
ATA DA  DUCENTÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 28.03.2011

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e onze, às dezoito horas e quarenta minutos,  no 
Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, rua Hermann August Lepper, nº 1100, Saguaçu, 
realizou-se a ducentésima segunda Assembleia  Geral  Ordinária  do Conselho  Municipal  de Saúde. 
Conselheira   Cléia Aparecida Clemente Giosole,  Presidente do CMS-Jlle, procedeu à abertura dos 
trabalhos,  cumprimentando todos os presentes,  e agradecendo a presença dos alunos do Instituto 
Federal  de  Santa  Catarina  e  do  SENAC.  Em  seguida  procedeu  à  leitura  da  Pauta  do  dia:  1-
EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação da Pauta da Reunião; 1.2 Entregas das atas das 
assembleias dos dias 17.08.09 e 21.03.11;  1.3  Aprovação das atas das assembleias dos dias 
10.11.08,  12.07.10,  13.12.10  e  28.02.11;  As  atas  foram  aprovadas  pela  maioria  dos 
conselheiros  presentes.  2-ORDEM  DO  DIA:  2.1  Apresentação  da  Prestação  de  contas  da 
Secretaria Municipal de Saúde referente ao 4º trimestre de 2010 – Equipe da SMS – 60';  2.2 
Apresentação do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2010 - Equipe da SMS – 60'; 3-
ASSUNTOS  DIVERSOS  4-  INFORMES  GERAIS.  A gerente  das  Unidades  de  Vigilância  em 
Saúde,  senhora Jeane,  solicitou  cinco minutos de inclusão de Pauta,  para passar  informativo 
referente ao controle da Dengue. A Pauta e a inclusão de Pauta foram aprovadas pela maioria 
dos conselheiros presentes. Senhora Jeane cumprimentou a todos os presentes, agradecendo 
pelo espaço, e alertou que hoje no município, existem quarenta e oito focos positivos para larva e 
mosquito da Dengue, além de mosquitos adultos, sendo que cinquenta por cento destes focos, 
localizam-se  na  região  do  Aventureiro.  Explicou  que  foi  feita  uma  ação  com  os  Agentes 
Comunitários de Saúde-ACS junto a comunidade, a fim de eliminar possíveis criadores, e foram 
encontradas larvas do mosquito em baldes e outros objetos usados como aparadores de goteiras, 
em  lonas  usadas  para  cobrir  materiais  de  construção  e  em  aros  de  bicicleta.  Informou  que 
solicitou espaço em reunião do CMS-Jlle para expor os dados completos referente a situação da 
Dengue  em Joinville.  Conselheiro  Reginaldo  Herculano  de  Mello,  representante  do  Conselho 
Local de Saúde do Aventureiro, pontuou que houve recolhimento de materiais em um ferro velho 
localizado na Rua Ernesto Backmann, e que o lixo está acumulado na rua. Senhora Jeane disse 
que o recolhimento é de responsabilidade do Seinfra, que deveria ter feito os recolhimentos no dia 
de hoje,  mas diante do exposto,  entrará em contato com a Instituição.  2.1 Michele de Souza 
Andrade, gerente das Unidades de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria, cumprimentou 
todos os presentes, e considerou que o Relatório Anual de Gestão permite ter o conhecimento dos 
resultados  obtidos  pela  gestão  mediante  o  Plano  Municipal  de  Saúde.  Explicou  que  existem 
noventa  e  quatro  Indicadores,  dos  quais  vinte  e  sete  estão  no  Pacto  de  Gestão,  e  serão 
apresentados os Indicadores mais importantes do ponto de vista epidemiológico e de assistência. 
Passou então a apresentação, conforme anexo I  desta ata.  Manifestações:  senhora Rosinete 
demonstrou preocupação com a redução no número de visitas realizadas pelos ACS no final do 
ano, pois segundo ela,  a pessoa acamada continua precisando de assistência.  Falou também 
sobre  o  aumento  de  doentes  hipertensos  e  diabéticos,  perguntando  se  houve  melhora  na 
captação, ou se houve aumento do número de doentes; e qual o determinante para a priorização 
da faixa etária para realização do preventivo de câncer. Conselheiro Josafá Távora questionou 
sobre o aparelho de eletroneuromiografia. Conselheiro José Martins disse que a apresentação foi 
muito bem feita, porém em sua opinião não condiz com a realidade da população, pois muitos 
procuram atendimentos na rede de urgência e emergência, por faltar atendimento na rede básica. 
