
ATA DA  (168ª) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO DIA  26 DE MAIO DE 2008. Aos vinte e seis dias do mês de maio 
de dois mil e oito,  às dezoito horas e  trinta minutos, no Auditório do IPREVILLE, 
reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde, em sua 168ª Assembléia Geral Ordinária. 
Estavam presentes: O Secretário Municipal da Saúde, Sr. Paulo Iolando de Santana, 
Ignês Clarisse  Moreira,  Hamilton  Correia  Vargas,  Armando  Vieira  Lorga,  Sandra 
Regina  Medeiros  da  Silva,  Douglas  Calheiros  Machado,  Heloisa  Roeder 
Baumgarten,  Tércio  Egon  Paulo  Karsten,  Rainilda  Kindlein  Miranda,  Liamar 
Michelmann  Laffin,  José  Rodrigues  dos  Santos  Filho,  Janaina  Martins,  Elidiane 
Ribeiro, Nilza Cristina L. Afonso Valor Gonçalves, Lila Gerusa N. P. Abreu, Nelson 
Renato Esteves, Albertina Valentine Cristofolini,  Jeovane Nascimento do Rosário, 
Luciano Soares, Cátia Guimarães Pereira, Ana Lúcia de Melo, Mario Bruckheimer, 
Narciso Schaeffer  Feijó,  Tânia Izabel  do Rosário,  Lindomar Spindola de Oliveira, 
Sônia  João  Antunes,  Valdir  Vieira  Rebello,  Terezinha  Amorim  de  Castro,  Osni 
Leopoldo  Batista,  Cléia  Aparecida  C.  Giosole,  Edilson  Meurer  Boing,  Belino 
Bernchenbrock,  Mario  Marcio  de  Leão,  Ivanir  Alievi  Vieira,  Leonardo  Rosalvo 
Jucinsky,  Isolde M. Isolan, Anselmo Silvério, Adelina Izidorio Alves, José Martins, 
Ingrit Poltronieri, Revelino João Fleith, Angelina Sombrio, sete representantes dos 
conselhos locais de saúde, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da 
Associação Catarinense de Ensino-ACE, da Associação Brasileira de Odontologia, 
da  Prefeitura  Municipal  de  Joinville  e  da  Sociedade  Joinvillense  de  Medicina.  A 
Pauta estava assim constituída: 1- EXPEDIENTES E INFORMES 1.1-Comunicados 
diversos. 1.2-Aprovação das Atas das Assembléias do Conselho Municipal de Saúde 
de 29.10.07, 25.02.08 e de 17.03.08. As três atas foram aprovadas por maioria de 
votos. 1.3-Apresentação e aprovação da pauta da reunião. 2- ORDEM DO DIA: 2.1 
Apresentação do Presidente do  Sindicato dos Servidores  Públicos de  Joinville  – 
ponto facultativo (Resol. 05/2006).  2.2  Apresentação da Prestação de Contas de 
2007  da  ARCD  –  Associação  de  Reabilitação  da  Criança  Deficiente.  2.3 
Apresentação da Prestação de Contas do 1º trimestre da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde. A conselheira Cléia sugeriu a inversão de Pauta 
por considerar a Prestação de Contas um ítem de suma importância. O Presidente 
colocou em votação a sugestão da conselheira  Cléia,  porém a sugestão não foi 
acatada por maioria dos conselheiros presentes. O conselheiro Luciano solicitou a 
inclusão de Pauta referente ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, inclusão 
esta, aprovada por maioria dos conselheiros. A conselheira Cléia solicitou inclusão 
de  pauta  referente  a  falta  de  médicos  nos  Hospitais,  Pronto  Atendimentos  e 
Unidades de Saúde. Inclusão aprovada por maioria dos conselheiros presentes. O 
conselheiro  Narcizo  Schaeffer  Feijó  fez  uso  da  palavra  para  despedir-se  como 
membro  integrante  do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  visto  que,  no  próximo  dia 
31.05.2008 completaria seu quadriênio como conselheiro municipal de saúde. Iniciou 
sua fala cumprimentando a todos os integrantes do plenário e como Coordenador da 
Comissão de Assuntos Internos agradeceu a cooperação, dedicação, capacidade, 
voluntariosidade e competência dos então membros Dr. Ricardo Polli, Luiza Helena 
Jordan,  Nilse  Victoria  Gomes,  Marlene  Bonow  Oliveira,   Idalécio  Tobias  Benk, 
Hamilton Augusto do Nascimento, Lila Gerusa Abreu e Hamilton Correia Vargas. 
