
ATA DA  DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 28.09.2015

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezoito horas e trinta e
cinco minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores do Município de Joinville,  Rua
Hermann August Lepper, 1100, Saguaçú, realizou-se a ducentésima quinquagésima sexta
Assembleia  Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  Conselheira  Cleia
Aparecida  Clemente  Giosole,  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  (CMS),
procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando todos os presentes. Em seguida,
passou a leitura da Pauta do dia: 1-EXPEDIENTES: Apresentação e aprovação  da pauta
do dia – 5';  Aprovação da ata do dia 31.08.2015- 5';  1.3 Comunicados e Informes da
Secretaria Executiva – 15';  2-ORDEM DO DIA:  2.1  Apresentação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) – Equipe da Secretaria Municipal de Saúde – 30’; 2.2 Apresentação
da Prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 2º quadrimestre
de 2015 – Equipe da Secretaria Municipal de Saúde – 60’; Houve solicitação de Pauta
para duas comissões para apresentarem Pareceres.  A Pauta e as inclusões de Pauta
foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes. A ata foi aprovada pela
maioria dos conselheiros presentes. Em seguida, a Presidente convidou a secretária
municipal de saúde, Dra Francieli Cristini Schultz, a compor a Mesa, e passou a palavra
ao  conselheiro  Douglas  Calheiros  Machado,  secretário  geral  da  Mesa  Diretora,  que
procedeu à leitura dos Informes Gerais:  1) Sugestão de que a assembleia ordinária do
mês de outubro, prevista para o dia 19.10.2015, conforme o Cronograma de reuniões do
Conselho Municipal de Saúde, seja alterada a data para o dia 26.10.2015. A Presidente
solicitou que além da ordinária ser alterada para o dia vinte e seis, seria necessário uma
assembleia  extraordinária  para o dia  dezenove.  A alteração da data  da assembleia
ordinária para o dia vinte e seis de outubro e aprovação de uma extraordinária para
o dia dezenove de outubro foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. 2)
Informe  da  Comissão  de  Capacitação  –  5'.  Conselheiro  Antonio  Coelho,  membro  da
Comissão de Capacitação, cumprimentou a todos, e informou que a comissão sugeriu
uma pesquisa entre os conselheiros, para que os mesmos indiquem suas prioridades de
temas  para  capacitação.  Disse  que  a  pesquisa  estaria  sendo  encaminhada  aos
conselheiros e que a resposta deverá ser entregue à secretaria-executiva. 3) Informamos
que o Relatório Final da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Joinville está disponível a
todos no site da Secretaria Municipal de Saúde, na aba do Conselho Municipal Saúde; 4)
Correspondência  eletrônica  do  conselheiro  Henrique  L.  Deckmann,  solicitando  seu
desligamento da Comissão de Assuntos Internos (CAI), devido a problemas pessoais –
torna-se  necessária  a  recomposição  da  Comissão,  com  um  membro  dos  demais
segmentos.  Apresentou-se  o  conselheiro  Raphael  Henrique  Travia,  representante  do
segmento  Governo.  A  indicação  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros
presentes. 5) Ofício  nº  33/2015/CVV  (Como  Vai  Você?),  recebido  em  04.09.2015,
solicitando adesão do CMS à campanha  Setembro Amarelo, que visa a prevenção ao
suicídio;  6)  Ofício  nº  061/2015-GUPG/SAS  –  (Gerência  de  Planejamento  e
Gestão/Secretaria de Assistência Social), recebido em 10.09.15, convidando um membro
do  CMS a participar  do  I  Seminário  do  Programa BPC na  Escola,  a  se  realizar  em
13.11.2015,  das 8h às  11h30,  no  Plenário  da  Câmara de Vereadores de Joinville.  A
Presidente informou que ela e o Sr Orlando participariam do evento, e se apresentaram
ainda os conselheiros Osni Leopoldo Batista e Eliezer Alves da Costa.  As indicações
foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes. 7) Correspondência da
Casa Adalto, recebida em 16.09.15, solicitando apoio de todos no “Projeto Reciclar Faz
Bem”, por doar à instituição os envelopes de correspondências de papel ou plástico. Mais
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informações  no  site  www.casadoadalto.org.br;  8) Informe  referente  à  construção  do
Hospital da Mulher em Joinville – conselheiro Douglas Calheiros Machado mencionou que
a mídia tem citado o princípio das discussões referente à construção de um Hospital da
Mulher em Joinville, junto ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), e sugeriu
que o CMS solicite à Direção do HRHDS uma apresentação do Projeto deste Hospital ao
Pleno.  A  sugestão  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. 9)
Correspondência eletrônica da coordenadora da regional Fátima, senhora Sayonara S.
