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ATA DA 296a DUCENTÉSSIMA NONAGÉSIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 28.01.2019

5 Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e
trinta e sete minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores do Município de
Joinville, Rua Hermann August Lepper, 1100, Saguaçu, realizou-se a Ducentésima
Nonagésima Sexta Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde
(CMS) de Joinville. A Presidente do CMS, Luciane Beatriz Moreira de Camargo,

to procedeu com a abertura da Assembleia e desejou a todos um excelente ano,
passou a palavra ao conselheiro, Alan Regis Ramos da Silva, Secretário do
Conselho Municipal de Saúde, que, iniciou cumprimentando todos os presentes, e
fez a leitura da Pauta do dia: PAUTA - 1 - EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e
aprovação da pauta do dia — 5'; 1.2 Comunicados e Informes da Secretaria

t 5 Executiva — 10'; 1.3 Aprovação da ata do dia 26.03.18, 26.11.2018, 03.12.18 e
10.12.18— 5'; 2 - ORDEM DO DIA: 2.1 Informe sobre a Dengue/Influenza -
Nicoli Janaína dos Anjos — 10'; 2.2 Apresentação de Relatórios da
Comissão Permanente do Conselho Municipal de Saúde Comissão de
Assuntos Externos (CAE) — 30'; 2.3 Apresentação e aprovação do Regimento

20 da 13a Conferência Municipal de Saúde de Joinville — Comissão Organizadora
— 60', a presidente do CMS Luciane Beatriz Moreira de Camargo, informa que foi
solicitado a inclusão de um informe deliberativo, por parte da Secretaria de Saúde,
referente ao convenio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a senhora
Evelin Fernanda Vargas, explicou os motivos da solicitação, a presidente colocou

25 em aprovação a Pauta, com a inclusão supracitada, fica aprovada pela maioria
dos conselheiros presentes, em ato continuo o secretário fez a leitura dos

/INFORMES GERAIS: 1-Ofício 001/2019 recebido em 15/01/19, Sra Ana Maria
Vavassori solicita o afastamento da função de Conselheira Municipal de Saúde, em
virtude de sua nomeação como assessora parlamentar no gabinete do vereador

30 Natanael Jordão na Câmara de Vereadores de Joinville; dado a palavra a senhora
Ana Maria Vavassori, a qual se despede e agradece o tempo de participação junto
ao Conselho e se coloca à disposição no que se fizer necessário; 2- Considerando
o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, Cap. VII — Da
Eleição da Mesa Diretora - Art. 20 - "O CMS de Joinville, será coordenado por uma

35 Mesa Diretora, eleita entre seus membros titulares para um período de dois (2)
anos, composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário(a). Considerando o
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, Cap. IX — Das
Disposições Gerais e Transitórias - Art. 34 — "Em caso de vacância da Presidência
a mesma será ocupada pela Vice-Presidência. O (A) Secretário(a) Geral passa

40 então a ser Vice-Presidente e haverá eleição para novo(a) Secretário(a) Geral,
cabendo ao Plenário, no prazo de trinta (30) dias, eleger novo membro para o

a cargo vago, observado o disposto no Art. 20", o atual Secretário da Mesa Diretora,
Alan Regis Ramos, passará a ocupar o cargo de Vice-Presidente; Considerando o
ofício 001/2019 onde a Vice-presidente do CMS solicita o afastamento informamos