A Presidente questionou qual é a demanda reprimida das cirurgias ginecológicas, e qual ação 
planejada da SMS para resolver este problema, bem como a questão da demanda reprimida para 
consultas especializadas no patamar de mais de onze mil.  Também considerou que ouve um 
grande aumento no número de denúncias recebidas pelo serviço de ouvidoria. Pontuou que é 
preciso tomar ação, fazendo de Joinville um município de prevenção, e não de tratamento, e para 
se atingir esta meta, é preciso o fortalecimento da Atenção Básica. Michele respondeu a senhora 
Rosinete, dizendo que a equipe do Programa de Saúde da Família-PSF é multifuncional, portanto 
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quando um profissional está em férias, o paciente acamado não deixa de receber atendimento 
pelos outros membros da equipe. Referente aos pacientes hipertensos e diabéticos, disse que o 
município ainda não atinge o número preconizado pelo Ministério da Saúde-MS, de quinze por 
cento da população acima de quarenta anos com hipertensão,  portanto,  conclui-se que ainda 
está-se aumentando a captação desses pacientes, e referente a priorização da faixa etária para 
realização do preventivo de câncer,  explicou que é determinado pelo MS,  mas enfatizou que 
mulheres de outras faixas etárias também terão atendimento garantido. Referente ao aparelho de 
eletroneuromiografia,  Michele falou que o município recebeu um novo aparelho,  da Secretaria 
Estadual de Saúde, que foi alocado no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt-HRHDS, sendo 
que a Instituição comprometeu-se a realizar no mínimo oitenta procedimentos por mês para a 
SMS. Respondendo ao conselheiro José Martins, pontuou que o município reconhece que existem 
problemas,  porém,  a  ampliação  da  cobertura  da  saúde  da  família,  não  depende  apenas  do 
município,  mas  também  das  outras  esferas  de  governo  e,  lembrou  que  recentemente  foi 
apresentado ao Conselho o Plano Plurianual, onde demonstrou-se para quais Unidades já se tem 
recurso do MS, o que garantirá a ampliação da cobertura da Atenção Básica. Quanto às cirurgias 
ginecológicas, explicou que existem duas unidades de referência, uma delas é o HRHDS, de onde 
não se tem os dados da fila de espera, mas espera-se ter este dado em breve, com a implantação 
da central de regulação;  e a outra é o Posto de Atendimento Médico-PAM do Bucarein,  onde 
existem dois profissionais lotados, que realizam as cirurgias no Hospital Bethesda. Pontuou que 
as  cirurgias  realizadas  no  Bethesda  foram temporariamente  suspensas,  devido  a  reforma do 
centro cirúrgico, porém, a expectativa é que o centro cirúrgico volte a operar no mês de abril. 
Acrescentou que a fila de espera para estes dois profissionais é de menos de duzentos usuários, 
e que serão realizadas trinta e duas cirurgias mês, portanto pode-se esperar que esta fila diminua 
em breve. Referente as filas de espera para consultas especializadas, relacionou algumas ações 
que  estão  sendo  tomadas:  -investimento  no  matriciamento,  a  fim  de  qualificar  os 
encaminhamentos, tentando evitar encaminhamentos desnecessários; -estratégias a fim de tornar 
o profissional mais produtivo no quesito consultas médicas; -concurso público. Em relação aos 
Registros de Ocorrência na Ouvidoria, disse que este serviço tem se consagrado como um meio 
de  comunicação  entre  os  usuários  e  a  gestão,  e  por  ser  um  serviço  novo,  é  normal  que 
gradativamente aumente a procura. Disse também que muitos usuários que receberam resposta 
de suas ocorrências, voltam a procurar o serviço, sabendo que tem resolutividade. Na sequencia, 
senhor Vilson Meier,  gerente administrativo e financeiro da SMS, passou a apresentar a parte 
financeira da prestação de contas. Manifestações: senhora Rosinete questionou se o município já 
recebeu o recurso financeiro referente a Portaria 2198 do Ministério  da Saúde.  Senhor Vilson 
disse que este recurso ainda não chegou, e o MS justificou que irá republicar esta Portaria no mês 
de  abril,  contemplando  o  município  de  Joinville,  com  o  valor  de  um  pouco  mais  de  R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de Reais), destinados a Atenção Básica. Conselheiro José Martins 
perguntou se a Prefeitura tem como cobrir os valores que não foram recebidos do MS. Senhor 
Vilson disse que todos valores mensais são recebidos, mesmo que com atraso, o problema é que 
cria-se um déficit até que o recurso seja recebido. Acrescentou que o único valor que não recebe 
é o do judiciário. O encaminhamento para a Comissão de Assuntos Internos e de Finanças-
CAIOF  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  INFORMES  GERAIS: 1) 
