  comentou  que  concorda  com  a 
indignação da Sra. Ester e que não teria como responder. Em relação ao Posto de Saúde do 
Floresta, informou que, no próximo dia quinze de setembro, às oito e trinta horas, estará 
acontecendo a inauguração do referido Posto, aproveitou para convidar os conselheiros a se 
fazerem presentes no evento. Sr. José Laércio Escodel perguntou se a comissão de obras 
está atenta à qualidade da construção, para que, segundo ele, não aconteça de, após um 
ano do término da obra, seja necessária uma reforma. Agostinho informou que a comissão 
está atenta e em parceria com a comunidade. Sra Adelina solicitou esclarecimentos sobre a 
Casa Mata. Agostinho informou que o Hospital São José preparou um espaço adequado 
para receber o acelerador linear e que a construção da Casa Mata está está em processo de 
licitação.  Secretário Tarcísio Crocomo, informou que o recurso para essa construção já está 
garantido pelo Governo Federal.  A presidente Cléia Aparecida Clemente Giosole citou as 
Leis nº.8.080/90, 8.142/90 e a Lei Municipal nº 5.290, que criou o conselho municipal de 
saúde  e  preconiza  a  apreciação  e  aprovação  dos  planos  da  saúde  e  aproveitou  para 
parabenizar  o  apresentador  pela  iniciativa  de  trazer  ao  conselho  essa  apresentação. 
Agostinho agradeceu e falou que o objetivo era estreitar relações entre a Secretaria, setor de 
convênios  e  conselho.  Deliberação:  Encaminhamento  à  Comissão  de  Assuntos 
Internos, Aprovado pela maioria dos conselheiros, sendo registrado um voto contrário, do 
conselheiro Douglas Calheiros Machado. A presidente fez um agradecimento ao Secretário 
da  Saúde,  Dr.  Tarcísio  Crócomo  e  ao  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores,  Sandro 
Daumiro Silva, pela liberação do Plenarinho da Câmara para essa assembleia, considerando 
que os  eventos  da câmara  estavam cancelados em função da gripe  Influenza A H1N1. 
Informou aos conselheiros da necessidade de uma reunião extraordinária no próximo mês e 
apresentou como sugestão a  data  do  dia  21.09.09.  Sugestão acatada pela  maioria  dos 
conselheiros presentes. Dra. Selma foi convidada a apresentar o ítem 2.1 da pauta. Iniciou 
sua  fala  cumprimentando  a  todos  e  solicitou  alguns  minutos  para  apresentação  das 
notificações  da  Influenza  A  H1N1,  que  foi  explanada  pela  Sra.  Hondina.  Inicialmente, 
Hondina informou que as notificações e outras informações estão disponíveis na Intranet, on 
line,  com  atualizações  diárias.  Mostrou  que  no  período  de  31.07.09  à  31.08.09  foram 
registradas cinco mil setecentos e cinquenta notificações. Destas, quatrocentos e quarenta e 
nove de pacientes com doença respiratória aguda grave e mil seiscentos e noventa e oito de 
pacientes  com doença respiratória  aguda.  Dos  casos  casos confirmados,  informou que, 
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duzentos e oitenta e seis estão em andamento, trinta e três foram descartados e 27 foram 
confirmados. Do total de investigados, confirmou que trinta e três estão internados, sendo 
onze na UTI  e  vinte  e  dois  na enfermaria.  Registrou que entre  os internados está uma 
gestante, na enfermaria. Dos casos confirmados, mostrou que a faixa etária mais atingida é 
entre vinte e vinte o nove anos, sendo a maioria do sexo feminino. Quanto aos sintomas, 
foram registrados febre e tosse em cem porcento dos casos. Comentou que dos vinte e sete 
casos confirmados, vinte dois pacientes fizeram uso do medicamento Tamiflu. Em seguida, 
Dra. Selma Cristina Franco iniciou a apresentação da Prestação de Contas do 2º trimestre 
de  2009,  mostrou  os  serviços  prestados  no  período,  a  demanda  reprimida  de  algumas 
especialidades, apresentou algumas explicações para a fila de espera, relatórios de registros 
de ocorrência da Ouvidoria, indicadores de saúde, conforme detalhamento em anexo. Os 
demonstrativos  financeiros  foram  apresentados  pelo  Sr.  Vilson  Meier  que  informou  as 
receitas  e  despesas  referente  o  primeiro  e  segundo  trimestre,  deste  ano  e  apresentou 
situação  financeira  e  econômica  atual,  conforme  documento  detalhado,  em  anexo. 