45 que no próximo dia 25 de fevereiro de 2019 (segunda feira) às 18hs30, no
Plenarinho da Câmara de Vereadores-Rua Hermann August Lepper, 1.100-
Saguaçú, ocorrerá a eleição de Secretário(a) da Mesa Diretora do CMS para a 
gestão 2017-2019; Os candidatos do Seguimento Usuário devem comparecer a
sede do conselho até dia 18/02/19 às 17hs para inscrição de sua candidatura onde
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receberão protocolo da inscrição.  Conforme Resolução 453/2012/CNS, VII - o
Conselho de Saúde constituirá uma Mesa Diretora eleita em Plenário, respeitando 
a paridade expressa nesta Resolução,  Para inscrição de sua candidatura 
deverá apresentar documento comprobatório da inexistência de pendências 
judiciais, conforme legislação vigente;  3-Ofício n°001/2019/Observatório Social
de Joinville, recebido em 28.01.2019, indicando o Senhor Adilson da Silva como
representante Titular em substituição a senhora Ana Maria Vavassori. 4-Ofício
n°001/2019/CLS ITAUM, recebido em 28.01.2019, indicando a Senhora Adeir de
Souza Sizenando como representante Titular em substituição a senhora Neila
Pereira da Silva e senhora Simone Stringari como suplente em substituição ao
senhor Luecir Pires. INFORMES DELIBERATIVOS: 1- Aprovação para a
Recomposição e atualizar a Resolução N° 096/2018 Comissão Organizadora da
13a Conferência Municipal de Saúde, etapa Municipal da 16a Conferência Nacional,
a presidente do Conselho Luciane Beatriz Moreira de Camargo, parabeniza a
referida comissão por seus trabalhos e o senhor Andrei Popovski Kolaceke, relator
da comissão explica que a devida recomposição se fez necessário devido a faltas
dos participantes que acabou por ensejar em vacância, compõem a atual
comissão: Ana Maria Vavassori - OSJ-Observatório Social de Joinville; Andrei
Popovski Kolaceke - SMS-Secretaria da Saúde; Cleiton José Barbosa - CMAS-
Conselho Municipal de Assistência Social; Isaias de Pinho - CLS Vila Nova
Centro; Jaqueline Schreiner Terra - CREFITO10; Marilyn Gonçalves Ferreira
Kuntz - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; Orlando Jacob
Schneider - Conselho Local de Saúde Adhemar Garcia; Palova Santos Balzer -
CME-Conselho Municipal de Educação JLLE-SC; Paulo Sergio Suldovski -
COMDE-Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Quélen
Beatriz Crizel Manske - CMDM-Conselho Municipal do Direito da Mulher; Susana
Staats - COMDI-Conselho Municipal dos Direitos do Idoso; Thiago Antônio
Fagundes de Oliveira - Associação de Apoio aos Surdos de Joinville; Vicente de
Paulo Estevez Vieira - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional,
fica aprovada a recomposição da comissão, pela maioria dos conselheiros
presentes; 2-Oficio SEI N° 2980429/2019 SES.UCC.ACV — recebido em
08/01/2019, requisitando a elaboração da resolução aprovando o Primeiro Termo
Aditivo ao Termo de colaboração n°025/2018/PMJ, entre este município
representado pelo Fundo Municipal de Saúde e o Banco de Olhos de Joinville. A
senhora Evelin Fernanda Vargas explica que este termo aditivo é relacionado ao
convenio do ano de 2017 no qual se faz necessário ajustes conforme a série
histórica e com a necessidade atual do município, o senhor Diógenes Borges D'

4,Aroz, questiona referente as possibilidades de ser doador daquele que utiliza
óculos, a senhora Evelin Fernanda Vargas informa desconhecer tal informação,