Desejou êxito para Cléia Aparecida C. Giosole, Terezinha Amorim de Castro e Mario 
Bruckheimer que acabam de integrar a Comissão. Desejou também que o Conselho 
continuasse atuante e dedicado integralmente as suas finalidades primordiais e tão 
importantes para a Saúde da população. O Presidente agradeceu  o conselheiro 
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pela  dedicação  e  excelente  trabalho  prestado  ao  Conselho  e  comunidade 
Joinvillense. O conselheiro José Martins, atual vice-presidente da mesa diretora do 
Conselho Municipal  de Saúde,  falou que assim como o conselheiro  Narcizo,  ele 
também está se despedindo. Informou que completou quatro anos  como presidente 
do  conselho  local  do  bairro  São  Marcos,  entidade  que  representa  no  Conselho 
Municipal de Saúde e como o regimento é bem claro, está deixando o cargo de vice-
presidente da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. Agradeceu a todos e 
informou que vai continuar vivenciando o trabalho do Conselho pois, não vê outra 
forma de dar continuidade a tudo que aprendeu nestes quatro anos. O presidente 
agradeceu  todo  o  empenho  e  participação  do  conselheiro  José  Martins.  2.1 
Apresentação do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville 
–  ponto  facultativo  (Resol.  05/2006)  O  Presidente  não  se  fez  presente.  A 
conselheira Cléia comentou que antes de sair a Resolução 06/2006 o presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville, foi convidado várias vezes por este 
Conselho  e  pela  Comissão  de  Assuntos  Internos  a  se  fazer  presente  e  dar 
esclarecimentos  sobre  o  ponto  facultativo,  mas  nunca  compareceu.  Esclareceu 
também, que na reunião anterior, durante a discussão do tema, sugeriu que fosse 
convocado  o  presidente  do  Sindicato  a  prestar  esclarecimentos  sobre  o  não 
cumprimento  da  Resolução  006/2006,  mas  o  encaminhamento  aprovado  pela 
plenária foi solicitar ao Conselho Nacional uma posição desta Resolução. Douglas 
comentou que a presença do Presidente do Sindicato e a resposta do Conselho 
Nacional são solicitações diferentes. “O que foi solicitado ao Conselho Nacional é o 
mérito do conflito entre o poder executivo e o Conselho Municipal de Saúde em 
qualquer  situação,  neste  caso  específico,  era  o  ponto  facultativo  que  não  foi 
cumprido.”  A presença do sindicato  era  para dar  esclarecimentos  sobre o ponto 
facultativo. Cléia comentou que os Centros de Educação Infantil Municipais, durante 
os  feriados  seguidos  de  ponto  facultativo,  estão  trabalhando  em  sistema  de 
revezamento, o que seria uma sugestão de solução para Secretaria de Saúde. Cléia 
sugeriu também que o Conselho aguardasse a resposta do Conselho Nacional para 
então solicitar a presença do presidente do Sindicato dos Servidores públicos. O 
presidente colocou em votação a sugestão da conselheira Cléia. Sugestão aprovada 
pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  2.2   Apresentação  da  Prestação  de 
Contas de 2007 da ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente. 
Sr.  Gilvani  Voltolini  fez  a  apresentação.  Iniciou  falando  que  a  Associação  de 
Reabilitação da Criança Deficiente tem a missão de “Promover saúde e inclusão 
social através da reabilitação e da habilitação de crianças e adultos portadores de 
deficiência física” e que o papel da instituição é possibilitar o desenvolvimento dos 
potenciais  existentes em cada paciente,  objetivando seu desenvolvimento  global. 
