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ATA DA 93ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO DIA  07 DE MAIO DE 2007. 
Aos sete  dias do mês de maio de dois mil e sete, às dezoito horas e quarenta minutos, no 
Auditório do IPREVILLE, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde em sua 93ª Assembléia 
Geral  Extraordinária,  sob  a  presidência  do  Sr.  Antonio  Coelho,  Vice-Presidente  da  mesa 
diretora.  Estavam  presentes:  Ana  Maria  Groff  Jansen,  Armando  Vieira  Lorga,  Jocelita 
Cardoso  Colagrande,  Paulo  Fernando  Vieira,  Paulo  Roberto  Furlanetto,  Marlene  Bonow 
Oliveira, Odete Acordi Diener, Beatriz Schumacher, Nelson Holz, Josué Fernandes, Maryahn 
Koeler Silva, Heloísa Hoffmann, Janaina Martins, Heloísa Hoffmann, Janaina martins, Nilza 
Cristina  L.  Afonso  de  Valor  Gonçalves,  Deise  Gomes,  Tânia  Maria  Crescêncio,  Nelson 
Renato Esteves, Cátia Mendes Ramthum, Narcizo Schaeffer Feijó, Rosane Krueger, Larissa 
Klug, Isolde da Costa, Arodi Francisco de Oliveira, Luiza de Bastiani, Nilse Victória Gomes, 
Sérgio Hilário Reinert, Antonio Coelho, Idalécio Tobias Benk, Germano Koch, Ildo Ceccato, 
Angelina Sombrio, Nilton G. Meurer, Osmar José Pereira, Rosinete Fátima F. Neto, Terezinha 
Amorim de Castro, Waldete Tomazia Molinari, José Carlos Laureth, Suelen Cácia Cordeiro, 
Maria Conceição B. Altrack, quatro representantes de Conselhos Locais de Saúde, servidores 
da Secretaria Municipal de Saúde e representante do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. 
A pauta estava assim constituída.  1- EXPEDIENTES E INFORMES: 1.1 Comunicados 
diversos;  2- ORDEM DO DIA: 2.1  Apresentação do Termo de Compromisso de Gestão 
Municipal referente ao Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão; 2.2 Apresentação da 
Prestação de Contas referente ao 1º trimestre/2007 da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde (janeiro, fevereiro e março 2007), em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.689 de 27 de julho de 1993). O Sr. Antonio abriu a reunião cumprimentando a todos e 
passando  a  palavra  a  Secretária  Marly  para  a  leitura  dos  expedientes  e  informes:  1.1.1- 
Lembrou aos Conselheiros Municipais e Locais de saúde que nos dias 1º e 02 de junho de 
2007, no Centro Diocesano de Pastoral, aconteceria a 7ª Conferência Municipal de Saúde com 
o tema: “Saúde e Qualidade de Vida, política de estado e desenvolvimento”. Esclareceu que 
todos os conselheiros são delegados natos, com direito a voz e voto. Qualquer entidade poderá 
indicar, formalmente, dois representantes como delegados, para participarem da Conferência. 
1.1.2- Informou que de 27 a 30 de junho de 2007, no Centreventos Cau Hansen acontecerá o 
XXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o IV Congresso Brasileiro de 
Saúde, Cultura de Paz e Não Violência. 1.1.3 Correspondência do Conselho Comunitário do 
Bairro Costa e Silva, indicando o Sr. Sérgio Hilário Reinert como representante suplente da 
instituição, em substituição ao Sr. Adilson José C. de Mira. 1.1.4  A Câmara de Vereadores de 
Joinville convida a todos para participarem da Audiência Pública para “Discussão da Situação 
do Hospital Materno Infanto Juvenil Dr. Jesser Amarante Faria, sua forma de Administração, 
contratação de funcionários, bem como, o prazo limite para sua implantação, a ser realizada 
no dia 10 de maio,  às 19:30 horas na Câmara de Vereadores.  1.1.5  O Centro Federal  de 
Educação Tecnológica – CEFET, está com as inscrições abertas para processo seletivo para os 
cursos: Mecânica Industrial, Técnico de Enfermagem e Eletroeletrônica.  1.1.6- O Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador da Macrorregião de Joinville – CEREST, convida aos 
interessados para participarem da Palestra Proteção de Máquinas “Prensa e Similares”, no dia 
10.05.07, das 19:30 horas às 21:30 horas, no Auditório do Sindicato dos Mecânicos; 1.1.7 
Correspondência da ADIJO – Associação dos Diabéticos de Joinville encaminhando o seu 
Relatório de Atividades do ano de 2006. 1.1.8 Telegrama da Presidência do Senado Federal, 
acusando o recebimento do Ofício 33/07 do Conselho, informando que o PLP 01/03 tramita 
na Câmara dos Deputados e que estariam encaminhando o expediente àquele orgão técnico. 