Memorando  Interno  nº  042/2011,  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde-SMS,  recebido  em 
15.02.2011, encaminhando ao CMS-Jlle os Relatórios Contábeis referentes ao mês de janeiro de 
2011;  2)  Ofìcio  nº  45/11-GUAB  (Gerência  das  Unidades  de  Atenção  Básica),  recebido  em 
22.03.2011,  informando  que  a  distribuição  de  medicamentos  foi  normalizada,  e  que  estão 
tomando medidas  para  amenizar  a  falta  de profissionais  médicos;  3)   Memorando  Interno nº 
06/2011,  da Contabilidade  da SMS,  recebido  em 25.03.2011,  encaminhando  ao  CMS-Jlle  os 
Relatórios Contábeis referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2011; 4) Ofício nº 002/2011- 
do  CLS  Aventureiro  II,  recebido  em  25.03.2011,  indicando  conselheiro  Gil  Clímaco  como 
representante  no  CMS-Jlle;  A  Presidente  deu  boas  vindas  ao  novo  conselheiro  5)  Ofício  nº 
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107/2011-GABSDR/JOINVILLE  (Gabinete  do  Secretário  de  Estado  do  Desenvolvimento 
Regional), recebido em 25.03.2011, encaminhando ao CMS-Jlle, por solicitação da Mesa Diretora, 
cópias de editais de licitação, contratos, termos aditivos e respectivas publicações de algumas 
empresas terceirizadas;  CONVITES 1)  Associação de Recuperação para o trabalho-REPART, 
convida para a comemoração de aniversário de18 anos. Na Câmara de Vereadores de Joinville, a 
partir das 17h, dia 20.04.2011 para apresentação de um resgate histórico da REPART, e no dia 
30.03.2011,  para  receber  homenagens;  2)  Centro  de  Referência  em  Saúde  do  Trabalhador-
CEREST, convida para a “1ª Oficina de Saúde Mental e Trabalho”, dia 26.04.2011, das 8h às 14h, 
e  disponibilizando  uma vaga  para  o  CMS/CIST,  e  também para  a  “Palestra  de Abertura”  da 
Semana Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho, dia 25.04.2011, das 18h às 22h. Maiores 
informações pelos fones (47) 3422-2925/ 3422-4149; Para representar o CMS-Jlle na Oficina de 
Saúde Mental e Trabalho, indicou-se o conselheiro Nelson Renato Esteves, membro da CIST. A 
indicação foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. A Presidente informou que 
foi convidada a fazer parte da Mesa de Abertura no evento do dia 25.04.2011, representando o 
CMS-Jlle, mesmo dia da assembleia ordinária do Conselho. Por isso solicitou a transferência da 
reunião para o dia 18.04.2011.  A transferência foi aprovada pela maioria dos conselheiros 
presentes. 3) I Simpósio de Qualidade do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, dia 27.04.2011, 
das 8h às 16:10h, na Mitra Diocesana, com inscrições gratuitas até o dia 20.04.2011. Maiores 
informações pelos fones (47) 3461-5588/ 3461-5582; JUSTIFICATIVAS DE FALTA 1) Associação 
Brasileira de Enfermagem-ABEN, justificando ausência de seus representantes na assembleia do 
dia 24.03.2011, sendo que outro membro da Instituição participou da reunião, a fim de repassar 
informações; 2) Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de 
Santa  Catarina,  na  assembleia  do  dia  25.02.2011,  por  motivos  de  tratamento  de  saúde;  As 
justificativas foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes. Nada mais havendo 
a  tratar,  a  Presidente  do  CMS-Jlle  Cleia  Aparecida  Clemente  Giosole,  deu  por  encerrada  a 
ducentésima segunda Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e 
quarenta e cinco minutos, da qual eu, Giseli Tamar Voltolini Teixeira, lavrei a presente ata que vai por 
todos assinada. Estiveram presentes os(as) conselheiros(as):  Michele de Souza Andrade, Fabrício 
Machado, Paulo Fernando Vieira,  Roland Ristow Junior, Ademar Marcelo Soares,   Tércio Egon 
Paulo,  Julio  Theodoro Moraes,  Bruna Heinz de Souza,  Edgar  Lichacovski  Filho,  Sonia Mara 
Maçaneiro, Nelson Renato Esteves, Lisiane Moro João, Martha Maria Vieira de S A Artilheiro, 
Valério Rodrigues, Miriam Hoffmann Rodrigues, Denise da Silva Gava, Mario Bruckheimer, Elza 
Olegini Bonassa, Antônio Carlos Fernandes Vieira, Julio Manoel Maria,  Sergio Sant'anna, Nilsa 
Momm Duarte, Alessandro Floriano Rosa, Mario Luiz Alves, Elenice de Fátima Correa Krüger, 
Jorgete Onohara, Maria Emília Vieira Fernandes, Marli Lipinski Wuff,  Roberto Tavares, Pedro 
Celestino  da  Silva  Junior,  Cleia  Aparecida  Clemente  Giosole,  Silvia  Mara  da  Costa  Fisher, 
Otávio  Budal  Arins,  Maurício  Huller,  Marilio  da  Silveira,  Gil  Clímaco,   Euclides  Paterno, 
Reginaldo Herculano de Melo, José Martins, José Declarindo dos Santos, Josafá Távora,  um 
representantes dos conselhos locais de saúde, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da 
Câmara de Vereadores, da Unidade Sanitária, da Pastoral da Criança, da Vigilância em Saúde do 
SENAC e do IFSC.
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