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ATA DA DUCENTESIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 31.07.2017

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta e
dois minutos, no Auditório Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, localizado
ná rua Hermann August Lepper, 1.100 - Saguaçu, realizou-se a ducentésima

/ septuagésima oitava Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde.
Conselheiro Orlando Jacob Schneider, Presidente do Conselho Municipal de Saúde¡
(CMS) em exercício, procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando todos os
presentes. Em seguida,o Sr. Mario José Bruckheimer, secretário da Mesa Diretora do
CMS fez a leitura da Pauta do dia: 1 - EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação
da pauta do dia — 5'; 1.2 Comunicados e Informes da Secretaria-Executiva — 5'; 2 -
ORDEM DO DIA: 2.1 Informe sobre a Dengue/Influenza - Nicoli Janaína dos Anjos —
5';2.2 - Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para a Gestão
2017-2019 — Comissão Eleitoral - 50' 2.3 Recomposição das comissões permanentes
do Conselho Municipal de Saúde (CAI, CAE e CIST Comissão de Capacitação e
Outras Comissões) — 30'; 2.4 Apresentação de Pareceres da Comissão Permanente
do Conselho Municipal de Saúde (CAI) — 30'. Foi solicitado pelo senhor Valmor João
Machado a inclusão de pauta por questão de ordem, sendo o assunto relacionado a
eleição da mesa diretora, foi solicitado a inversão de pauta, que fica do seguinte modo - 1
- EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação da pauta do dia — 5'; 1.2
Comunicados e Informes da Secretaria-Executiva — 5'; 2 - ORDEM DO DIA: 2.1
Informe sobre a Dengue/Influenza - Nicoli Janaína dos Anjos — 5'; 2.2 Questão de
Ordem solicitada pelo senhor Valmor João Machado — 5'; 2.3 - Eleição da Mesa
Diretora do Conselho Municipal de Saúde para a Gestão 2017-2019 — Comissão
Eleitoral - 50' 2.4 Recomposição das comissões permanentes do Conselho
Municipal de Saúde (CAI, CAE e CIST Comissão de Capacitação e Outras
Comissões) — 30'; 2.5 Apresentação de Pareceres da Comissão Permanente do
Conselho Municipal de Saúde (CAI) — 30' esta que fica aprovada pela maioria dos
conselheiros presentes. 1.2 — COMUNICADOS E INFORMES DA SECRETARIA-
EXECUTIVA. Sr. Mario José Bruckheimer, leu os Informes deliberativos, conforme segue:
INFORMES DELIBERATIVOS: 1.2.1 - Aprovação da ata do dia dez de outubro de
dois mil e dezesseis, doze de dezembro de dois mil e dezesseis e vinte e quatro de
abril de dois mil e dezessete; que fica aprovada e assinada pelos conselheiros, 1.2.2
- Ofício r(° 572/2017/MS/SC, recebido em quatorze de julho de dois mil e dezessete,
encaminhando cópia do relatório final da Auditoria n° 16.405 realizada no Hospital
Municipal São José de Joinville/SC, sugerido o encaminhamento a Comissão de
Assuntos Internos, aprovado pela maioria dos conselheiros presentes tal
encaminhamento, INFORMES GERAIS — 1.2.3 - Ofício n° 21/2017/CLS Vila Nova Sede,

/recebido em doze de julho de dois mil e dezessete, indicando o senhor (saias de Pinho
r- presentante titular, em substituição a Susana Staats, e a senhora Susana Staats c~ mo
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representante suplente, em substituição ao senhor Isaias de Pinho; 1.2.4 - Ofício n°
09/2017/CLS Itaum, recebido em 13/07/2017, indicando a senhora Neila Pereira da Silva
representante titular, em substituição a Helena Alves dos Santos, e o senhor Luecir Pires
como representante suplente, em substituição a Vanderléia Barbosa Martins; 1.2.5 -
Ofício n° 162 /2017/SMS, indicando o senhor Douglas Calheiros Machado representante
titular, em substituição ao Mário José Bruckheimer , e a senhora Edilãine Pacheco
Pasquali como representante suplente, em substituição ao Mário José Bruckheimer; 1.2.6
- Ofício 092/2017/Instituição Bethesda/Hospital - recebido no dia 12/07/2017, a
Instituição comunica que a partir do dia 17/07/17 estará suspendendo todo o
atendimento/serviço excedente e não incluído no atual POA (CONVÊNIO N°024/2012),
este por sugestão do senhor Henrique fica aprovado pela maioria dos Conselheiros
presentes o encaminhamento a Comissão de Assuntos Internos; 1.2.7 - Ofício n°
06/2017/SINDSAUDE, recebido em 26.07.2017, indicando o senhor João Luiz Furlan
representante suplente, em substituição a Maria Leonora Rossi. 2 — ORDEM DO DIA, 2.1
Informe sobre a Dengue/Influenza — A Sra. Nicoli Janaina dos Anjos, apresenta os focos
positivos do mosquito Aedes Aegypti no município de Joinville 2.2 - Questão de Ordem
solicitada pelo senhor Valmor João Machado, dada a palavra ao mesmo, este relatou
sua discordância quanto a rejeição de sua candidatura, pelo fato de não ter entregue as