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1.1.9- Correspondência do Sr. Osni Leopoldo Batista justificando sua ausência na reunião de 
07.05.07,  por  motivo  de  compromisso  anteriormente  assumido  com  outra  entidade.  Sr. 
Antônio  colocou  em  votação  a  justificativa  de  ausência,  a  qual  foi  aprovada  pelos 
conselheiros.  1.1.10-  Correspondência  do  Centro  dos  Direitos  Humanos  “Maria  da  Graça 
Braz” justificando a ausência de suas representantes Sonia João Antunes e Luiza de Bastiani 
na  reunião  do  Conselho  de  23.04.07,  em  virtude  de  que  elas  estavam  participando  da 
Audiência  Pública  na  Câmara  de  Vereadores  sobre  o  Projeto  de  Lei  referente  à 
comercialização e utilização de produtos que continham amianto. Aprovado, por maioria dos 
conselheiros presentes.  1.1.11- Ofício 203/07  da Secretaria Municipal de Saúde datado de 
03.05.07, solicitando a alteração da pauta da reunião extraordinária do Conselho de 07.05.07, 
suprimindo  o  assunto  do  item 2.1  “Apresentação  do  Termo de  Compromisso  de  Gestão 
Municipal  referente ao Pacto pela Vida,  em Defesa do SUS e de Gestão”  e incluindo o 
assunto  “Apresentação  e  aprovação  da  Agenda  e  Quadro  de  Metas  2007  da  Secretaria 
Municipal de Saúde”. A conselheira Marlene esclareceu que este fato se devia a necessidade 
de  revisão  do  Termo  de  Compromisso  de  Gestão  por  parte  da  atual  gestão  e  a  não 
apresentação da Agenda e Quadro de Metas 2007 da Secretaria Municipal de Saúde na última 
reunião ordinária, ocorrida em 23 de abril do corrente ano. Colocou ainda que havia solicitado 
que a apresentação do Pacto fosse feita numa reunião extraordinária com pauta única, com 
previsão de duas horas. Quanto à Prestação de Contas da Secretaria, no item 2.2, somente 
seria apresentada a parte financeira. Colocada a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
em votação, esta  foi aprovada por maioria de conselheiros presentes. 1.1.12- Correspondência 
do Deputado Carlito  Merss  datada  de 07 de maio de 2007,  solicitando a  participação da 
Assessora  Parlamentar  e  Coordenadora  do  Gabinete  Regional,  Rosimeri  Comandolli,  na 
reunião do Conselho de Saúde no dia  07 de maio,  que levaria informações sobre emenda 
parlamentar do Estado. Ao colocar a solicitação do Dep. Carlito em aprovação, foi aprovada a 
participação da Assessora Rosimeri, após a apresentação dos assuntos de pauta.  Sr. Antônio 
chamou  a  Sra.  Ana  Maria,  Presidente,  para  assumir  a  mesa  diretora.  Ana  justificou  sua 
ausência e deu boas vindas ao novo Secretário Municipal  de Saúde,  Sr.  Norival  Silva.  A 
Presidente deu continuidade à reunião chamando a conselheira Marlene para apresentação do 
item 2.1 Apresentação e aprovação da Agenda e Quadro de Metas 2007 da Secretaria 
Municipal  de  Saúde.  Iniciou  a  apresentação  da  Agenda  e  Quadro  de  Metas  2007  da 
Secretaria Municipal de Saúde, informando que haviam feito uma alteração em função do 
Pacto  pela  Saúde.  Disse  que  estaria  expressando  indicadores  em  blocos.  Segundo  ela,  a 
apresentação do documento era composta de cinco  eixos: 1- Redução das desigualdades em 
Saúde; 2- Ampliação do acesso com qualificação e humanização da atenção; 3- Redução dos 
riscos e agravos; 4- Reforma do modelo de atenção e 5- Aprimoramento dos mecanismos da 
gestão, financiamento e controle social. Foi apresentado e discutido cada eixo, que constava 
dos objetivos, das ações, dos indicadores, da fórmula de cálculo e dos resultados esperados de 
2006 a 2009. Ao término da apresentação do eixo 1, o assunto foi colocado em discussão. 
Quanto a   implantação de unidades de coleta de material biológico, no item 3, Sr. Nilton 
questionou sobre a coleta no Bairro Bom Retiro. Marlene falou que seria realizado um estudo 
de descentralização de coleta levando em consideração onde o acesso ao Laboratório estaria 
mais  prejudicado,  inclusive  verificando a  estrutura  física  da  unidade  para  o  atendimento. 
