
ATA DA  DUCENTÉSIMA  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 31.01.2011

Aos trinta e um dias dias do mês de janeiro de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta  e cinco 
minutos,  no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, rua Hermann August Lepper, nº 
1100, Saguaçu, realizou-se a ducentésima 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 passou à leitura da 
Pauta do dia: PAUTA 1-EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação da Pauta da Reunião; 1.2 
Entregas das atas das assembleias dos dias 30.03.09 e 23.08.10; 1.3 Reformulação da Comissão 
de Assuntos  Externos-  CAE;  1.4  Indicação de conselheiros  para  participar  de Assembleia  do 
Conselho Nacional de Saúde;  1.5 Apresentação do resultado da Auditoria realizada no Hospital 
Municipal  São  José;  2-ORDEM  DO  DIA:  2.1  Apresentação  do  Planejamento  do  Conselho 
Municipal de Saúde de Joinville – Cléia Aparecida Clemente Giosole – 10';  2.2 Apresentação do 
Cronograma de Capacitações de Conselheiros para o ano de 2011- Coordenadora da Comissão 
de Capacitação – 10'; 2.3 Apresentação dos Relatórios de Atividades referente o ano de 2010 das 
Comissões Permanentes do CMS-Jlle - Coordenadores das Comissões – 20';  2.4 Apresentação 
do Plano Anual de Metas 2011, do Programa DST/AIDS de Joinville – Cristina Kortmann – 20'; 2.5 
Apresentação  da  Prestação  de  Contas  do  Centro  de  Referência  em Saúde  do  Trabalhador- 
CEREST,  referente  o  segundo  trimestre  de  2010-  José  Fausto –  20';  2.6  Apresentação  da 
Prestação de Contas do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador- CEREST, referente o 
terceiro trimestre de 2010- José Fausto – 20'; 3-ASSUNTOS DIVERSOS. A Pauta foi aprovada 
pela maioria dos conselheiros presentes. 1.3  A Presidente informou sobre a necessidade de 
recomposição da Comissão de Assuntos Externos, que se encontra apenas com dois membros do 
segmento usuários, além da Comissão de Capacitação, e da Comissão Intersetorial da Saúde do 
Trabalhador-  CIST,  onde  duas  entidades  perderam  vaga,  sendo  elas:  Federação  dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços em Saúde do Estado de Santa Catarina, e o 
Grupo  de  Apoio  à  Vida-  GAVI.  A  Presidente  sugeriu  aprovação  ad  referendum,  para  que  o 
conselheiro que se apresentar para fazer parte das Comissões supracitadas, ao longo da semana, 
seja aprovado automaticamente, poupando assim tempo na presente Assembleia. A proposta foi 
aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. 1.5 A Presidente informou que o Relatório 
da Auditoria realizada no Hospital Municipal São José, está a disposição dos conselheiros, na 
Secretaria Executiva do CMS-Jlle.  Pontuou que a Auditoria mostrou que a parte financeira da 
Instituição não apresenta irregularidades, estando de acordo com o processo licitatório, porém há 
vários  itens  apontados pela  auditoria,  como necessitando solução.  O Secretário  Municipal  de 
Saúde, Doutor Tarcísio Crocomo, observou que é importante pontuar o fato de que o Relatório 
final do DENASUS não levou em consideração as respostas enviadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde-SMS, onde muitas das situações, de responsabilidade da SMS, já foram resolvidas. 
