
ATA DA  DUCENTÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 27.06.2011

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta e oito minutos,  
no Plenarinho da Câmara de Vereadores  de Joinville,  rua Hermann August  Lepper,  nº  1100, 
Saguaçu, realizou-se a ducentésima quinta Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde.  Conselheira   Cléia Aparecida Clemente Giosole,  Presidente do CMS-Jlle, procedeu à 
abertura dos trabalhos, cumprimentando todos os presentes. Em seguida procedeu à leitura da 
Pauta  do  dia:  1-EXPEDIENTES:  1.1  Apresentação  e  aprovação  da  Pauta  da  Reunião;  2-
ORDEM DO DIA:  2.1 Posse dos novos conselheiros  gestão 2011-2013;  2.2 Criação de uma 
Comissão  Eleitoral  para  organização  da eleição  da Mesa  Diretora  do Conselho  Municipal  de 
Saúde  gestão  2011-2013;  2.3 Pareceres  da  Comissão  de  Assuntos  Internos-  20'  ;  2.4 
Apresentação da Prestação de Contas do Hospital  Municipal  São José,  referente  2º,  3º e 4º 
trimestres de 2010- Fabrício Machado- 40'; 3-ASSUNTOS DIVERSOS 4- INFORMES GERAIS. A 
Pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. 2-ORDEM DO DIA: 2.1 Posse 
dos novos  conselheiros  gestão  2011-2013,  Cléia  passou  a  palavra  à  secretária  executiva  do 
Conselho Municipal  de Saúde.  Sandra iniciou relembrando que até a data da 9ª Conferência 
Municipal  de  Saúde,  algumas  entidades  ainda  não  haviam  enviado  o  ofício  ao  conselho 
manifestando interesse em fazer parte do mesmo ou continuar como membro. Sandra fez a leitura 
das  entidades  que  manifestaram  interesse,  lembrando  que  alguma  vagas  ainda  ficarão  em 
espera. Segmento Governo: 1- Secretaria Municipal de Saúde; 2- Hospital Municipal São José; 
3-  Hospital  Regional  Hans  Dieter  Schmidt;  4-  Maternidade  Darcy  Vargas;  5  -  23ª  Gerência 
Regional de Saúde - Presentes na 9a Conferência: SMS; HRHDS; MDV e 23ª, Hospital São José 
esteve presente no primeiro dia. Segmento Prestadores de Serviço: 1- Hospital e Maternidade 
Dona Helena;  2 - Associação de Reabilitação da Criança Deficiente – ARCD; 3 – Univille; 4 – 
SINDLAB; 5 – IELUSC, sendo estes os que estiveram presentes na Conferência, ficando como 
titulares. Ficam em espera: Rede Feminina de Combate ao Câncer; Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais  de  Joinville;  5-  Hospital  Materno  Infantil  Dr.  Jeser  Amarante  Faria  e  Sindicato  dos 
Trabalhadores  nas  Indústrias  de  Material  Plástico.  Segmento  Profissionais  de  Saúde: 1- 
Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN; 2-  Associação Brasileira de Odontologia – ABO; 
3-   Sociedade  Joinvilense  de Medicina  –  SJM;  4-   Núcleo  Setorial  de  Gestores  da ACIJ;  5- 
Associação Joinvilense dos Agentes Comunitários de Saúde; 6-  Sindicato dos Farmacêuticos no 
Estado de Santa Catarina- SINDFAR;  7- Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Saúde no Estado de Santa Catarina – SINDSAÚDE; 8- Associação dos Servidores Públicos do 
Hospital  Municipla  São  José;  9-  Sindicato  Catarinense  dos  Fisioterapeutas  e  Terapeutas 
Ocupacionais – SICAFITO; 10- Associação dos Professores de Educação Física de Joinville e 
Região. Presentes na 9a Conferência:  ABEN;  ABO; AJACS;  SINDSAÚDE;  SICAFITO E ASS. 