Manifestações:  Conselheira  Bruna  Heinz  de  Souza comentou  sobre  a  situação  da 
informática, da mortalidade infantil, que está acima do pactuado e perguntou quais ações 
estão sendo desenvolvidas para solucionar estas questões. Outro questionamento feito pela 
conselheira  foi  referente  o  Cerest,  perguntou  porque  a  instituição  não  está  recebendo 
nenhum valor.  Quanto  à  situação  da  informática,  Dr.  Tarcísio  Crocomo informou que  a 
gerência do setor está buscando resolutividade para as questões atuais e mais urgentes e a 
Secretaria de Saúde está buscando recursos para a implantação de um sistema que atenda 
às necessidades de todos. Dra. Selma respondeu sobre a mortalidade infantil, justificou que 
os indicadores estão sendo levados às equipes para que possam refletir sobre seu trabalho 
e citou o Programa “Bebê Precioso” que estaria pronto para ser lançado, cujo objetivo é que 
o bebê, após receber alta na maternidade, continue sendo acompanhado pela equipe de 
saúde do seu bairro. “Com esta ação, espera-se que tenha algum impacto”, enfatizou.  Sr. 
Vilson  Meier  esclareceu  porque  o  Cerest  não  está  recebendo  verba,  segundo  ele, “  
enquanto o Cerest  não gasta o recurso que tem,  não recebe recurso novo”  Sra Ester 
Pereira perguntou porque o Hospital  Infantil  Dr. Jeser Amarante Faria foi  projetado para 
atender uma determinada faixa etária e agora está fazendo “cortes”.  Dr. Tarcísio esclareceu 
que apenas o pronto socorro sofreu mudanças,  as internações continuam respeitando a 
faixa  etária  até  dezoito  anos.  Conselheira  Janaina  Martins, vice-presidente  da  Mesa 
Diretora fez uma série de questionamentos pertinentes, que foram registrados e a plenária 
deliberou  que,  em  função  do  adiantado  da  hora,  fosse  encaminhado  para  análise  da 
Comissão  de  Assuntos  Internos.  A  presidente  comentou  que  gostaria  que  a  Comissão 
também observasse o encaminhamento que deve ser dado à Resolução nº. 23/09, referente 
a prestação de contas do terceiro trimestre de 2008, do Cerest.  Deliberação:  Aprovado o 
encaminhamento  da  Prestação  de  contas  do  segundo  trimestre  de  2009  da  Secretaria 
Municipal de Saúde à Comissão de Assuntos Internos. Em seguida, passou ao ítem 2.3 da 
Pauta, solicitou aos conselheiros, que tivessem interesse em fazer parte da Comissão de 
Assuntos Internos e de Capacitação, que entrassem em contato com a Secretaria Executiva 
do Conselho. No ítem 2.4 da pauta, enfatizou a necessidade de um conselheiro(a) para fazer 
parte do conselho administrativo do Hospital São José, que antes era acompanhado pela 
conselheira Janaina Martins, hoje, vice-presidente da Mesa.  Os itens de Pauta 2.5 e 2.6, 
pelo adiantado da hora, ficaram para a pauta da próxima reunião. Chamou a atenção dos 
conselheiros para um assunto há muito vem sendo discutido no conselho, os instrumentos 
de gestão (LOA, LDO, PPA) e informou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias já estava na 
Câmara para aprovação.  Lembrou os conselheiros que esses instrumentos devem passar 
pelo conselho antes de serem encaminhados à câmara, como determinam as Leis 8.080/90 
e 8.142/90, comentou que o conselho, desde dois mil e oito, vem solicitando, através de 
ofícios,  Resolução  e  nas  reuniões,  que  esses  prazos  fossem  respeitados,  solicitou  ao 
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secretario  esclarecimentos.   Dr.  Tarcísio  falou  que  o  conselho  deve  participar  dessas 
discussões, pontuou “quero me planejar para que essas ações aconteçam, mas os prazos  
são  muito  exíguos”,  lembrou  que  foi  enviado  um  ofício,  esta  semana,  ao  conselho, 
solicitando a indicação de dois conselheiros para participar do grupo de trabalho que irá 
elaborar o Plano Municipal de Saúde 2010-2013 e outro agendando uma reunião com a 
Mesa  Diretora  no   próximo dia  oito,  com o  objetivo  de  discutir  a  apresentação  desses 
instrumentos.  Informou  aos  conselheiros  que,  a  partir  do  dia  primeiro  de   setembro,  a 
Secretaria  Executiva  do  Conselho  tem um coordenador  nomeado,  a  funcionária  Sandra 
Helena Camilo Bado da Cruz e aproveitou para parabenizar sua equipe, pela apresentação, 
dedicação  e profissionalismo. A presidente também parabenizou a equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo trabalho apresentado e realizado, cumprimentou a coordenadora e 
informou aos conselheiros  que a nomeação da Sandra  era  uma reivindicação da Mesa 
Diretora anterior, foi ratificada pela Mesa atual e aceita  pelo prefeito. Em seguida passou à 
leitura  dos  Informes:a)  MI  nº022/09/SECMS,  informando  a  saída  da  conselheira  Cléia 
Aparecida  Clemente  Giosole,  da  Comissão Organizadora  da  I  Conferência  Municipal  de 
Saúde Ambiental.  Cléia  justificou sua saída devido ao fato  de essa comissão não estar 
respeitando as normas estabelecidas para a Conferência Nacional e Estadual e municipal, 
solicitou outro conselheiro para representar o conselho nessa comissão. b) Ofício nº 122/09/
CMS, datado de 27.08.09, encaminhado ao Secretário Municipal, solicitando a apresentação 
da  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  nesta  Assembleia  e  esclarecimentos  quanto  a  não 
apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao conselho, antes de ser encaminhada à 
Câmara de Vereadores. c) Correspondência do Instituto de Pesquisa, Educação, Prevenção 
e  Apoio  às  Vítimas  de  Acidentes  de  Trânsito-INPAT,  datada  de  11.08.09,  solicitando 
convênio junto à Secretaria Municipal de Saúde, para manutenção do prédio e funcionários. 