Disse que não saberia dizer se a Unidade do Bom Retiro seria contemplada. Ana Brizola 
lembrou  que  o  projeto  inicial  comportava  a  instalação  nas  sedes  das  regionais.  Marlene 
esclareceu  ao  Sr.  Antônio  que  a  instalação  poderia  ocorrer  em outra  unidade  que  não  a 
regional, desde que facilitasse o acesso a comunidade e que tivesse melhor condição física 
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para receber a unidade de coleta, afirmando que a meta de 2007 era de duas unidades de 
descentralização  do  Laboratório  Municipal.  O  segundo  eixo  do  programa  apresentado 
“Ampliação  do  acesso  com  a  qualificação  e  humanização  da  atenção”,  que  dispõe 
principalmente  sobre  a  readequação  dos  equipamentos,  da  estrutura  física,  bem como da 
capacitação dos funcionários de acordo com parâmetros estabelecidos. Após a apresentação, 
Rosinete sugeriu no item 1- Implantação dos grupos de trabalho, ter por meta três grupos de 
trabalho, um no Hospital Municipal São José, outro nos Pronto Atendimentos e outro na rede 
básica. No terceiro eixo “Redução de riscos e agravos”, a conselheira Terezinha questionou 
quanto a contratação de profissionais  de jornalismo, no item 4,  uma vez que a Secretaria 
Municipal de Saúde já dispunha de profissionais contratados para a realização de serviços. 
Marlene esclareceu que a agenda que estava sendo apresentada se referia ao ano de 2006 à 
2009, informando que algumas das ações já haviam sido realizadas. D. Terezinha colocou que 
achava importante, mas que não estava sendo considerado nos objetivos a doença reumática 
como  doença  degenerativa.  Segundo  Marlene,  em princípio,  estariam  sendo  monitorados 
todas  as  patologias,  mas  havia  aquelas  que  inteferiam  mais  na  saúde  pública.  Rosinete 
questionou sobre o item 3, quanto a alcançar a meta de somente 80% com a implantação do 
Serviço de Verificação de Óbito e não 100%. Quando não há uma capacidade instalada ainda, 
seria necessário partir de uma meta para atingir os objetivos, segundo Marlene. E quanto à 
promoção da saúde da mulher,  no ítem 7-A:  “Acompanhando a investigação de todos os 
óbitos em mulheres entre 10 a 49 anos”, quem ficaria de fora da investigação, questionou 
Rosinete.  Marlene colocou que todo óbito já era investigado pela Comissão de Mortalidade, 
mesmo  sem  a  implantação  do  Serviço  de  Verificação  de  Óbito.  Sra.  Ana  Brizola, 
Coordenadora de Programação da Secretaria Municipal de Saúde, informou que existiam duas 
Comissões: A Comissão de Mortalidade Materna e a Comissão de Mortalidade Infantil. Sr. 
Norival, Secretário da Saúde, esclareceu  que o SVO e a Comissão de Mortalidade não se 
relacionavam,  pois  o  SVO verificava  as  causas  dos  óbitos  e  a  Comissão  de  Mortalidade 
Materna e Infantil fazia o acompanhamento das mortes existentes. Rosinete questionou quanto 
ao  item  C  -  “Sensibilizando  profissionais  e  gestantes”  -  proporção  de  partos  cesáreos. 
Conforme Marlene, havia a dificuldade de trazer as gestantes para as consultas, decidiu-se por 
sensibilizar outros profissionais para esta busca, além dos agentes comunitários de saúde. A 
conselheira Odete disse que não concordava com a pactuação feita no item D “Intensificando 
o acompanhamento das gestantes na sua integralidade, conforme o protocolo do pré-natal”, 
porque estava sendo pactuada a mesma meta que no ano de 2006, equivalente a um óbito. O 
objetivo do Ministério, segundo ela, era zerar a mortalidade materna. Marlene concordou com 
a  modificação.  Rosinete  pediu  esclarecimento  a  respeito  da  ação  E  –  “Sensibilizando 
profissionais  e  gestantes  –  proporção  de  partos  cesáreos”.  Foi  visto  no  indicador  do  ano 
anterior,  conforme  Marlene,  um alto  índice  de  partos  cesáreos,  que  não  dizia  respeito  à 
Maternidade Darcy Vargas, mas aos Hospitais privados. Cabia a gestão um plano de ação para 
diminuir  este  número,  completou  ela.  A  conselheira  Jocelita  achou  importante  colocar  o 
número de habitantes correspondente a meta esperada no ítem 10 – Promover a Saúde Bucal - 
nº  de  procedimentos  odontológicos  básicos  individuais  em  determinado  local  e  período. 