Conselheira Michele de Souza Andrade, representante da SMS, disse que estão aguardando o 
Relatório  Complementar  e,  assim que o receberem,  enviarão para a Comissão.  A Presidente 
sugeriu o encaminhamento à CAI/COFIN, pontuando que a Comissão deve fazer recomendações 
ao Pleno, quanto a atitude a tomar referente o assunto.  O encaminhamento à CAI/COFIN foi 
aprovado pela maioria dos conselheiros presentes,  sendo que o conselheiro Roland Ristow 
Junior absteve-se do voto. A Presidente complementou que o objetivo é que o Conselho cumpra 
seu  papel  de  fiscalizador,  fazendo  com  que  os  problemas  apontados  pela  Auditoria  sejam 
resolvidos.  2.1 A Presidente passou a  apresentar o Planejamento  do Conselho Municipal  de 
Saúde de Joinville  para o ano de 2011,  conforme segue:  1-  Assembleias Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias:  a)  Realizar  Assembleias  Gerais  Ordinárias  e  Extraordinárias  do  Conselho 
Municipal de Saúde,de acordo com a demanda; b) Organizar Assembleias Trimestrais com os 
conselhos  locais  de  saúde;  2-  Capacitações  para  conselheiros  municipais  e  Comissões 
Permanentes: a)Promover capacitações para conselheiros municipais com ênfase no trabalho das 
Comissões Permanentes do Conselho; b) Garantir a participação de conselheiros de saúde em 
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eventos,  oficinas,  reuniões,  comissões,  seminários,  conferências  entre  outros  eventos  que 
possam fortalecer  a  atuação  do  Controle  Social;  3-  Capacitações  para  conselheiros  locais  e 
lideranças  comunitárias:  a)Realizar  Capacitações  por  regional  de  saúde,  proporcionando  fácil 
acesso aos conselheiros locais e lideranças comunitárias, lembrando que é de responsabilidade 
do  CMS capacitar  os  conselhos  locais;  4-  Fórum de  mobilização:  Dia  Mundial  da  Saúde:  a) 
Promover atividades,  como oficinas, seminários, audiências públicas, ampliando a participação, 
para debater a precarização e privatização da gestão do SUS (OS, OSCIPS e outros) e outros 
temas,  afim  de  sensibilizar  a  sociedade;  5-  Fórum  de  discussão  das  propostas  das  últimas 
conferências  de  saúde:  a)  Organizar  a  discussão  e  avaliação  das  propostas  aprovadas  nas 
últimas Conferências Municipais de Saúde; 6- IX Conferência Municipal de Saúde: “Todos usam o 
SUS! SUS na Seguridade Social – Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”: a) Garantir 
recursos  para  a  organização  e  realização  da  conferência,  incluindo  ampla  divulgação,  local 
acessível, despesas com palestrantes e materiais, entre outros que se fizerem necessários para 
garantir o sucesso do evento; 7- Publicidade: a) Elaboração e Distribuição de Cartilhas Educativas 
sobre  o  Funcionamento  do  Conselho  Municipal  de  Saúde;  b)  Confecção  de  Camisetas;  c) 
Elaboração e distribuição de folderes dos eventos e atividades do CMS-Jlle, divulgação na mídia 
escrita, falada e televisada; d) Manter atualizado o link do conselho na página da SMS e o Blog do 
Conselho, bem como outras ferramentas de divulgação do Controle Social no município (twitter, 
e_mail,  etc);  8-  Secretaria  Executiva:  a)  Garantir  estrutura  física,  recursos  humanos  e 
equipamentos para fortalecer a atuação da secretaria no assessoramento ao pleno, aos conselhos 
locais e as comissões do conselho; b) Assegurar a capacitação dos funcionários da secretaria 
executiva;  9-  Recursos:  a)  Garantir  recursos  para  a  realização  das  atividades  do  Conselho 
Municipal de Saúde 2011; b) Identificar as Portarias que destinam verba para o Controle Social e 
assegurar que estas sejam cumpridas ( Portaria  3060-2007;  2344 e 2588-2008,  entre outras). 