Mostrou um demonstrativo das receitas e despesas da Instituição no .período de 
janeiro a dezembro de 2007. As receitas são provenientes de recursos do município 
de Joinville, de doações (AACD) e aplicações, somando um total de R$ 888.717,69 
(oitocentos e oitenta e oito mil,  setecentos e dezessete reais e sessenta e nove 
centavos).  As despesas são com pessoal, encargos sociais e Manutenção – luz, 
água, telefone, vigilância, outros, somando um total de R$ 849.075,11 (oitocentos e 
quarenta  e  nove  mil,  setenta  e  cinco  reais  e  onze  centavos).  Colocou  que  a 
Associação de Reabilitação da Criança Deficiente-ARCD fechou o ano de 2007 com 
um saldo positivo de R$  39.642,58 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois 
reais e cinqüenta e oito centavos). Gilvani informou a localização da Associação de 
Reabilitação  da  Criança  Deficiente  –  ARCD,  o  endereço  eletrônico: 
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http://www.arcd.org.br ,  o  email  de  contato:  arcd@arcd.org.br,  e  os  telefones 
disponíveis à comunidade: (47) 3489-9200, Fax: (47) 3438-1840. A conselheira Cléia 
solicitou que esta prestação de contas fosse encaminhada à Comissão de Assuntos 
Internos, visto que a ARCD recebe verba do município de Joinville. Solicitou também 
que fosse apresentado de forma mais detalhada. Gilvani se prontificou a encaminhar 
ao conselho a prestação de contas, de forma mais transparente, para que todos 
tenham acesso.  Convidou a todos a fazer uma visita à ARCD e conhecer o trabalho 
que  é  realizado.  Informou  também  que  a  Instituição  está  buscando  novos 
mantenedores através de propostas lançadas no município, onde esperam contar 
com  o  apoio  da  comunidade  Joinvillense.  O  presidente  colocou  em  votação  o 
encaminhamento da Prestação de Contas à Comissão de Assuntos Internos para 
análise  e  conhecimento,  proposta  esta,  aprovada  por   maioria  dos  conselheiros 
presentes. O presidente chamou o Secretario, Sr. Paulo, para fazer a apresentação 
do ítem 2.3 da pauta e o mesmo informou que a Dra. Selma, Dr. Armando e Sra. 
Josiane  o  fariam.  Falou  alguns  minutos  sobre  a  Campanha  de  Prevenção  a 
Acidentes  de  moto  e  esclareceu  as  dúvidas  de  alguns  conselheiros.  2.3 
Apresentação da Prestação de Contas do 1º trimestre da Secretaria Municipal 
de  Saúde  Fundo  Municipal  de  Saúde.  Dra  Selma  iniciou  a  apresentação 
informando que a prestação de contas do 1º  trimestre/2008 ficou menos densa e 
por  isso  não  será  contemplada  a  produção  ambulatorial  e  hospitalar,  porém,  o 
serviço de informática está providenciando uma ferramenta para que na próxima 
prestação de contas estes ítens sejam contemplados.  Mostrou uma tabela com a 
demanda reprimida de algumas especialidades médicas, referente ao mês de março 
de  2008.  Apresentou  a  receita  ativa  da  assistência  farmacêutica  e  as  receitas 
aviadas, segundo cada unidade. Em relação ao serviço de auditoria, denúncias e 
processos informou que o serviço existe na Secretaria desde 1998 com um histórico 
de 1.487 processos abertos, apresentou também alguns indicadores como saúde da 
criança, saúde da mulher, doenças crônico-degenerativas, programa de saúde da 
família. Sra. Ester perguntou à Dra. Selma se a secretaria tem conhecimento que 
pacientes hipertensos e diabéticos estão perdendo a visão nas imensas filas de 
espera como se fossem pacientes comuns. Dra. Selma informou que há um projeto 
em parceria com o ministério da Saúde para agilizar a questão das filas. Janaina 
perguntou se a Secretaria pensa em destinar a vacina da gripe também às crianças, 
visto que, o número de internações por gripe cresce nesta época do ano. Jeane 
informou que já  foi  feito  uma pesquisa para verificar  a  viabilidade de oferecer  a 
vacina às crianças de até 5 anos e foi constatado que, gasta-se com internações, 
nesta  faixa  etária,  aproximadamente  3  bilhões  de  reais,  enquanto  que,  com  a 
compra da vacina gastaria 50 mil reais. Informou que a Secretaria está formalizando 
esses dados a fim de apresentar ao Secretário e ao Conselho Municipal de Saúde, 
para  adquirir  via  município,  visto  que  o  Ministério  da  Saúde  não  fornece.  A 
conselheira Cléia questionou a omissão dos exames na prestação de contas. Falou 
também que  não  basta  apresentar  a  demanda  reprimida  de  consultas  tem que 
mostrar  o  tempo de espera  na fila.  Comentou que o Deputado Darci  de  Mattos 
mencionou várias  vezes  que conseguiu  uma verba de 500 mil  para  a  saúde.  A 
conselheira perguntou onde está essa verba e qual a veracidade desse fato.  Dr. 