Douglas questionou qual seria a taxa de internações de crianças de 0 a 5 anos, por infecção 
respiratória em 2006. Todas a metas pactuadas foram em cima daquilo que haviam decidido 
no ano anterior ou em cima de uma meta estadual ou nacional, disse Marlene. Segundo Ana, o 
acumulado em 2006 havia sido de 20.5 para 1000 internações.   Passou-se a apresentação do 
quarto  eixo.  Ao  colocar  o  assunto  em  discussão,  D.  Terezinha,  ao  se  referir  ao  item  2 
“oferecer serviços substitutivos de internação em Saúde Mental” sugeriu a disponibilidade de 
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exames preventivos para adolescentes escolares e adultos com deficiência mental. O objetivo 
era internar para tratamento, esclareceu Marlene. Para o adolescente e o adulto seria um outro 
serviço.  Foi  iniciada  a  apresentação  do  quinto  eixo  “Aprimoramento  dos  mecanismos  da 
gestão, financiamento e controle social.” Luiza questionou sobre o item 9 que dispunha sobre 
a contratação de um serviço tercerizado para arquivo morto. Marlene informou que não existia 
um  serviço  de  arquivo  morto  para  documentos  médico-laboratoriais,  e  por  lei  existia  a 
obrigação de preservá-los. Foi feita uma avaliação para contratação de um serviço tercerizado 
que apresentou melhor custo benefício. A Presidente questionou qual seria o encaminhamento 
a ser dado. Sr Idalécio sugeriu que as dúvidas fossem sanadas naquele momento e colocado 
em  votação  para  aprovação.  Deise  lembrou  que  fosse  colocado  em  aprovação  com  as 
alterações propostas. Ana colocou em votação a aprovação da Agenda e Quadro de Metas 
2006-2009, com as alterações propostas em plenária, a qual foi  aprovada por maioria dos 
conselheiros  presentes.  Pelo  adiantado  da  hora,  a  Presidente,  colocou  em  votação  a 
prorrogação de mais trinta minutos para apresentação do item 2.2 da pauta e colocações da 
Sra. Rosimeri, Assessora do Dep. Carlito Meers. Após a aprovação, deu-se a continuidade da 
reunião.  2.2 Apresentação  da  Prestação  de  Contas  referente  ao  1º  trimestre/2007  da 
Secretaria  Municipal  de  Saúde/Fundo  Municipal  de  Saúde.  Sr  Vilson,  Contador  da 
Secretaria Municipal de Saúde, iniciou apresentando a parte financeira referente as receitas e 
repasses da Prefeitura Municipal, os valores orçados e recebidos, as despesas orçamentárias 
com  pessoal,  material  de  consumo  e  serviços  de  terceiros,  equipamentos  e  materiais 
permanentes,  Clínicas,  Hospitais  e  Laboratórios  e  a  situação  financeira  e  econômica  do 
trimestre. Após a apresentação, alguns conselheiros se dispuseram a questionar. A conselheira 
Rosinete  questionou  em  qual  rubrica  havia  sido  lançada  a  verba  repassada  a  ARCD 
(Associação de Reabilitação da Criança Deficiente) no ano de 2006. Segundo Vilson,  em 
2006 houve somente um repasse e em 2007 não havia sido repassado nada. Hamilton afirmou 
que estava previsto quarenta mil reais em 2006, mas foi repassado vinte. Sr. Osmar perguntou 
sobre a abrangência da folha de pagamento no valor de quatro milhões. Vilson informou que 
se  tratava  de  toda  a  folha  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  com  exceção  do  Hospital 
Regional, Maternidade Darcy Vargas e Bethesda. Aprovado o encaminhamento da Prestação 
de Contas para análise e parecer da Comissão de Assuntos Internos. Sra. Rosimeri, Assessora 
Parlamentar  do  Deputado  Federal  Carlito  Merss,  apresentou  a  emenda  parlamentar,  de 
modalidade individual, que dispunha sobre verba no valor de trezentos mil reais, que visava 
garantir recursos para o Serviço de Atenção Básica de Saúde no Município Joinville,  cuja 
aplicação seria definida pelo Conselho Municipal de Saúde. Disse que deixaria o relatório da 
referida  emenda  com  a  Secretaria  Executiva  do  Conselho  para  definição  e  encaminhou 
também um relatório de verbas que já haviam sido aplicadas no ano de 2006 e 2007, para 
apreciação do conselheiros. A Presidente agradeceu a presença da Assessora Parlamentar e 
sugeriu que a emenda fosse encaminhada a equipe de Planejamento da Secretaria Municipal 
de Saúde, para análise e melhor aplicação do recurso. Aprovado, por maioria dos conselheiros 
presentes, o encaminhamento ao Setor de Planejamento da Secretaria. Nada mais havendo a 
tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, às vinte e uma horas, da qual, eu, Marly, 
lavrei a presente ata, que vai por todos assinada. 

 