Manifestações: Conselheiro Valério Rodrigues perguntou porquê o Planejamento não citou visitas 
a Hospitais,  Pronto Atendimentos, e assim por diante. A Presidente citou que as visitas estão 
dentro  das  atribuições  da  Comissão  de  Assuntos  Externos-CAE.  Senhor  Antonio  Coelho 
questionou  a  respeito  do  local  das  assembleias  do  CMS-Jlle.  A  Presidente  respondeu  que, 
conforme deliberação do Pleno, as assembleias ordinárias acontecerão no Plenarinho da Câmara 
de Vereadores, e as extraordinárias, serão agendadas conforme a demanda do Conselho e a 
disponibilidade  da  casa.  Conselheira  Michele  disse  que  o  Planejamento  está  muito  bem 
elaborado,  mas  completou  que  seria  interessante  que  cada  uma  das  ações  citadas,  fossem 
acompanhadas  com data  e  gasto  previstos.  A  Presidente  sugeriu  que  fosse  encaminhado  à 
CAI/COFIN, a fim de que a Comissão analise e preencha esses dados, lembrando que a análise 
deve ser feita de acordo com o Plano Plurianual-PPA.  O encaminhamento à CAI/COFIN foi 
aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. A  Presidente  acrescentou  que  seria 
interessante prever que periodicamente os membros das Comissões fossem assistir às reuniões 
do  Conselho  Estadual  e  do  Conselho  Nacional  de  Saúde,  com  o  objetivo  de  acrescentar 
experiência e enriquecer o conhecimento do conselheiro, que poderá socializar com os demais 
membros  das  Comissões,  e  do  próprio  CMS-Jlle.  2.2 Conselheira  Luiza  De  Bastiani, 
coordenadora  da  Comissão  de Capacitação,  apresentou  o  Relatório  de  Atividades  2010,  e  o 
Planejamento  2011 da Comissão conforme segue.  “CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JOINVILLE COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE  Instituída pela 
resolução  017/2000 Missão:  Promover  a  informação,  comunicação  e  formação  de lideranças,  
conselheiros locais e municipais de saúde, visando a construção coletiva de um novo momento  
para a  efetivação do direito humano à Saúde, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a  
cidadania em nosso município. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2010 A Comissão de Capacitação 
de Conselheiros de Saúde, elaborou no decorrer de 2010, atividades relacionadas ao  processo 
educacional  permanente  do  Controle  Social  de  Joinville.  Ocorreram  nove  (09)  encontros  no 
decorrer do segundo semestre, entre os meses de agosto à dezembro, nas 1ªs e 3ªs, terças feiras  
de cada mês, das 18:30 às 20:30, onde se trabalhou as seguintes temáticas: 1) Políticas Públicas 
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e o Papel do Conselheiro; 2) Lei Municipal nº 5.290, de 02 de setembro de 2005; 3) Núcleo de  
Prevenção de Violência e Acidentes de Trânsito; 4) Vigilância Sanitária e Ambiental; 5) Direitos e  
Deveres  dos  Usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS;  6)  Relatório  Anual  de  Gestão;  
Agradecemos  aos 09 (nove)  palestrantes,  aos  39 conselheiros  e lideranças comunitárias  que  
participaram  das  capacitações  e  o  apoio  incondicional  da  Secretaria  Executiva  do  Conselho  
Municipal de Saúde. Cronograma da Capacitação 2011 Proposta para conselheiros municipais  
1º Semestre Curso de Capacitação voltado às Comissões Permanentes do Conselho Municipal  
de Saúde de Joinville e demais conselheiros, sob os temas: a) Estrutura e Funcionamento dos  
conselhos municipais de saúde (Legislação, Atribuições do conselheiro de saúde, Postura e ética  
do Conselheiro, representatividade, papel do controle social, etc.); b) Orçamento e Financiamento  
(Análise  de  Prestações de Contas,  Contratos  e  Convênios,  Legislação  relacionada  )  –  Aulas  
Teóricas e Práticas; c) Instrumentos de Gestão ( Conhecimento e Análise do Plano Plurianual  
(PPA), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Aulas Teóricas e  
Práticas; d) Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Comissões Intersetoriais de Saúde do  
Trabalhador; e) Ouvidoria do SUS; Proposta para conselheiros locais de saúde;  2º Semestre 1.  