Armando comentou que a Secretaria está com um projeto grande, que iniciou no ano 
passado, onde pretende dar conta de toda essa demanda de consultas e exames 
para que o paciente consiga consultar  e  diagnosticar  o seu problema. Isso está 
previsto para ortopedia e ginecologia também. Esclareceu que a organização dos 
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exames é feita de acordo com a  necessidade. Citou como exemplo o exame de 
ressonância magnética, que é um exame de alto custo, mas que se tornou bastante 
requisitado.  O paciente  que  precisou  desse  exame,  em caráter  de  urgência,  foi 
prontamente  atendido.  Falou  também  que  R$500.000,00  (quinhentos  mil  reais) 
foram liberados para a compra de equipamentos, sendo que, em um aparelho de 
microscópio para agilizar a cirurgia de catarata, foi gasto R$.170.000,00 (cento e 
setenta mil  reais), um vídeo utilizado nas cirurgias de vesícula e hérnia foi  gasto 
R$.130.000,00 (cento e trinta mil reais), foram adquiridos aparelhos de otorrino com 
utilização no PAM e Hospital  São José e vários outros aparelhos pequenos que 
foram solicitados pelas várias especialidades:  otorrino,  oftalmo,  cirurgia  geral,etc. 
Informou ainda que uma dificuldade do Hospital São José eram as salas cirúrgicas, 
que estão sendo usadas com freqüência, para atender os inúmeros acidentes que 
ocorrem em Joinville. A conselheira Cléia questionou se o Hospital  Regional não 
poderia  também atender  a  ortopedia.  Dr.  Armando informou que no momento  o 
Hospital Regional não tem capacidade para esse tipo de atendimento. O Sr. Martins 
perguntou sobre o Serviço de Verificação de Óbito Infantil. Dra Selma informou que 
existe uma comissão que investiga todos os óbitos de crianças até cinco anos de 
idade.  Todos os  óbitos que ocorrem são registrados no sistema. Sra.  Terezinha 
perguntou se na próxima apresentação os dados apresentados serão os mesmos, 
pois o conselho está ouvindo sempre a mesma coisa com pequenas diferenças. Dra. 
Selma falou que os indicadores de Saúde são estáveis, algumas das informações 
são repetidas mesmo, é uma característica dos indicadores. O conselheiro Douglas 
sugeriu  que  na  apresentação  da  auditoria,  além  da  apresentação  quantitativa 
fossem apresentados os grupos, os motivos que originaram o processo de auditoria. 