EDUCAÇÃO FÍSICA. Segmento Usuários – Entidades Titulares: (Presentes na 9a Conferência) 
1 -  SINDTHERME;  2  – Centro de Direito  Humanos;  3-  REPART;  4  –  Movimento  Popular  de 
Saúde- MOPS; 5 - LAÇOS DE SOLIDARIEDADE; 6 – Grupo de Apoio à Vida- GAVI; 7 – Pastoral  
da Saúde de Joinville- CNBB; 8 – Associação dos Diabéticos de Joinville- ADIJO; 9 - IGREJA 
BATISTA FAROL;  10  –  Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  de Joinville-  AAPJ.  Em 
espera: Associação de moradores do Conjunto Habitacional Juscelino Kubistcheck-II, Associação 
de moradores do BUCAREIN E GH CONSULTORIA.  Segmento Usuários – Conselhos Locais 
de  Saúde Titulares:  (Presentes  na  9a  Conferência)  1  -  SÃO  MARCOS;  2-  BAKITAS;  3  - 
LAGOINHA; 4 - FLORESTA; 5 - COSTA E SILVA; 6 - PIRABEIRABA; 7 - SAGUAÇU; 8 - IRIRIÚ; 9 
- AVENTUREIRO II; 10 - JARDIM EDILENE-ESTEVÃO DE MATOS. Os demais que enviaram 
correspondência  assumem  como  suplentes.  A  presidente  Cléia  ressaltou  que  os  nomes 
mencionados, inclusive os que ficaram na fila de espera, já foram declarados empossados. Ainda 
existe o prazo de  Portaria, que foi colocado em votação, para que as entidades indiquem seus 
representantes  no  prazo  de  dez  dias  após  o  recebimento  da  correspondência.  O 
encaminhamento foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes.   2.2 Criação de 
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uma Comissão Eleitoral para organização da eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de 
Saúde gestão 2011-2013; Presidente Cléia perguntou aos conselheiros já empossados se existe 
interesse  em  fazer  parte  da  comissão  eleitoral.  Os  conselheiros  que  manifestaram  interesse 
foram: José Declarindo, Raphael e Sergio, no segmento de usuários,  Gil, Nelson, e Fabrício dos 
demais segmentos. Antes da apresentação da Comissão, Cléia explicou que o mandato da mesa 
diretora encerra-se no dia 30 (trinta) de junho, e questionou qual será o encaminhamento que será 
dado.  Conselheiro  José Martins  questionou se a comissão eleitoral  é  a mesa interina por  30 
(trinta) dias e diz que, uma prorrogação de 30 (trinta) dias é desnecessária. A Secretária Executiva 
Sandra, esclareceu que a eleição da mesa diretora deve acontecer 30 (trinta) dias após a posse 
dos conselheiros,  na próxima reunião ordinária  do Conselho.  Ressaltou que em uma reunião 
ordinária em 2007, foi estipulado que ficassem apenas 10 (dez) vagas destinadas aos conselhos 
locais, sendo o titular um conselho local e suplente outro conselho. Referente à Mesa diretora, 
Sandra explicou que pode ser composta uma nova Mesa pelo período de 30 (trinta) dias ou a 
atual Mesa Diretora pode ser prorrogada por este mesmo período. Cléia colocou em votação a 
prorrogação do mandato dos integrantes da Mesa Diretora por 30 ( trinta) dias. A prorrogação foi 
aprovada pela maioria dos conselheiros presentes.  Em seguida, Cléia colocou em votação 
que os conselheiros que tiveram seu mandato prorrogado, continuem integrando a Mesa Diretora. 
A permanência dos integrantes da Mesa Diretora foi aprovada pela maioria dos presentes. 
2.3 Pareceres da Comissão de Assuntos  Internos,  Conselheira  Bruna iniciou a  leitura dos 
Pareceres da Comissão, conforme segue: "PARECER Nº 14/2011 Joinville, 15 de junho de 2011.  
