COSEMS/SC
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DE 09/08/2022

Aos nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, as 14h, reuniram-se, na sede
da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis (GRAFPOLIS), nos termos do
Art. 25 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Representantes do
COSEMS/SC, registrados em lista de presença, representados pelos secretários de
saúde, Daisson José Trevisol, secretário de saúde de Tubarão, Claiton Camargo de
Souza, secretário de saúde de Lages, Marcelo Barasuol Lanzarin, secretário de saúde
de Blumenau, Kamile Sartori Beal, secretária de saúde de Capinzal, Lígia Hoephell,
secretária de saúde de Pomerode; Flávio Zolet, secretário de saúde de Seara;
Alexandre Schenatto, secretário de saúde de Riqueza, Rogério Ferreira da Costa
Junior, secretário de saúde de Balneário Arroio do Silva, Elixandra da Silva Mota,
secretária de saúde de Meleiro, Juliana Rodrigues de Brito Wust, secretária de saúde
de Luiz Alves, Janaira Nordio, secretária de saúde de Porto Belo, Alan Felipe, secretário
de saúde de Vargeão, Rogério Acácio Mascarello ,secretário de saúde de Novo
Horizonte, Simão Hasckel, secretário de saúde de Dona Emma, Edson Luiz Medeiros,
secretário de saúde de Fraiburgo, bem como a equipe de apoio do COSEMS/SC, Sr.
Sidnei Bellé, secretário executivo, Dr. Gidião Barros, assessor jurídico e a Sra. Maria
Cristina Willemann, coordenadora técnica, conforme convocação do presidente, Sr.
Daisson José Trevisol, de 22/07/2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios
(DOM/SC), edição extra nº. 3924, pg. 22, de 23/07/2022, e comunicado via WhatsApp,
tendo como pauta: 01) Nomeação dos cargos vagos de Diretoria Executiva (Tesoureiro
Adjunto, Secretário Adjunto e Conselheiros Fiscais Suplentes, para completar o
mandato da gestão 2021-2023 (Art. 17, §4º, Estatuto); 2) Planejamento de reuniões
Macrorregionais do COSEMS/SC (Governança no SUS e representação regional) –
Setembro a Dezembro/2022 (Art. 26, II, Estatuto); 3) Data para a realização Assembleia
Geral Ordinária (Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal – Biênio 2023-2025);
concomitante ao Congresso COSEMS/SC 2023 (Art. 26, III, Estatuto); 04) Outros
assuntos. 1.1) Aberta e reunião, o Presidente, cumprimentando a todos passou a
discorrer sobre a ordem do dia. Comentou que após a convocação a Sra. Sinara
Simioni, Secretária de Saúde de São José SC, comunicou sua exoneração da pasta da
secretaria, ocorrendo, desta forma, a sua vacância, ficando, além dos demais cargos
vagos, o cargo de Primeiro Vice-Presidente na Diretoria Executiva. Discorreu que, nos
termos do Estatuto da instituição e conforme convocação, há a necessidade de
recompor os cargos vagos da Diretoria Executiva para completar o mandato do biênio
2021-2023, que será escolhido dentre os membros do Conselho de Representantes
presentes, conforme dispõe o Estatuto. Colocado em discussão, os membros, de forma
consensual, elegeram os seguintes membros para os respectivos cargos, conforme
segue: a) Para vaga de 2º Vice-Presidente, o Sr. Marcelo Barasuol Lanzarin, secretário
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de saúde do município de Blumenau SC, brasileiro, casado, médico, nascido em
23/06/1974, inscrito no CPF nº. ***.***.920-20, RG nº. ****881, residente na Rua Jequié
nº. 369, B. do Salto, na cidade de Blumenau SC; b) para a vaga de Secretário Adjunto,
a Sra. Jainara Nordio, secretária de saúde do município de Porto Belo SC, brasileira,
solteira, servidora pública, nascido em 03/08/1982, inscrita no CPF nº. ***.***.289-58,