Oferecer  capacitação  nas  regionais  de  saúde  (Costa  Silva,  Floresta,  Centro,  Jarivatuba,  Vila  
Nova,  Aventureiro,  Comasa,  Pirabeiba  e  Fátima),  favorecendo  a  participação  da  comunidade  
local.”  O  Relatório  de  Atividades  2010  e  o  Cronograma  de  Capacitações  2011  foram 
aprovados  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  2.3 Conselheira  Marli  Lipinsky  Wuff, 
membro  da  Comissão  de  Assuntos  Externos,  apresentou  o  Relatório  de  Atividades  2010  da 
Comissão:  “ATIVIDADES  DA  CAE  (COMISSÃO  DE  ASSUNTOS  EXTERNOS)  DO  CMS  
(CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) DE JOINVILLE NO ANO DE 2010 Em 2010 a Comissão 
de Assuntos Externos do Conselho Municipal de Saúde de Joinville reuniu-se 08 (oito) vezes, na  
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, sendo que 03 ( três) não se realizaram por  
falta de quorum. Nesse período realizou 05 (cinco) visitas e emitiu 08 (oito) Pareceres. Encerrou o  
exercício 2010 com a pauta zerada, porém sem o número mínimo de membros para garantir a  
paridade regimental.  Integram a CAE os seguintes conselheiros:  Mario Ivo Maiochi  ( usuário),  
Marli Lipinski Wuff ( usuário) e Mirian Hoffmann Rodrigues ( profissional de saúde).” O Relatório 
de  Atividades  foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  Conselheira  Bruna 
Heinz  de  Souza,  membro  da  Comissão  de  Assuntos  Internos,  apresentou  o  Relatório  de 
Atividades 2010 da Comissão: “ATIVIDADES DA CAI (COMISSÃO DE ASSUNTOS INTERNOS)  
DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) DE JOINVILLE NO ANO DE 2010 Em 2010 a 
Comissão de Assuntos Internos do Conselho Municipal de Saúde de Joinville reuniu-se 29 (vinte e  
nove)  vezes,  na Secretaria  Executiva  do Conselho  Municipal  de Saúde,  sendo  que  08 (oito)  
reuniões não realizaram-se devido à falta de quorum. Nesse período emitiu 43 (quarenta e três)  
pareceres. Encerrou o exercício 2010 com 11 (onze) assuntos pendentes na Pauta, que estão  
sendo analisados pela Comissão, que conta com a colaboração do contador, Senhor Valmor João 
Machado.  Integraram a CAI  em 2010 os seguintes conselheiros:  Euclides  Paterno (  usuário),  
Mario  Bruckheimer  (  usuário),  Bruna  Heins  de  Souza  (  profissional  de  saúde),  Ricardo  Polli  
( profissional de saúde), Rigler Borges ( profissional de saúde), Agostinho Rosa ( governo) e José  
Martins ( usuário).”  O Relatório de Atividades foi aprovado pela maioria dos conselheiros 
presentes.  Conselheiro  Josafá  Távora,  membro  da  Comissão  Intersetorial  da  Saúde  do 
Trabalhador-CIST, apresentou o Relatório de Atividades 2010 da Comissão: “ATIVIDADES DA 
CIST (COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR) DO CMS (CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE) DE JOINVILLE NO ANO DE 2010 Em 2010 a Comissão Intersetorial de  
Saúde do Trabalhador do Conselho Municipal de Saúde de Joinville reuniu-se 11 (onze) vezes, na  
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, sendo que 3 (três) não se realizaram por  
falta de quorum. Nesse período emitiu 02 (dois) Pareceres. Encerrou o exercício 2010 com 02 
(dois)  assuntos pendentes na Pauta,  que estão sendo analisados pela Comissão.  Integram a  
CIST as seguintes entidades:  Instituto Nacional  do Seguro Social  – INSS, Maternidade Darcy  
Vargas, Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, Centro de Referencia em Saúde do  
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Trabalhador  –  CEREST,  Universidade  da  Região  de  Joinville  -  UNIVILLE,  Sindicato  dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico de Joinville, Associação Catarinense de Ensino  
– ACE, Associação Joinvilense Dos Agentes Comunitários de Saúde – AJACS, Federação dos  
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, Centro  
dos Direitos Humanos Maria da Graça Braz, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville -  
CEAJ, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento  
de  Ar,  Indústrias  de  Compressores  Herméticos  para  Refrigeração  e  Indústrias  de  Artigos  e  
Equipamentos Odontológicos,  Médicos  e Hospitalares  de Joinville  – SINDITHERME, Sindicato  
dos Trabalhadores Metalúrgicos, na Fundição, na Siderúrgica e na Indústria do Material Elétrico  
de  Joinville,  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Industrias  e  Oficinas  Mecânicas  de  Joinville  e  
Região, Serviço Social da Industria da Construção Civil – SECONCI, Grupo de Apoio à Vida –  
GAVI, Conselho Local de Saúde de Pirabeiraba , Conselho Local de Saúde do Bom Retiro.”  O 
Relatório de Atividades foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. Conselheiro 
Nelson Renato Esteves, membro da Comissão de Orçamento e Finanças-COFIN, apresentou o 
Relatório  de  Atividades  2010  da  Comissão:  “ATIVIDADES  DA  COFIN  (COMISSÃO  DE 
ORÇAMENTO E FINANÇAS) DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) DE JOINVILLE 
NO ANO DE 2010 Em 2010 a Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de  
Saúde  de Joinville  (COFIN)  reuniu-se 20 (vinte)  vezes,  na Secretaria  Executiva  do Conselho  
Municipal de Saúde, sendo que 11 (onze) não se realizaram por falta de quorum. Nesse período  
emitiu 04 (quatro) Pareceres. Encerrou o exercício 2010 com 04 (quatro) assuntos pendentes na  
Pauta,  que estão sendo analisados pela nova Comissão,  denominada Comissão de Assuntos 
Internos  e  de  Orçamento  e  Finanças,  resultado  da  junção  das  Comissões  CAI  +  COFIN.  