PLANO ANUAL DE METAS 2011 DO PROGRAMA DST/AIDS Considerando: - a apresentação do 
Plano Anual de Metas 2011 do Programa DST/AIDS, na Assembleia Geral Ordinária do CMS-Jlle  
do dia 31.01.11, e o encaminhamento do mesmo à Comissão de Assuntos Internos, para análise  
e Parecer; - as justificativas referentes às ações não realizadas no ano de 2010, encaminhadas  
pela coordenadora do Programa, em resposta à solicitação da Comissão, conforme segue: 1) O  
Plano  de  Ações  e  Metas  (PAM)  é  elaborado  levando  em  conta  o  perfil  epidemiológico  das  
DSTs/Aids, os projetos que foram implantados e necessitam de continuidade e as solicitações dos  
serviços que compõem a rede de atendimento às pessoas vivendo com HIV/AIDS, tais como 
Laboratório  municipal,  Centro  de  Testagem  e  Aconselhamento,  Serviço  de  Assistência  
Especializado, Hospital Regional (referência para internação em HIV/Aids), Atenção Básica . Foi  
desta  forma  que,  por  exemplo,  foram  adquiridos  os  climatizadores  para  os  consultórios  
odontológicos  que  também  atendem  os  usuários  do  programa  de  Aids;  2)  Algumas  ações  
planejadas  são  readequadas  no  decorrer  do  ano,  como  por  exemplo  a  não  realização  do  
Seminário de co-infecção hepatites virais e Aids, em função de que a Vigilância Epidemiológica  
realizou capacitação com o tema para a rede básica de saúde neste mesmo ano; 3) A reprodução  
da cartilha "A Primeira Vez" para o público adolescente foi dispensada em função do recebimento  
das Cadernetas do e da Adolescente, enviadas pelo Ministério da Saúde; 4) A capacitação para 
cipeiros foi acordada para ser realizada em conjunto com o CEREST- Centro de Referência em  
Saúde do Trabalhador, inserindo o tema das DSTs em um Seminário a ser realizado por aquele  
serviço,  com  fins  de  contemplar  no  mesmo  evento  vários  temas  para  a  população  de 
trabalhadores,  que no entanto não aconteceu. De forma alternativa, a equipe técnica do CTA  
atendeu a todas as solicitações de palestras feitas por empresas neste ano; 5) Com relação as  
aquisições e solicitações de compras de materiais e equipamentos e serviços descritos na meta  
n° 02.1353.001, informamos que as solicitações foram encaminhadas à gerência financeira, com 
assinaturas desta coordenação e da Gerência de Vigilância em Saúde, sendo que boa parte delas  
não foi  respondida e não foi  atendida,  resultando em acúmulo dos recursos repassados pelo  
Ministério da Saúde e descritas novamente no PAM 2011. Todos os documentos (Memorandos  
do  Pam  2010)  encontram-se  disponíveis  para  consulta  no  Centro  de  Testagem  e  
Aconselhamento, assim como o relatório financeiro (notas fiscais, empenhos e pagamentos) na  
Gerência Financeira da Secretaria de Saúde(Setor de Contabilidade com Josiane). Lembramos  
ainda que a partir  do dia  10/10/2010 a  gerência  financeira  comunicou  que não haveria  mais  
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possibilidade de efetuar aquisições neste ano; Diante das justificativas apresentadas, a Comissão 
de Assuntos Internos sugere a aprovação do PLANO ANUAL DE METAS 2011 DO PROGRAMA  
DST/AIDS.”  Manifestações: Bruna esclareceu que a CAI já encaminhou um documento para a 
Gerência Financeira da Secretaria questionando a respeito do não atendimento às solicitações do 
Programa.  Os conselheiros  Mendes,  Antônio  e  Cléia,  solicitaram  espaço para  fazerem seus 
devidos questionamentos. Bruna explicou que a Comissão entendeu que a resposta não depende 
do plano, pois o mesmo foi cumprido de acordo com o possível. Conselheira Cléia parabenizou a 
comissão e falou que é impossível o Conselho aprovar o que realmente veio e o que foi gasto. 