certidões até o prazo estipulado pela comissão eleitoral, conduto não teria mais interesse
em concorrer, aberto aos questionamentos a senhora Angelita Ullrisch, indagou que a
comissão não poderia negar a candidatura, pois foi decidido pelo pleno em assembleia
anterior que existiria um prazo maior para a entrega das certidões no dia em que foi
votado o regimento da comissão, foi passado a palavra a representante da Comissão
Eleitoral a senhora Janaina Ferreira Teixeira declarou que as inscrições foram
acompanhadas por um membro da comissão e que foi proposto ao senhor Valmor João
Machado de imprimir no momento da inscrição as certidões, tanto que de outros
candidatos foi impresso no momento, o senhor José Martins falou que, se alegra em ver o
debate, mas declara que deveria se aceitar a documentação mesmo após a data, pois é o
que ocorre em vários tipos de eleições, o senhor Valmor João Machado declara que não
desejou de forma nenhuma desrespeitar a mesa, a comissão eleitoral ou qualquer um,
mas desejava ter sido notificado pelo motivo de sua candidatura não ter sido aceita, a
senhora Fatima Jorge Baeza, faz uma pergunta indagando porque o senhor Valmor João
Machado, não retirou a certidão quando lhe foi oferecido, o mesmo declara não recordar
de tal oferta. 2.3 - Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para a
Gestão 2017-2019 — Comissão Eleitoral, tendo em vista o atual presidente e vice-
presidente concorrem a mesa diretora os mesmo deixam a mesa, passado a palavra ao
secretário senhor Mario José Bruckheimer que faz a leitura da solicitação de verificação
da nominata 2017, para que seja verificada a regularidade das entidades Turma do Bem
e ABAVC - Associação Brasil AVC, quanto a sua representatividade como Profissionais
de Saúde e aproveitando seja verificada todas as entidades membras do Conselho
Municipal de Saúde, assim o senhor Mario José Bruckheimer convida a comissão eleitoral
a tomar lugar a mesa. Tomado assento a comissão, assume a palavra a senhor Janaina
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Ferreira Teixeira a qual indaga que tal documento ligo anteriormente interessa a está
comissão apenas no que tange a candidatura do presidente estando apenas um dos
candidatos citados, contudo sugere que seja suspensa a eleição pelo prazo de 30 dias
para que seja verificada a documentação de todas as entidades, para que todo o
processo eleitoral corra legitimamente. Aberto as perguntas o senhor Gentil Coradelli,
indaga se há um limite de data para ocorrer está eleição, o senhor Antônio Coelho propõe

seja feita a eleição na próxima Assembleia Ordinária, bem como a verificação dos
documentos, tomando a palavra o senhor Rodrigo Sandri Ávila, declara não compactuar
com a forma que está ocorrendo algumas coisa e se desliga do cargo de Conselheiro do
Conselho Municipal de Saúde de Joinville, mas continuará a atuar como munícipe, a
senhor Janaina Ferreira Teixeira pede para que mesmo desligando-se do conselho se o
senhor Rodrigo Sandri Ávila autoriza a verificação dos documentos da instituição a qual
representa, para que assim possa ser dado uma resposta ao pleno, o senhor Douglas
Calheiros Machado informou que o documentos lido anteriormente foi redigido por ele e
que este em nada tem a ver com a eleição, mas que deve ser verificado se cada entidade
está vinculada a seu respectivo segmento, devendo ser corrigido caso verificado o erro, o
senhor Eraldo Jóse Hostin Junior declara que causa estranheza ser suscitado neste
momento o possível erro quando as entidades, e que está eleição já devia ter ocorrido e
não prorrogada, e que cada assunto tratado deve ser encerado, o senhor Sergio Duprat,
parabeniza a comissão pelo bom senso, e que se deve ter em mente qual o objetivo do
conselheiro, qual o poder e o empoderamento que o cidadão tem, devendo escolher uma
mesa diretora que as represente diante do poder público, evitando o antagonismo e brigas
gratuitas, pois todos buscam o mesmo objetivo uma saúde melhor, ainda que com suas
diferenças, entregue a palavra ao senhor Sergio Fortuna diretor técnico da Saúde Bucal
do Município, declara que foi ele que ligou para o diretor da Turma do Bem em São
Paulo, pois estranhou a Turma do Bem ter uma cadeira no Conselho, pois a instituição
referida não tem sede no município apenas voluntários e um coordenador, e o diretor
declarou que a Turma do Bem não assume nenhuma vaga em conselho, assim
resultando na dúvida se é a Turma do Bem ou a pessoa física do dentista que está
assumindo a vaga, passado a palavra ao senhor Gilberto Capistrano, que parabeniza a
comissão eleitoral e declara que a comissão deve ter autonomia para decidir cabendo
levar ao pleno apenas as questões que resultaram em dúvida, a senhora Luciane B.