Zucchetti, informando como acontecerão os atendimentos à população durante o período
de  reforma/ampliação  da  UBS  Petrópolis;  ENCAMINHAMENTOS  1) Ofício  nº
1938/2015/CVJ  (Câmara  de  Vereadores  de  Joinville),  recebido  em  04.09.2015,
encaminhando cópia de Projeto de Lei que “autoriza o Executivo Municipal, por intermédio
da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria da Saúde, a celebrar convênio com
o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde e do Hospital
Regional  Hans  Dieter  Schmidt”  -  O  encaminhamento  à  Comissão  de  Assuntos
Internos (CAI)  foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes;  2)  Ofício nº
1948/2015/CVJ  (Câmara  de  Vereadores  de  Joinville),  recebido  em  04.09.2015,
encaminhando  cópia  de  Projeto  de  Lei  Complementar  que  “Dispõe  sobre  medidas
permanentes  de  prevenção  contra  a  dengue,  e  dá  outras  providências”  -  O
encaminhamento à CAI  foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes;  3)
Ofício  nº  251/2015/GAB/SMS (Gabinete  Secretaria  Municipal  de  Saúde),  recebido em
16.09.2015,  encaminhando para  apreciação do Conselho Projetos  de Lei  nº  93/2015;
102/2015; 104/205 e 107/2015 -  O encaminhamento à CAI foi aprovada pela maioria
dos  conselheiros  presentes;  4) Ofício  nº  257/2015/GAB/SMS  (Gabinete  Secretaria
Municipal de Saúde), recebido em 21.09.2015, encaminhando os Planos de Ação para
cumprimento de medidas judiciais relativas às especialidades de ortopedia e às Unidades
Básicas  de  Saúde  -  O  encaminhamento  à  CAI  foi  aprovada  pela  maioria  dos
conselheiros presentes.  A Presidente avisou que por  compromissos acadêmicos,  se
ausentaria da Mesa por um período de quarenta minutos, e que durante este tempo, o
vice-presidente Orlando Jacob Schneider assumiria a Mesa.  2.1 A Gerente da Unidade
Administrativa  e  Financeira  (GUAF)  da  SMS,  senhora  Rosana  Emília  Greipel,
cumprimentou aos presentes e  passou a apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) 2016, conforme anexo I desta ata, destacando que a presente Lei já foi aprovada
pela Câmara de Vereadores, e que a apresentação refere-se apenas a parte da LDO que
cabe ao Fundo Municipal de Saúde, sendo que a LDO completa será encaminhada ao
CMS  posteriormente  em  formato  eletrônico,  para  subsídios  da  CAI.  Manifestações:
conselheiro Douglas sugeriu que o CMS elabore um Plano de Trabalho para utilização do
recurso financeiro previsto para o próximo ano, e que este seja apresentado até a última
assembleia  ordinária  deste  ano.  Sugeriu  também que  seja  prevista  uma  capacitação
referente a contabilidade pública, incluindo o aprendizado de utilização do Sistema de
Informações  sobre  Orçamentos  Públicos  em  Saúde  (SIOPS),  que  é  uma  ferramenta
importante  de  acompanhamento,  mas  que  muitos  conselheiros  não  sabem  usar.