Ainda solicitou que seja verificado a respeito da comissão do DST AIDS e a participação das 
organizações, a real efetivação dos planos elencados. Sugeriu que o parecer final da Comissão 
saia  apenas após o  recebimento  do complemento  destas informações.  Rosilei  se apresentou 
respondendo pela Gerência de Vigilância em Saúde, comentou que é necessário esclarecer que, 
sem a aprovação do Conselho, o município não pode utilizar o dinheiro disponibilizado pelo PAM. 
Disse ainda que o Estado está cobrando deles a Ata de aprovação do Conselho e que, a qualquer 
momento, se o valor não for bem aplicado pode ser cortado do orçamento.  Sergio, Antonio e 
Valmor  solicitaram  tempo  para  mais  esclarecimentos.  Conselheiro  Valmor  esclareceu  que  a 
quantidade de documentos que a CAI analisa é grande, e se faltam documentos, certamente a 
Comissão não poderá aprovar, caso contrário não seria necessária a existência desta comissão. A 
presidente Cléia colocou em votação o Parecer da Comissão do jeito em que foi apresentado. O 
parecer  foi  aprovado  pela  maioria  dos Conselheiros  presentes.   "PARECER Nº  27/2011 
Joinville,  15  de  junho  de  2011.  HABILITAÇÃO  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  SÃO  JOSÉ  EM 
ATENDIMENTO  A PACIENTES SOB CUIDADOS PROLONGADOS Considerando:  -  ofício  nº 
252/11- GUPCAA/CAA (Gerência da Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria),  
datado de 18.05.2011, o qual solicitava Parecer do Conselho Municipal de Saúde de Joinville  
quanto a habilitação do Hospital Municipal São José em atendimento a pacientes sob cuidados  
prolongados, e o encaminhamento do mesmo à Comissão de Assuntos Internos, na Assembleia  
Geral Ordinária do dia 30.05.11; - que anexo ao ofício supracitado, estavam todos os documentos  
necessários para a efetivação do processo de credenciamento, incluindo o Relatório de Vistoria  
para Credenciamento/Habilitação, realizada pela equipe de auditores da Secretaria Municipal de  
Saúde (SMS), o qual emitiu Parecer favorável à solicitação, indicando que o Hospital solicitante  
está de acordo com os critérios  estabelecidos  pela  Portaria  2.413;  A Comissão  de Assuntos 
Internos manifesta-se favorável  à solicitação.”  Manifestações:  Conselheiro  Mendes perguntou 
quais  são  os  pacientes  considerados  de  cuidados  prolongados.  Bruna  esclareceu  que,  no 
entendimento da Comissão, são os pacientes que demoram mais tempo para se recuperar, como 
é o caso de pacientes acidentados. Conselheira Cléia questiona se, quando é solicitado o aditivo, 
o hospital possui condições para atender esta demanda. Cléia também perguntou se, no caso de 
o São José ser considerado um Hospital Regional de Traumas, o hospital conseguiria atender os 
demais  casos.  Dr.  Tomio  esclareceu  que  o  contrato  assinado  pela  rede,  diz  que  os  outros 
hospitais da rede se propuseram a atender casos menores, desta forma ficando para o Hospital 
São José apenas casos maiores, dividindo os diferentes casos com o restante da rede. Cléia 
colocou em votação o parecer da comissão do jeito que foi apresentado. O parecer foi aprovado 
pela maioria do conselheiros presentes. "PARECER Nº 29/2011 Joinville, 15 de junho de 2011. 