Integraram a COFIN os seguintes conselheiros: Nelson Renato Esteves (profissional de saúde),  
Neusa  Maria  Alcântara  (usuário),  José  Declarindo  dos  Santos  (usuário),  Iramar  João  Viana  
(usuário)  e  Marineusa  Gimenes  (  profissional  de  saúde).”  O  Relatório  de  Atividades  foi 
aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  2.4  Senhora Cristina  Kortmann, 
coordenadora do Programa DST/AIDS da SMS, cumprimentou todos os presentes e, iniciou sua 
apresentação falando que trinta e hum de janeiro  é o Dia Mundial  de Controle e Combate à 
Hanseníase.  Pontuou que essa é uma doença milenar,  conhecida também como lepra, e que 
ainda são registrados cerca de cinquenta e quatro mil casos por ano no País, sendo que uma das 
maiores dificuldades encontradas é a demora no diagnóstico, visto que muitos casos são tratados 
como lesões dermatológicas, levando até mesmo dez anos para receberem o tratamento correto. 
Acrescentou que a doença é contagiosa, porém com tratamento e cura completos, sendo que a 
partir da primeira dose do medicamento, o contágio passa a diminuir em cerca de noventa e nove 
por cento. Passou então à apresentação do Plano Anual de Metas 2011, conforme anexo I desta 
ata.  Manifestações: Conselheiro José Martins questionou o porquê de levar até dez anos para 
diagnosticar a hanseníase. Senhora Cristina disse a maioria das pessoas não sabem o que é 
hanseníase,  ou  acreditam  que  não  exista  mais  essa  doença,  por  isso  é  necessário  que  as 
informações  sejam  exaustivamente  divulgadas.  Pontuou  que  no  ano  passado  foi  feito  uma 
capacitação dos profissionais de saúde, incluindo os agentes comunitários de saúde e, os efeitos 
positivos  já  foram percebidos.  Conselheira  Silvia  Mara  da Costa  Fischer  perguntou  qual  é  o 
objetivo  das  verbas  destinadas  a  compra  de  equipamentos  odontológicos.  Senhora  Cristina 
respondeu que o objetivo é contribuir para a melhoria das condições de trabalho nas Unidades 
Odontológicas. Conselheiro Sérgio Sant'anna questionou qual a porcentagem das metas do ano 
de 2010 que foi alcançado. Senhora Cristina disse que o desempenho financeiro do ano passado 
chegou a cinquenta por cento e, as ações realizadas são mérito da equipe de trabalho, que tem se 
desdobrado para conseguir o máximo de resultados, com o pouco apoio financeiro, até mesmo 
reciclando materiais para fazer campanhas. Conselheira Mara Beatriz de Souza parabenizou o 
trabalho realizado, dizendo que os pacientes com quem trabalha em sua Instituição, o Grupo de 
Apoio a Vida-GAVI, que são atendidos pela equipe, costumam elogiar o atendimento. Conselheira 
Michele  perguntou  se  os  equipamentos  são  adquiridos  pelo  município  ou  pelo  Ministério  da 
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Saúde. Senhora Cristina disse que são adquiridos através deste recurso, apresentado hoje. A 
Presidente perguntou porquê não estão sendo feitas as ações previstas, se a verba existe, como 
por exemplo, a questão da instalação de um elevador no prédio da Unidade Sanitária, situação 
que deveria ter sido resolvida no ano passado. Senhora Cristina disse que a informação que lhes 
é passada, é que existem trâmites burocráticos e legislativos que atrasam a contemplação do 
elevador,  e  que  também  espera  que  essa  situação  seja  resolvida  o  mais  breve  possível. 