Outra solicitação do conselheiro foi que os grupos de queixa da Ouvidoria fossem 
apresentados ao Conselho, para que o conselho tivesse acesso às reclamações da 
comunidade. Dra. Selma informou que toda reclamação é encaminhada ao setor 
responsável para que o possível problema seja sanado. Informou também que todos 
os documentos apresentados no conselho estavam disponíveis na home page da 
Secretaria da Saúde. A Sra. Josiane foi chamada a apresentar a parte financeira da 
prestação  de  contas.  Iniciou  explanando  as  receitas  referentes  aos  meses  de 
fevereiro, março e abril de 2008, informando o valor orçado e o recebido. Mostrou a 
despesa  orçamentaria  do  Fundo  Municipal  de  saúde  referente  ao  1º  trimestre 
discriminando os gastos com pessoal, material de consumo e serviços de terceiros e 
do Fundo Municipal de Saúde - Assistência Ambulatorial e Hospitalar do São José, 
do Regional, do Bethesda, da Maternidade Darci Vargas, Clinicas e Laboratórios e 
finalizou com a situação financeira atual.  A conselheira Cléia comentou a mudança 
de endereço da Secretaria Municipal de Saúde, e questionou o valor que está sendo 
pago pelo aluguel do novo prédio. Sra. Josiane informou o que a Secretaria estava 
tentando fazer é centralizar todos os setores em apenas um lugar, quanto ao valor 
do aluguel informou que fica em torno de 10 a 12 mil reais. A conselheira falou que a 
Secretaria  deveria  ter  comunicado,  oficialmente,  a  sua  mudança  de  endereço  e 
perguntou sobre a verba que virá para o Cerest, como será distribuída visto que virá 
como verba única. Josiane informou que a verba chegará em cinco blocos e que o 
Cerest está incluído no bloco da Média e Alta Complexidade. O conselheiro Douglas 
falou que o Conselho já solicitou que a Secretaria enviasse mensalmente a relação 
de compras com o valor  unitário  dos itens adquiridos,  pois  da forma como vem 
sendo  apresentada  fica  muito  generalizado.   EXPEDIENTES  E INFORMES -  O 
presidente  fez  a  leitura  dos  informes:  1-  Convite  aos  conselheiros  para 
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participarem  do  Seminário:  Avanços  e  Desafios  na  efetivação  do  direito 
humano à saúde – o papel  do conselheiro -  Dia  31.05.08,  a  partir  das 8:00 
horas,  no  Anfiteatro  II  da  UNIVILLE.  2-  Entrega  da  Ata  de  28.04.08  para 
aprovação  na  próxima  reunião  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  3- 
Correspondência da Fundação Pró Rim, datada de 25.04.08,  encaminhando seu 
relatório de atividades de 2007. 4- Ofício 277/08 de 29.04.08 da Maternidade Darcy 
Vargas, encaminhando seu relatório do mês de março/2008. 5- Ofício 236/08 datado 
de 19.05.08 do Consórcio CIS AMUNESC, encaminhando seu relatório de 2007. 6- 
Correspondência do Conselho Local de Saúde do bairro Vila Nova Rural datada de 
21.05.08, informando sobre a substituição da conselheira Maria C. B. Altrack pela 
Sra.  Ingrid  Poltronieri.  7-  Correspondência  da  ABEN –  Associação  Brasileira  de 
Enfermagem datada de 04.04.08, comunicando que a conselheira Janaina Martins 
passa a ser titular no Conselho Municipal de Saúde e sua suplente a Sra. Elidiane 
Ribeiro,  a  partir  desta  data.  8-  Ofício  159/08 da Gerência  de  Saúde,  datado de 
05.05.08, informando que o conselheiro Douglas Calheiros Machado passa a ser 
seu representante titular e o Sr. Roland R. Júnior, o suplente.  9-  Ofício 040/08 de 
22.04.08 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Joinville, indicando o Sr. Osni 
Benkendorf,  como  suplente,  em  substituição  ao  Sr.  Nelson  Holz.  10- 
Correspondência  da  Associação  Brasileira  de  Odontologia  Regional,  datada  de 
07.05.08,  solicitando  um parecer  do  Conselho,  em caráter  de  urgência,  sobre  a 
criação do Curso de Residência em Odontologia no Hospital Municipal São José, 
que está desconsiderando a parceria cooperativa do Departamento de Odontologia 
da UNIVILLE. Aprovado o encaminhamento à Comissão de Assuntos Internos.  11- 
Ofício 37/08 de 22.04.08 do conselheiro Douglas Calheiros Machado, sugerindo que 
seja disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde, o filme institucional 
lançado na mídia televisiva sobre a prevenção de Acidentes de trânsito, em especial, 
os que envolvem motocicletas. Aprovado o encaminhamento ao Gestor Municipal. 