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DA  ONG  ABRIGO  ANIMAL  REFERENTE  AOS   MESES  DE 
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 Considerando,  - o balancete enviado pelo Abrigo 
Animal, bem como o extrato bancário e as cópias de notas fiscais e cheques, relativas ao período;  
-  que  a  documentação  avaliada  pela  comissão  demonstrou  transparência;  SUGERE-SE  A 
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ONG ABRIGO ANIMAL  REFERENTE AOS  
MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.” O Parecer foi aprovado pela maioria 
dos conselheiros presentes. 2.4  Apresentação da Prestação de Contas do Hospital Municipal 
São José, referente  2º, 3º e 4º trimestres de 2010- Fabrício Machado- 40'; O Diretor Executivo do 
HMSJ iniciou a apresentação, conforme o Anexo I desta Ata. Manifestações: Conselheiro Sergio 
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questionou o valor apresentado para os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, pois o valor 
apresentado ultrapassou a média trimestral. Dr Fabricio esclareceu que foi comprado a mais para 
atender  os  meses  de  Janeiro  e  Fevereiro.  Conselheiro  Valmor  questionou  a  respeito  dos 
funcionários  do  São  José  que  prestam  serviço  ao  Hospital  Infantil,  questionou  onde  fica  no 
balanço patrimonial  esta remuneração. Dr Fabricio esclareceu que estes valores entram como 
“outras receitas diversas”. Valmor ainda questionou qual é o atual valor da dívida do HMSJ.  Dr 
Fabricio falou que o valor está entre dois milhões de reais, que está sendo pago todo mês. Valmor 
solicitou que, após ser aprovado o encaminhamento da Prestação de contas para a CAI, seja 
também encaminhado o detalhamento da mesma. Conselheira Neide comentou a respeito das 
parcerias. Dr Fabricio esclareceu que as parcerias são importantes para algumas melhorias no 
hospital, por isso o parceiro deve ser respeitado. Cléia colocou em votação o encaminhamento 
das prestações de contas do 3º e 4º trimestres de 2010 com detalhamento, para a Comissão de 
Assuntos  Internos-CAI.  O  encaminhamento  foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes.  INFORMES  GERAIS:  1) A  Secretaria  Executiva  informa  que  recebeu  a  primeira 
edição da “Folha DE Lírio”, informativo do Centro de Atenção Psicossocial III Dê Lírios; 2) Ofício 
nº 018/2011- APEFJR (Associação dos Profissionais de Educação Física de Joinville e Região), 
datado  de  24.05.11,  solicitando  a  retirada  da  conselheira  Denise  da  Silva  Gava,  como 
representante na Comissão de Contratualização do Hospital  Municipal  São José;  3) Ofício nº 
086/2011, da Comissão de Assuntos Internos-CAI, datado de 30.11.2011, informando ao CMS-
Jlle, que o assunto Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais-LGBT, encaminhado à Comissão na assembleia do dia 18.04.2011, foi retirado de 
Pauta, por falta de apresentação de um Projeto a ser analisado.  Cléia colocou em votação a 
retirada  deste  assunto  da pauta,  conforme acordado  pela  CAI.  A maioria  dos conselheiros 
presentes não aprovou a retirada de pauta. 4)  Ofício nº 085/2011, da Comissão de Assuntos 
Internos-CAI, datado de 30.11.2011, solicitando a Mesa Diretora uma assessoria contábil,  com 
especialidade em contas públicas, a fim de auxiliar a Comissão na análise da prestação de contas 
do Hospital Municipal São José, referente o 3º e 4º trimestre de 2009, e 1º trimestre de 2010. 
Cléia colocou em votação a criação de uma Resolução que disponibilize uma assessoria pública 
independente  às  Comissões  do Conselho  Municipal.  O encaminhamento  foi  aprovado pela 
maioria  dos  conselheiros  presentes.  5) Ofício  nº  276/2011  -GUPCAA/  PROGRAMAÇÃO 
(Gerência da Unidade de Planejamento,  Controle,  Avaliação e Auditoria),  datado de 03.06.11, 
encaminhando minuta da nova modalidade de Convênio proposto a ser celebrado entre Hospital 