Aproveitou a ocasião para agradecer e parabenizar a toda a equipe, que tem realizado um bom 
trabalho.  A Presidente  agradeceu  pela  apresentação.  2.5 e  2.6 O coordenador  do Centro  de 
Referência em Saúde do Trabalhador- CEREST, apresentou a prestação de contas referente o 
segundo e terceiro trimestres de 2010, conforme anexo II desta ata. Manifestações: Conselheiro 
Josafá Távora perguntou qual o motivo de terem sido cancelados alguns cursos. Senhor Fausto 
justificou que houve uma série de dificuldades, como demora na liberação do recurso, mudança 
do  CEREST,  troca  de  coordenação.  Falou  também  que  solicitou  inclusão  de  Pauta,  para 
apresentar ao CMS-Jlle as ações realizadas no último ano, bem como o Plano de Ações para dois 
mil e onze. Conselheiro Euclides Paterno perguntou sobre os R$ 8.000,00 (oito mil Reais) citados 
como destinados a paralização da obra. Senhor José Fausto disse que o valor foi usado para a 
medição  dos  trabalhos  realizados.  A  Presidente  parabenizou  pelo  detalhamento  dos  dados 
apresentados, porém pontuou que é inaceitável que venha uma verba Fundo a Fundo, mas as 
ações não sejam realizadas. O encaminhamento à CAI/COFIN foi aprovada pela maioria dos 
conselheiros presentes. Senhor José Fausto agradeceu e, reforçou que todos estão convidados 
a conhecerem a sede do CEREST, e se inteirar do trabalho realizado.  INFORMES GERAIS E 
ENCAMINHAMENTOS: 1) Correspondência da Fundação Padre Luiz Fachini Pró Solidariedade e 
Vida, recebida em 22.12.2010, solicitando parceria entre os Postos de Saúde e trabalho realizado 
pelas cozinhas comunitárias da Instituição. O encaminhamento para a CAI/COFIN foi aprovado 
pela maioria dos conselheiros presentes; 2) Ofício Circular nº 002/2011- GUSR (Gerência de 
Unidade do Serviço de Referência), recebido em 17.01.2011, convidando a Presidente do CMS-
Jlle  a participar  da reunião para conhecimento e informações sobre a abertura da Residência 
Terapêutica no município  de Joinville;  3)  Ofício nº 029/11-  MDV (Maternidade Darcy Vargas), 
recebido em 20.01.2011, encaminhando ao CMS-Jlle, Relatório Mensal de Atividades médicas, 
técnicas, de enfermagem e administrativas, referente os meses de outubro e novembro de 2010; 
4) Ofício nº 018/11, da 23ª Gerência de Saúde, recebido em 21.01.2010, sugerindo que o Hospital 
Regional  Hans Dieter  Schmidt  apresente em assembleia  do CMS-Jlle,  trabalho realizado pelo 
setor  de  Ouvidoria  da  Instituição;  5)  Ofício  nº  0030/2011,  do  Hospital  Municipal  São  José, 
indicando como seu representante o senhor Fabrício Machado, em substituição ao conselheiro 
Renato  Monteiro;  6)  Correspondência  da  Associação  Brasileira  de  Enfermagem,  datada  de 
31.01.2011,  indicando como sua representante a senhora Lenir Corso Krutul, em substituição à 
conselheira Antonia Maria Grigol; 7) Resolução nº 02/2010, do Conselho Local de Saúde Rio do 
Ferro e Santa  Bárbara,  solicitando  à Secretaria  Municipal  de Saúde providências  para que a 
Unidade de Saúde garanta acessibilidade a todos os usuários; 8) Ofícios nº 659/10 e 665/10- 
GUPCAA-  PROGRAMAÇÃO  (Gerência  da  Unidade  de  Planejamento,  Controle,  Avaliação  e 
Auditoria),  recebidos  em  29.11.2010,  encaminhando  ao  CMS-Jlle,  de  acordo  com  reunião 
realizada entre SEPLAN, SMS e representantes do CMS-Jlle, o Cronograma de Acompanhamento 