Aprovado o encaminhamento à Comissão de Assuntos Internos. d) Ofício nº060/09-
SMS, comunicando ao CMS, que em 05.08.09 foi enviado ao Ministério da Saúde, proposta 
de prorrogação do Convênio referente construção do 2º andar do CEREST. e) Ofício nº 
423/09-GUPCAA/Planejamento,  datado  de  26.08.09,  solicitando  a  indicação  de  dois 
representantes do Conselho para participar do grupo de trabalho que irá elaborar o Plano 
Municipal  de  Saúde  2010-2013.  Se  prontificou  o  conselheiro  Douglas  Calheiros 
Machado. f) Ofício Circular nº 274/09-SMS, encaminhando cópia de moções aprovadas em 
Assembleia Geral dos Secretários Municipais de Saúde de SC, pela aprovação imediata da 
EC 29 e solicitando apoio do CMS. A presidente lembrou, que o conselho já encaminhou um 
Manifesto,  em  favor  da  aprovação  da  EC  29,  no  ano  passado.  g)Correspondência  do 
Sindicato  dos Trabalhadores nas Indústrias  e  Oficinas  Mecânicas de Joinville  e  Região, 
datado de 18.08.09, solicitando a retirada da representação do sindicato neste conselho, 
pois entendem que deveriam representar o segmento usuário e não prestador de serviços. 
h) Ofício nº455/09-MDV, encaminhando para apreciação do CMS, Relatório de Atividades do 
mês de julho de 2009. i) Ofício nº 98/09, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de 
Joinville, comunicando ao CMS que, a partir desta data, seus representantes passam a ser a 
Sra  Elza  Francisco  e  Sr.  Maury  José  do  Nascimento  Oliveira,  titular  e  suplente 
respectivamente.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Presidente  do  CMS,  Cléia  Aparecida 
Clemente Giosole, deu por encerrada a centésima octogésima terceira Assembleia Geral 
Ordinária do CMS, às vinte e uma horas e dois minutos, da qual eu, Sandra Helena Camilo 
Bado,  lavrei  a  presente  ata,  que  vai  por  todos  assinada.  Estiveram  presentes  os  (as) 
conselheiros (as):  Michele de Souza Andrade, Renato Monteiro, Tomio Tomita, Helena 
João de Souza Francelino,  Douglas Calheiros Machado, Heloisa Walter de Oliveira, 
Fabiana  Gadotti,  Agenor  Garrett,  Nelson  Holz,  Tercio  Egon  Paulo  Karten,  Karina 
Luzivotto Protti, Janaina Martins, Bruna Heinz de Souza, Clóvis Samuel Duarte, Lila 
Jerusa Nascimento Pereira Abreu, Albertina Valentine Cristofolini, Martha Maria Vieira 
de S. A. Artilheiro, Valerio Rodrigues, Mirian Hoffmann Rodrigues, Mario Bruckheimer, 
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Antonio  Carlos  Fernandes  Vieira,  Elza  Francisco,  Adalberto  Franco  de  Camargo, 
Albertino Miguel Rosa, Mendes José Maulli, Elenice de Fátima Correa Kruger, Almerize 
Verônica  Leite,  Neusa  Maria  Alcântara,  Maria  Emília  Vieira  Fernandes,  Mauren 
Bruckheimer,  Marli  Lipinski  Wuff,  Valdir  Vieira  Rebello,  Roberto  Tavares,  Nelson 
Antonio  Souza,  Mario  Ivo  Maiochi,  Roseli  Albino  Dutra,  Cleia  Aparecida  Clemente 
Giosole,  Almir  Bento  Adami,  Mauricio  Huller,  Ivanir  Alievi  Vieira,  Eulália  Genuim, 
Anselmo Silvério,  Euclides Paterno, Valmor João Machado, Revelino João Fleith,  e 
Maier, três  representantes  dos  conselhos  locais  de  saúde,  representantes  da  Rede 
Feminina de Combate ao Câncer, da Pastoral da Criança, da Secretaria Municipal de Saúde, 
da Vigilância Sanitária e da Unidade Sanitária.
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