12- A  Secretaria  Executiva  informa  aos  conselheiros  que  algumas  entidades 
perderam suas vagas no Conselho Municipal de Saúde, por ausência em mais de 
três reuniões:  Usuários:  Conselho Local de Saúde do bairro Profipo, Conselho 
Local de Saúde do bairro Estevão de Matos, Associação dos Deficientes Físicos de 
Joinville- ADEJ  e  Associação de Pais, Amigos e Funcionários dos CERJ's. Está na 
lista de espera o Conselho Local de Saúde do bairro Jarivatuba.  Profissionais de 
saúde:  Associação das Assistentes Sociais e  Associação dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Saúde Pública de Joinville- ATESJ - Em espera: Sindicato dos 
Médicos  de  SC e  Sociedade Joinvilense  de Medicina.  O presidente  solicitou  ao 
segmento usuário que faça uma mobilização entre os conselhos locais para que 
mais usuários participem do conselho.  13-Ofício nº 100/08 datado de 21.05.08 da 
Comissão  de  Assuntos  Externos  solicitando  um  conselheiro  do  segmento 
“profissionais de saúde”, em substituição a conselheira Janaína Martins. Nenhum 
conselheiro se prontificou a participar. 14- Ofício 375/08 de 22.04.08 do conselheiro 
Douglas Calheiros Machado, considerando a implantação da Portaria 31/2007, que 
estabelece  prazo  para  investigação  de  diagnóstico  e  início  de  tratamento  dos 
usuários do Sistema Único de Saúde, portadores de câncer de mama, colo de útero 
e outras neoplasias,  solicita informações atuais  quanto ao tempo de espera (em 
dias) por paciente e o quantitativo de pacientes em fila de espera até a presente 
data.  Aprovado o encaminhamento ao Gestor Municipal.  15-  Correspondência da 
FAMJO – Federação das Associações de Moradores de Joinville, de 23.04.08, em 
resposta ao ofício 063/08 do Conselho, indicando a Sra. Maria Inês Gonçalves a 
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assumir a vaga de titular, em substituição ao Sr. Antonio Coelho, e o Sr. Donizete 
José de Souza a assumir a vaga de suplente no referido Conselho e faz outros 
questionamentos.  Os  conselheiros  não  se  fizeram  presentes  para  eventuais 
esclarecimentos.  16-  Ofício 079/08 – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência datado de 26.03.08, pedindo apoio ao Conselho Municipal de Saúde 
no sentido de fazer cumprir o Decreto 5.296 em todas as Unidades de Saúde do 
Município.  Informam que  estiveram visitando  as  obras  programadas  para  serem 
inauguradas durante as comemorações do aniversário de Joinville, com o intuito de 
verificar o cumprimento do Decreto. Aprovado o encaminhamento à Comissão de 
Assuntos Externos.  17- Ofício 210/08 GUPCAA da Secretaria da Saúde datado de 
04.04.08, solicitando a indicação de dois representantes do Conselho Municipal de 
Saúde,  para  comporem a  Comissão  de  Acompanhamento  do  Convênio  entre  a 
Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  a  Instituição  Bethesda.   A  conselheira  Cléia 
Aparecida Clemente Giosole e o conselheiro Revelino João Fleith se prontificaram a 
participar.  18- Memorando  037/08  GUPCAA da  Secretaria  da  Saúde  datado  de 
16.04.08,  solicitando  credenciamento  do  HRHDS  em  Hospital  Dia  Cirúrgico, 
conforme  Portaria  GM  44/2001.  Aprovado  o  encaminhamento  à  Comissão  de 
Assuntos  Internos.  19-  Ofício  123.08/APAE  datado  de  23.04.08,  justificando  a 
ausência da conselheira Heloísa Roeder Baumgarten na Assembléia Extraordinária 
de 14.04.08, devido ao extravio da pauta. Justificativa não aprovada pela maioria 