Conselheiro Hilário Dalmann demonstrou preocupação com este orçamento aprovado e
prevendo aumento de recursos, sendo que houve um corte nas contas públicas, onde em
um  orçamento  que  era  de  quarenta  bilhões,  ficou  em  apenas  trinta  e  dois  bilhões.
Senhora Rosana explicou que o ano que vem inicia com “o freio de mão puxado”, mas é
necessário prever o recurso, para que no caso de entrada de receita, não seja necessário
uma nova passagem pela Câmara de Vereadores, explicando o excesso de receita e
suplementação orçamentária.  Disse que se  a  receita  não entrar,  o  gestor  deve  estar
atento para não empenhar e gerar despesa de recurso que não tenha entrado. Senhor
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Ademir questionou, diante da explicação anterior, porquê não se previu um orçamento
maior. Senhora Rosana disse que ao final do ano, as contas de todo o município juntam-
se em um mesmo balancete, e se o orçamento tiver uma previsão muito maior do que o
efetivado,  isso gera um déficit financeiro que compromete todos os índices do município,
que pode vir a gerar dificuldades com o Tribunal de Contas do Estado e da União. Assim,
as contas ao final do ano devem ser fechadas com saldo positivo. Disse que o município
tem trabalhado para gerar uma série histórica de produção, a fim de elevar o teto do
município, o que pode ser um pouco demorado, mas que com o tempo pode ter um saldo
muito positivo. Disse também que a gestão tem procurado muito, tanto a esfera estadual
como a federal, na busca de recursos e convênios em benefício da saúde do município.
Senhor  Reinaldo,   endossou  a  proposta  do  conselheiro  Douglas,  dizendo  ser  muito
importante que todos os cidadãos tenham conhecimento referente a contas públicas, e
questionou  sobre  o  financiamento  da  obra  do  Centro  de  Referência  em  Saúde  do
Trabalhador  (CEREST),  que segundo ele  “o dinheiro  veio,  o  prédio  foi  encaminhado,
começaram a trabalhar  lá,  disseram que iam fazer  uma reforma,  o  dinheiro  sumiu,  e
agora tão pedindo mais novecentos e cinquenta mil.  É isso que a gente não entende
como se perde dinheiro”. Senhora Rosana disse esperar que o GUAF possa contribuir
nesta capacitação, afirmando que há funcionários conhecedores de toda a contabilidade
pública e dos recursos destinados à saúde. Com relação ao CEREST confessou também
se entristecer com a situação. Explicou que vários projetos foram encaminhados e não
aprovados, e o último prazo para envio de projeto reformulado é agora no dia vinte de
outubro, e pontuou que se está trabalhando muito neste sentido. Considerou que “os
recursos, eles não sumiram, porque a gente não pode usar recurso de uma caixinha para
uma outra despesa. Esses recursos estão em conta específica dos dois convênios, pode
ser acompanhado nos documentos contábeis que são encaminhados ao Conselho. O
dinheiro não sumiu, ele está na conta”. Também esclareceu que não está sendo pedido
mais R$ 950.000 (novecentos e cinquenta mil Reais), pois esse é um dinheiro carimbado,
próprio  do  CEREST,  que  pode  ser  utilizado  somente  em despesas  com o CEREST.