Municipal  São  José-HMSJ  e  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  6) Ofício  nº  127/11  -GUPCAA/ 
PROGRAMAÇÃO  (Gerência  da  Unidade  de  Planejamento,  Controle,  Avaliação  e  Auditoria), 
datado de 06.06.2011,  encaminhando ao CMS-Jlle  solicitação  de credenciamento  do Hospital 
Materno Infantil  Dr  Jeser  Amarante Faria  para transplante  osteo-condro-fascio-ligamentoso;  O 
encaminhamento à CAI  foi aprovado.  7) Ofício nº 133/11- HRHDS (Hospital  Regional  Hans 
Dieter  Schmidt),  datado  de  17.06.2011,  encaminhando  ao  CMS-Jlle  resposta  remitida  à  Sra 
Claudete Sardgna,  sobre atendimento ao Sr Aristides Sardagna,  conforme pronunciamento da 
mesma em reunião do Conselho. O encaminhamento à Comissão de Assuntos Externos-CAE 
foi  aprovado.  8)   Ofício  nº  296/11  -GUPCAA/  PROGRAMAÇÃO  (Gerência  da  Unidade  de 
Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria), datado de 16.06.2011, solicitando ao CMS-Jlle, 
aprovação de uma reunião extraordinária, para o dia 11.07.2011, para avaliação da nova proposta 
de Convênio a ser firmado entre HMSJ e SMS. Conforme acordado com a Gerente Michele, a 
data foi  alterada para o dia 18.07.11.  A maioria dos conselheiros presentes aprovou uma 
reunião extraordinária nesta data.  9) Memorando Interno nº  016/2011,  da Contabilidade da 
Secretaria  Municipal  de  Saúde-SMS,  datada  de  22.06.2011,  encaminhando  ao  CMS-Jlle  os 
Relatórios  Contábeis  referentes  ao  mês  Maio  de  2011;  10)  Ofício  nº  300/2011-  GUPCAA/ 
PROGRAMAÇÃO  (Gerência  da  Unidade  de  Planejamento,  Controle,  Avaliação  e  Auditoria), 
datado de 17.06.2011, informando as alterações efetuadas no texto do Plano de Trabalho VII, 
Contrato de Metas Qualitativas, integrantes do Convênio a ser firmado entre Hospital Municipal 
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São José e SMS; JUSTIFICATIVAS DE FALTA: 1) Sindicato Catarinense dos Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais, na assembleia do dia 13.06.2011, por motivos de problemas de saúde. 
A  justificativa  foi  aprovada.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Presidente  do  CMS-Jlle  Cleia 
Aparecida Clemente Giosole deu por encerrada a ducentésima quinta Assembleia Geral Ordinária 
do Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e trinta minutos, da qual eu, Fernanda Hessler da 
Silva  Trentini,  lavrei  a  presente  ata  que  vai  por  todos  assinada.  Estiveram presentes  os(as) 
conselheiros(as):  Michele  de  Souza  Andrade,  Fabrício  Machado,  Tomio  Tomita, Heloisa 
Walter  de  Oliveira,  Mirele  Muniz,  Tércio  Egon  Paulo,  Tamara  Pato  Salles,   Lenir  Croso 
Krutul, Bruna Heinz de Souza, Tânia Elisabeth Roese, Ludmilla Luz, Nelson Renato Esteves, 
Mari Estela Neikel, Maria Leonora Rossi, João Fábio Salles da Silva, Denise da Silva Gava, 
Elza  Olegini  Bonassa,  Antônio  Carlos  Fernandes  Vieira,  Julio  Manoel  Maria, Sergio 
Sant'anna, Nilsa Momm Duarte, Mendes José Maulli, Mara Beatriz Souza, Elenice de Fátima 
Correa, Neusa Maria Alcântara, Maria Emilia Vieira Fernandes, Marli Lipinski Wuff, Valdir 
Vieira Rebello, Roberto Tavares, Nelson Antônio Souza, Mario Ivo Maiochi, Pedro Celestino 
da Silva  Junior,  Cleia  Aparecida  Clemente Giosole,  Silvia  Mara da Costa,  Otávio  Budal 
Arins,  Marcílio da Silveira,  Gíl  Climaco,  Leonardo Rosalvo  Jucinsky,   Euclides Paterno, 
José  Martins,  José  Declarindo dos Santos,  Josafá  Távora,  representantes  dos  conselhos 
locais de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Ielusc, REPART, SINDLAB, SINDITHERME, 
Hospital Municipal São José, Univille, AMA e Igreja Batista Farol.

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde
Rua: Araranguá, 397 – Térreo – América - Cep.: 89204-310 – Joinville -SC

Contato: (47) 3481-5181 e_mail: secms@saudejoinville.sc.gov.br
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