dos conselheiros presentes. 20-Correspondência do Sind. Trab. Ind. Ofic. Mecânicas 
de  Jlle,  datada de 28.04.08,  justificando  a  ausência  do  Sr.  José R.  S.  Filho  na 
reunião de 28.04.08, em virtude de estar a serviço de sua entidade. Justificativa 
aprovada por maioria dos conselheiros presentes. 21-Correspondência do Conselho 
Local do bairro Aventureiro I, datada de 16.04.08, reivindicando uma enfermeira e 
uma agente de saúde, na Regional Aventureiro, no período da tarde. Aprovado o 
encaminhamento ao Gestor Municipal.  22- A Mesa Diretora do Conselho Municipal 
de Saúde informa que foi encaminhado aos Deputados da Bancada Catarinense o 
texto “Manifesto Catarinense pela Regulamentação da Emenda Constitucional  29 
em Defesa do SUS”, incluindo um apelo do Conselho Municipal de Saúde para que 
os mesmos trabalhem pela urgente inclusão de Pauta de Votações da Câmara e 
votem pela aprovação,  na íntegra,  do Projeto  de Lei  121/07,  que regulamenta a 
Emenda  Constitucional  29.  23- Ofício  143/08-GAB  de  22.04.08  da  Secretaria 
Municipal de Saúde, acusando o recebimento da Resolução 02/2008, e informando 
que,  por  questões  legais  municipais,  estão  impossibilitados  de  realizar  convênio 
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a AJIDEVI neste ano. Deve ser viabilizado 
o convênio para 2009.  24- A Secretaria Executiva informa que há necessidade de 
compor a Comissão de Capacitação de Conselheiros de Saúde: (1) um membro do 
Conselho Municipal de Saúde e 2 (dois) membros de Conselhos Locais de Saúde. O 
Sr.  Josafá  Távora  do  Conselho  Local  de  Saúde  de Pirabeiraba  e  a  conselheira 
municipal, Sra. Cátia Guimarães Pereira, se prontificaram a participar.  25-Ofício nº 
172/08 de 25.05.08, do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, informando que a 
partir de 01 de junho de 2008 os atendimentos no Pronto Socorro serão específicos 
para os casos de  Urgência e Emergência  e serão referenciados pelo SAMU ou 
Transporte de Ambulâncias das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, sempre 
com contato médico para médico.  Dr. Armando esclareceu que o Hospital está de 
portas abertas para atender a comunidade, porém, existe a cartilha “Bata na Porta 
Certa”, que informa o local a ser procurado de acordo com cada necessidade e que 
deve  servir  de  orientação  para  a  comunidade,  auxiliando  assim,  o  melhor 
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atendimento  na saúde. Informou que o Hospital está com 16 médicos, o que ainda 
não  supre  sua  necessidade.   O  Sr.  Martins  falou  que  concorda  com  esse 
direcionamento dos atendimentos nos Hospitais, desde que, os postos de saúde e 
os Pronto Atendimentos estivessem funcionando normalmente com seu quadro de 
funcionários  completo.   O  conselheiro  Douglas  comentou  que  esta  decisão  do 
Hospital é uma decisão correta e que está na hora da população procurar o local 
certo  para  cada  atendimento.  Em  função  dos  atrasos  e  saídas  antecipadas  de 
alguns conselheiros, o presidente comunicou que a partir da próxima reunião haverá 
duas listas de presença, uma na entrada, às 18:30 horas e outra, na saída, às 20:30 
horas. O conselheiro que não assinar a lista de presença da saída receberá falta. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada à reunião, às vinte e uma horas e 
vinte minutos, da qual eu, Sandra Helena Camilo, lavrei a presente Ata.

295

300

305