Conselheiro Antonio também apoiou a sugestão do Douglas, e pontuou que a comissão
de capacitação desejava realizar alguma capacitação ainda este ano, mas que não será
possível por falta de recurso, tendo em vista a diminuição da verba do Conselho no ano
anterior. O presidente em exercício, conselheiro Orlando Jacob Schneider informou aos
conselheiros que tendo a LDO 2016 sido aprovada pela Câmara de Vereadores, não cabe
ao CMS mais a aprovação da mesma, mas sim referendar. A maioria dos conselheiros
presentes  aprovou  a  proposta.  2.2 Conselheiro  Mario  José  Bruckheimer  passou  a
apresentar a prestação de contas da SMS referente ao segundo quadrimestre, seguido da
senhora Rosana que apresentou a prestação de contas financeira,  conforme anexo II
desta ata. A Presidente solicitou prorrogação da assembleia em mais vinte minutos.  A
prorrogação foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Manifestações:
conselheiro José Martins lembrou que no último verão houve muitas descobertas de focos
do mosquito da dengue, e considerou que é necessário que o município se prepare para o
próximo, onde provavelmente o problema se agravará. Também manifestou indignação
com  o  valor  gasto  pela  gestão  com  demandas  judiciais.  Conselheiro  Arlindo  Pedro
Lessenko  protestou  contra  a  situação  da  Unidade  do  Boehmerwald  II,  que  está
interditada, e que segundo ele há tempos a comunidade vem ouvindo promessas, mas
que agora esperam por uma resolutiva. Senhor Reinaldo sugeriu à Mesa Diretora que se
manifeste junto ao Estado, no sentido de cobrar pelos pagamentos em atraso, pois o
mesmo é um ente responsável e que não pode se esquivar do que lhe cabe. A Presidente
informou que essa atitude já foi tomada, tendo sido inclusive solicitada uma reunião com a
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presença do Secretário Estadual de Saúde e do Presidente do Conselho Estadual  de
Saúde. Senhor Reinaldo sugeriu também que se use os dados do censo mais recente
como  base  para  SMS.  A  Presidente  sugeriu  o  encaminhamento  à  CAI.  O
encaminhamento foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes.  Devido ao
adiantado da hora, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, conselheira
Cleia  Aparecida  Clemente  Giosole, deu  por  encerrada  a  ducentésima  quinquagésima
sexta  Assembleia  Geral  Ordinária  do Conselho Municipal  de Saúde,  às vinte  horas e
quarenta e cinco minutos, da qual eu, Giseli Tamar Voltolini Teixeira, lavrei a presente ata
que vai  por todos assinada. Estiveram presentes os conselheiros:  Douglas Calheiros
Machado, Mário José Bruckheimer, Alice Regina Strehl Torres, Marina Gonçalves
Mendonça,  Marcus  Rodrigues  Faust,  Raphael  Henrique  Travia,  Hilário  Dalmann,
Douglas Alves Claudio, Mauren da Silva Salin, Kleverson Elisiário Ludka Fernandes,
Elenice  de  Fátima  Oliveira,  Fabiana  dos  Santos  MArcoski,  Elisa  Ana  Garcia,
Alexandra Marlene Hansen, Carlos Augusto Fischer, Lorival Pisetta, Zelma Reichert
Maria, Beatriz Nicodemos Borges, Liliana Piscki Maes, Lisandra Carpes da Silveira,
Cleia  Aparecida  Clemente  Giosole,  Edna Maria  Ferreira,  Antonio  Coelho,  Juarez
Ladislau  da  Silva,  Silmara  Richter,  Fátima  Jorge  Baeza,  Antônio  Debortoli,
Waldemar  Hugo  Windmuller,  Marcos  Antônio  de  Souza,  Zenir  Videte  Werlich,
Carmen  Dalfovo  Kohler,  Marli  Fleith  Sacavem,  Arlindo  Pedro  Lessenko,  Osni
Leopoldo  Batista,  Orlando  Jacob  Schneider,  Osmar  Lopes,  Valdecir  da  Silva
Oliveira,  Eliezer Alves da Costa, Tonio Tromm, José Martins, Eraldo José Hostin
Junior,  Amilton  Teixeira,  seis  representantes  de  Conselhos  Locais  de  Saúde,
representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da ADIJO, do Laboratório Municipal, do
SIMESC, do COMAM, da UNIVILLE, da Vigilância Ambiental,  das Unidades de Saúde
Km4, do Jarivatuba, do Itaum e do Fátima, e coordenações do Centro e do Fátima.
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