Moreira de Camargo representante da Brasil AVC, declara que ao se inscreverem no
Conselho Municipal e Saúde, estavam na categoria usuários, contudo foi notificada que
após uma série de consultas estaria sendo migrada para a categoria profissionais de
saúde, e gostaria que fosse encaminhado o caso por e-mail para que possa notificar a
instituição a qual representa, o senhor Henrique L. Deckmann solicita que seja verificado
o áudio da reunião passada para que possa ser esclarecido se foi prorrogado ou não o
prazo, que em relação a gravação do telefonema é responsabilidade do funcionário que a
fez não da comissão ou do conselho, não sendo oficial, tomada a palavra a senhora
Janaina Ferreira Teixeira representando a comissão eleitoral, sugere a feitura de uma
comissão para verificar os documentos de todas as instituições presente no conselho
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municipal e que e esta comissão tenha ao menos um membro de cada seguimento, a
comissão reavaliara tudo que foi visto por ela, devolvendo a mesa a presidência, o senhor
Orlando Jacob Schneider pergunta quem se prontifica a fazer parte desta nova comissão,
se prontificaram, Douglas Calheiros Machado do segmento governo, Marilei Ferreira
segmento prestador de serviço, Cassiano G. Ucker, Profissionais da Saúde, do segmento
usuário, Susana Stats, Adelina Dognini, em ato continuo foi aprovado a feitura desta
comissão por maioria dos conselheiros presentes, bem como a prorrogação das eleições
e do mandato por 30 dias, sugerido pelo senhor Mario que seja feito em quinze dias uma
Assembleia Extraordinária para que seja apresentado o parecer da comissão de
documentos bem como as regras definidas pela comissão eleitoral, aprovado pela
maioria dos conselheiros presentes. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Joinville Orlando Jacob Schneider deu por encerrada a ducentésima septuagésima oitava
Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e vinte e três
minutos, da qual eu, Lucas Felipe Rohrbacher, lavrei a presente ata que vai por todos
assinada. Estiveram presentes os conselheiros: Mario José Bruckheimer, Janaina
Ferreira Teixeira, Henrique L. Deckmann, Roni Regina Miquelluzzi, Marilei Ferreira,
Debora Alcione dos Santos, Douglas Alves Claudio, Luciano Henrique Pinto,
Claudio Wolfgramm?Lucine B. Moreira de Camargo, Jaqueline Schreiner, Cassiano
G. Ucker, Marlene Serafim, Rodrigo Sandri Avila, Marco Antônio Santos Schettert,
João Luiz Furlan, Lorival Pisetta, Christine Bohm da Costa, Valmor João Machado,
João Bento Neto, Tãnia Maria Crescêncio, Ana Maria Vavassori, Antônio Coelho,
Manoel Costa da Rosa, Rozilene Ap. Amaral Ramos, Luciane A. Dorneles Grams,
Fatima Jorge Baeza, Gentil Coradelli, Sergio Duprat Carmo, Orandi Garcia Bueno,
Carmen Dalfovo Kohler, Helena Alves dos Santos, Orlando Jacob Schneider,
Gilberto Capistrano, Susana Staats, Adelina Dognini, Eraldo José Hostin Junior
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