RG nº. ****787, residente na Rua Maria Cardoso nº. 805, B. Vila Nova, CEP: 88210000, na cidade de Porto Belo SC; c) para a vaga de Tesoureiro Adjunto, o Sr. Claiton
Camargo de Souza, secretário de saúde do município de Lages SC, brasileiro, união
estável, bacharel em sistemas de informação, nascido em 29/03/1986, inscrito no CPF
nº ***.***.039-98, RG nº. ****671, Rua Fausta Rath nº. 125, B. São Cristóvão, CEP:
88509-360, na cidade de Lages SC, e d) para a primeira vaga do Conselho Fiscal
Suplente, o Sr. Rogério Ferreira da Costa Junior, secretário de saúde do município de
Balneário Arroio do Silva, brasileiro, casado, fisioterapeuta, nascido em 11/09/1983,
inscrito no CPF nº. ***.***.469-94, RG nº. ****744, residente na Rua Amaro José Pereira
nº. 1369, B. Coloninha, CEP: 88900-000, na cidade de Araranguá SC; e) para a
segunda vaga do Conselho Fiscal Suplente, Carina Ruth Friedemann Stolf, secretária
de saúde de Massaranduba SC, brasileira, casada, técnica em enfermagem, nascida
em 16/10/1980, inscrita no CPF nº. ***.***.379-66, RG nº. ****100, residente na Rua 11
de novembro nº. 3826, centro, CEP: 89108000, na cidade de Massaranduba SC. Após
nominados, os membros do Conselho de Representantes aclamaram as nomeações.
2.1) Quanto ao planejamento de reuniões macrorregionais, Daisson comentou da
necessidade de realizar as reuniões, tendo em vistas que muitos secretários foram
substituídos, cujo objetivo é tratar dos assuntos regionais ou macrorregionais no que
tange a Governança no SUS, representação regional e conhecer as principais
demandas e necessidades regionais, propondo a sua execução para os meses de
setembro a dezembro/2022. Aberta para discussões, os membros do Conselho
entendem que as reuniões devem ser no âmbito regional e não macrorregional
considerando as peculiaridades de cada região. Desta forma, ficou consensuado que
as reuniões serão regionais e ocorrerão nos meses de setembro a dezembro. 3.1)
quanto a data para a realização Assembleia Geral Ordinária (Eleição da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal – Biênio 2023-2025 concomitante ao Congresso
COSEMS/SC 2023, que será realizada no município de Tubarão com previsão para
março de 2023. Daisson informou que estão com dificuldades para agendar a data para
março, sendo que os espaços existentes no município estão todos ocupados, sendo
que necessário rever as condições, locais e datas para realizar o congresso. Informou
que assim que for viabilizado irá comunicar o Conselho. 4.1) Por fim, Daisson
apresentou o E-book, dos Anais do VII Congresso do Cosems, realizado em Blumenau,
com o título: A gestão Municipal de Saúde no Fortalecimento do SUS e os Desafios da
Pandemia, que registra as experiências exitosas apresentadas pelo municípios
catarinense na 4ª Mostra Catarinense Brasil aqui tem SUS, disponibilizada no site do
COSEMS/SC. Nada mais havendo a ser discutido, o Sr. Daisson agradeceu a presença
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de todos e deu por encerrada a reunião e, eu, Gidião Barros, nomeado secretário ad
hoc, lavrei a presente ata, e o Sr. Presidente juntamente com demais membros do
Conselho de Representantes do COSEMS, presentes, a ratificaram.
Claiton Camargo de Souza, Marcelo Barasuol Lanzarin, Kamile Sartori Beal, Lígia
Hoephell, Flávio Zolet, Alexandre Schenatto, Rogério Ferreira da Costa Junior,
Elixandra da Silva Mota, Juliana Rodrigues de Brito Wust, Janaira Nordio, Alan Felipe,
Rogério Acácio Mascarello, Simão Hasckel, Edson Luiz Medeiros.
de forma digital por
DAISSON JOSÉ Assinado
DAISSON JOSÉ TREVISOL
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Daisson José Trevisol
Presidente
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