3, tendo em vista necessitar de conhecimento médico e técnico, contudo se coloca à
disposição para trazer esta resposta em momento futuro oportuno, fica aprovado
o primeiro termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 025/2018/PMJ, pela
maioria dos conselheiros presentes; 3-Aprovação para Cancelar a AGE
11/02/19 Odontologia e Aprovar o encaminhamento para a Comissão de Assuntos
Internos e Externos do Conselho Municipal de Saúde, o fundamento para o
cancelamento é que haverá em outubro de 2019, o fórum de odontologia e a CAE /
CAI estão tratando deste assunto, o senhor Orlando Jacob Schneider, questiona os
porquês do cancelamento, os quais são esclarecidos pelo secretário da mesa
diretora, o senhor Jonny Cesar Souza, representante da ABO, informa que está
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AGE seria para tratar do assunto dos odontólogos nos PA's, mas concorda com o
encaminhamento para CAI/CAE, apenas solicita seja ouvido junto as comissões e
que acompanhe nas visitas realizadas, a senhora Ana Maria Vavassori, contribui
com explicações quanto aos motivos do cancelamento e encaminhamento para
Comissões, a senhora Susana Staats, questiona se a resolução que trata do
assunto de odontologia, vai fazer parte do fórum, porém não lembra o número da
resolução, o senhor Jonny Cesar Souza lembra que o fórum será para outubro,
mas as questões do PA devem ser para o quanto antes, o senhor Mario Jose
Bruckheimer, solicita que o gerente técnico de odontologia da Secretaria de Saúde,
esteja presente nas visitas também, o senhor Orandi Garcia Bueno, solicita que no
fórum seja tratado a questão de odontologia nas Unidades Básicas de Saúde. fica
aprovada pela maioria dos conselheiros presentes, o cancelamento da AGE
de 11/02/2019, 4- Aprovação para solicitar a Secretaria Municipal de Saúde a
compra de Coffee break para as Assembleias Ordinárias e Extraordinárias do
Conselho Municipal de Saúde, a presidente Luciane Beatriz Moreira de Camargo,
explicou que está disponível para o conselho a realização de coffee break, e
apresentou o valor mínimo possível, a senhora Edilaine Pacheco Pasquali, informa
que não se deve levar em conta o valor mínimo, pois logo será questionado, o
coffee break, sem glúten, sem lactose e tudo isso irá encarecer, o senhor Orlando
Jacob Schneider, sugere que se traga um valor mínimo e máximo para ser
apresentado na próxima assembleia, a senhora Jaqueline Schreiner, declara que
considera um valor muito alto e que não estão ali para isso, o senhor Andrei
Popovski Kolaceke, informa que o conselho tem dotação orçamenta para seu
custeio, contudo não é por estar previsto no orçamento que precisa virar despesa e
esse valor pode ser aplicado em outros serviços públicos de saúde, e questiona se
está seria a prioridade da Saúde Pública de Joinville, custear coffee break, a
senhora Ana Maria Vavassori, explica que sempre foi questionada, com diversas
reclamações sobre a não existência de coffer break, e por esse motivo havia
conversado com o Secretário de Saúde, o senhor Valmor João Machado, declara
que se for feito deve ser feito para todos, diabéticos, celíacos e demais, se não for
possível que não tenha, a Presidente do CMS, informa que novos valores e
informações serão trazidos na próxima assembleia para então deliberação do
CMS, 5 — elaboração de convenio com a rede feminina de combate ao câncer para
implantação e operalização do banco de perucas, sem questionamentos, fica
aprovado o Convênio, pela maioria dos conselheiros presentes, 2 - ORDEM
DO DIA: 2.1 Informe sobre a Dengue/Influenza , a senhora Nicoli Janaína dos
Anjos, apresenta como funciona o serviço de vigilância ambiental no programa da
dengue dentro do município de Joinville, o senhor Gentil Coradelli, pergunta sobre
as armadilhas e os dados na mudança de ano, a senhora Nicoli informa que as
armadilhas continuam ativas e apenas os dados dos focos são reiniciados, 2.2
Apresentação de Relatórios da Comissão Permanente do Conselho Municipal
de Saúde Comissão de Assuntos Externos (CAE), a senhora Adelina Dognini e
a senhora Edilaine Pacheco Pasquali fizeram a apresentação dos seguintes
relatórios, Relatório - 005-18-CAE- HJAF visita ao Hospital Infantil Dr. Jeser
Amarante Faria para Ratificar a Declaração Técnica, Relatório - 006-18-CAE-
visita à Maternidade Darcy Vargas, Relatório - 007-18-CAE- UPA Leste, Relatório
- 008-18-CAE- na Diálise HMSJ, Relatório - 009-18-CAE- Bombeiros Voluntários.
Foi solicitado que os questionamentos, fossem feitos via e-mail, devido ao
avançado da hora, 2.3 Apresentação e aprovação do Regimento da 13a
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Conferência Municipal de Saúde de Joinville — Comissão Organizadora, foi
convidado o senhor Andrei Popovski Kolaceke, relator da comissão e a senhora
Ana Maria Vavassori, coordenadora da comissão, para fazer a leitura da proposta
de Regimento Geral da 13 a Conferencia Municipal de Saúde de Joinville, onde
será feita a leitura e após o termino aberto a questionamentos e possíveis
alterações, sem questionamentos ou qualquer proposta de alteração, fica
aprovado pela maioria dos conselheiros presentes o Regimento Geral da 13a
Conferencia Municipal de Saúde. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Joinville, Luciane Beatriz Moreira de Camargo,
deu por encerrada a Ducentésima Nonagésima Sexta (296a) Assembleia Geral
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e vinte e quatro minutos,
da qual eu, Lucas Felipe Rohrbacher, lavrei a presente ata que vai por todos
assinada. Estiveram presentes os conselheiros: Edilaine Pacheco Pasquali,
Romaldo Backes, Alan Regis Ramos da Silva, Hilário Dalmann, Décio
Bittencourt Zin Júnior, Luciano Henrique Pinto, Luciane B. Moreira de
Camargo, Jaqueline Schreiner, Maiara Ziehmann, Lais Concellos, Marco
Antônio Santos Schettert, Lidiane Ferreira Schulz, Doraci Rodrigues dos
Santos Varela, Jonny Cesar Souza, Valmor João Machado, Rita Paloma Aizic
Soares, Lidice Margot Vieira, Manoel Costa da Rosa, Rozilene Ap. Amaral
Ramos, Luciane A Dorneles Grams, Gentil Coradelli, Orandí Garcia Bueno,
Mauricio Lutz, Carmen Dalfovo Kohler, Silvia Moreira da Silva, Adeir de Souza
Sizenando, Gilberto Capistrano, José Griggio Soares, (saias de Pinho, Adelina
Dognini, Pedro Soares, Vilson Freitas Junior. Estiveram presentes trinta e dois
conselheiros Municipais e vinte e um dos diversos se entos da sociedade,
totalizando cinquenta e três pessoas.
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