dos  Instrumentos  de  Governo  (PPA,  LDO,  LOA),  para  o  ano  de  2010  e  2011,  e  solicitando 
discussão  de  proposta  de  mudanças  nas  Resoluções  16/1998  e  21/2010  do  CMS-Jlle.  O 
encaminhamento para a CAI/COFIN foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes; 
9) Correspondência da ONG Abrigo Animal,  encaminhando ao CMS-Jlle,  prestação de contas 
referente os meses de novembro e dezembro de 2010. O encaminhamento para a CAI/COFIN 
foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes;  10)  Ofício  nº  032/10,  da  ARCD, 
recebido em 31.01.2011, reiterando a oportunidade de fazer parte do CMS e encaminhando a 
estatística de atendimento referente ao ano de 2010; JUSTIFICATIVAS DE FALTA: 1) Conselho 
Local  de  Saúde  do  Leonardo  Schlickmann-  Iririú,  justifica  ausência  de  seu  representante  na 
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assembleia do dia 22.11.2010, por motivo de problemas de saúde; 2) Hospital  Regional Hans 
Dieter  Schmidt,  na assembleia do dia 13.12.2010, por motivo de doença;  3)  Hospital  Materno 
Infantil Dr Jeser Amarante Faria, na assembleia do dia 13.12.2010, por compromisso agendado 
anteriormente.  As  justificativas  de  falta  foram aprovadas  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes. Conselheiro Leonardo Rosalvo Jucinsky, propôs que o CMS-Jlle fizesse um manifesto 
a favor da atual direção do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, justificando que a atual gestão 
está fazendo um bom trabalho, e evitando assim a descontinuidade do que está sendo feito.  A 
proposta não foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes.  Nada mais havendo a 
tratar,  a  Presidente  do  CMS-Jlle  Cléia  Aparecida  Clemente  Giosole  deu  por  encerrada  a 
ducentésima Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e trinta 
minutos,  da qual  eu,  Giseli  Tamar  Voltolini  Teixeira,  lavrei  a  presente  ata  que  vai  por  todos 
assinada.  Estiveram presentes os(as) conselheiros(as):  Michele de Souza Andrade,  Fabrício 
Machado,  Izabel Cristina W Arias,  Paulo Fernando Vieira, Roland Ristow Junior, Heloisa 
Walter de Oliveira, Mirele Muniz, Ademar Marcelo Soares, Nelson Holz, Tércio Egon Paulo, 
Bruna Heinz de Souza,  Lenir  Croso Krutul,  Marineusa Gimenes,  Sônia  Mara Maçaneiro, 
Nelson Renato Esteves, Martha Maria Vieira de S A Artilheiro, Valério Rodrigues, Miriam 
Hoffmann Rodrigues, Denise da Silva Gava, Mario Bruckheimer, Antônio Carlos Fernandes 
Vieira,  Julio  Manoel  Maria,  Elza  Francisco,  Sergio  Sant'anna,  Nilsa  Momm  Duarte, 
Alessandro  Floriano Rosa,  Luiza De Bastiani,  Mendes  José  Maulli,  Mara Beatriz  Souza, 
Elenice de Fátima Correa Krüger, Jorgete Onohara, Maria Emília Vieira Fernandes, Mauren 
Bruckheimer, Marli Lipinski Wuff, Valdir Vieira Rebello, Roberto Tavares,  Nelson Antônio 
Souza, Mario Ivo Maiochi, Cléia Aparecida Clemente Giosele, Silvia Mara da Costa Fischer, 
Otávio Budal Arins, Leonardo Rosalvo Jucinsky, Euclides Paterno, Reginaldo Herculano de 
Melo,  José Martins,  José Declarindo dos Santos,  Josafá Távora,  Angelina Sombrio,  dois 
representantes  dos  conselhos  locais  de  saúde,  representantes  da  Unidade  Sanitária,  da 
Secretaria Municipal de Saúde, do CEREST, do Sindicato dos Mecânicos, da Vigilância em Saúde 
e da Câmara de Vereadores de Joinville.
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