
ATA DA  DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 27.02.2012

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta e dois 
minutos,  no  auditório  da  Amunesc,  Rua  Max  Colin,  1843,  Centro,  realizou-se  a  ducentésima 
décima terceira Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Conselheiro Valmor 
João Machado, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, procedeu à abertura dos trabalhos, 
cumprimentando  todos  os  presentes.  Em  seguida,  passou  à  leitura  da  Pauta  do  dia:  1-
EXPEDIENTES:  1.1 Apresentação e aprovação da Pauta da Reunião; 1.2 Aprovação das atas 
das Assembléia do dia 21.11.11 e 12.12 .2011; 1.3 Comunicado da Vice-presidente – Lenir Corso 
Krutul  –  5';  2-ORDEM DO DIA:  2.1 Apresentação  do  Parecer  nº  001/2012,  da Comissão  de 
Assuntos  Internos  (CAI),  referente  à   renovação  do  Convênio  estabelecido  entre  Secretaria 
Municipal de Saúde e o Comando do 8º Batalhão da Polícia Militar/Paramédicos – José Martins – 
5';  2.2 Apresentação  de  Proposta  para  participação  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  na 
elaboração do Planejamento de Saúde 2014-2017 – Equipe do Planejamento - SMS – 40';  2.3 
Apresentação do Relatório de Visita ao Hospital Municipal São José, realizada pela  Comissão de 
Assuntos Externos em companhia da  Mesa Diretora – Lenir Corso Krutul – 20'; 2.4 Apresentação 
do Comitê Urgência e Emergência – Valmor João Machado – 20';  3-ASSUNTOS DIVERSOS 4- 
INFORMES  GERAIS.   Solicitações  de  inclusão  de  Pauta:  Conselheiro  Sérgio  Sant'anna 
solicitou inclusão para tratar de denúncia vinculada na mídia; conselheiro Nelson Renato Esteves 
solicitou aprovação de assembleia extraordinária para o dia doze de março, para apresentação 
referente ao Projeto Pró-Saúde. O Presidente solicitou inversão de Pauta, passando os Informes 
para primeiro item de Pauta.  A Pauta, com a inversão e as inclusões de Pauta foi aprovada 
pela maioria dos conselheiros presentes. 1.2 As atas foram aprovadas pela maioria dos 
conselheiros  presentes.  1.3 A  Vice-presidente  do  CMS,  conselheira  Lenir  Corso  Krutul, 
pronunciou-se, anunciando seu afastamento da Mesa Diretora e do Conselho, justificando que por 
motivos familiares está-se mudando para outra cidade. Manifestou sua satisfação com trabalho 
realizado até o momento, em conjunto com todos os colegas, e disse que apesar de lamentar o 
fato de ter de se afastar neste momento, enquanto ainda há muito a ser feito, pretende continuar 
militando a favor do usuário do SUS junto à sua nova comunidade. Na sequência, senhora Sandra 
Helena, secretária executiva do CMS, passou à leitura dos Informes: 1)  A Secretaria Executiva 
informa que, de acordo com o Regimento Interno, perderam vaga no CMS por faltas, os conselhos 
locais  Aventureiro  II,  Paraíso,  Boehmerwaldt  e  Comasa.  E,  por  estarem  em  processo  de 
reativação permanecem afastados do CMS os conselhos locais Costa Silva e Morro do Meio; 2) A 
Comissão de Capacitação convida a todos e todas para participar de Seminário em comemoração 
ao Dia Mundial da Saúde que acontecerá no dia 14 de abril de 2012, das 08h às 13h, em local a 
confirmar.  O  Seminário  sob  o  tema:  “Ser/Estar  conselheiro  de  saúde  e  a  importância  da 
capacitação/atualização”  contará  com  a  ilustre  presença  do  palestrante:  Médico  Pediatra  e 
Sanitarista Dr. Gilson Carvalho. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas na Secretaria 
Executiva através dos contatos: e_mail:  cms.joinville@gmail.com e Telefone:  (47) 3481-5181;  3) 
Ofício nº 005/12-GUAF-CCC (Gerência da Unidade Administrativa e Financeira- Coordenação de 
Contratos e Convênios), recebido em 07.02.2012, comunicando ao CMS, que foi encaminhado ao 
Ministério da Saúde, pedido de reformulação do Plano de Trabalho do Convênio para o Complexo 
Emergencial  Ulysses  Guimarães,  referente  ao  item  climatização,  devido  a  necessidade  de 
adequação às normas vigentes; 4) Ofício nº 067/12-GUPCAA/Planejamento (Gerência da Unidade 
de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria), recebido em 14.02.2012, em resposta ao ofício 
nº 09/12 da Mesa Diretora, informando que o Relatório Anual de Gestão 2011 será apresentado 
ao Conselho na assembleia ordinária do mês de março, e a lista de obras da SMS contidas no 
PPA será mantida para 2013, sendo que, se necessário alguma inclusão, o CMS será informado 
até  o  final  do  mês  de  fevereiro;  5)  Ofício  nº  63/2012  do  Hospital  Materno  Infantil  Dr  Jeser 
Amarante Faria, recebido em 16.02.2012, informando que a partir do dia 02 fevereiro de 2012, a 
direção técnica  do Hospital  passou a ser  ocupada pelo Dr  Paolo  Farris;  6) Carta Convite  do 
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Núcleo de Assistência Integral ao Paciente  Especial-NAIPE, recebido em 24.02.2012, convidando 
para  o  cronograma  de  atividades  que  acontecerão  entre  os  dias  11  e  16  de  março,  em 
comemoração  ao  seu  10º  aniversário.  As  inscrições  podem  ser  feitas  pelo  e-mail: 
naipejoinville@gmail.com;  7) Ofício  nº  108/12  da  23ª  Gerência  em  Saúde,  recebido  em 
24.02.2012, sugerindo que se solicite ao Presidente da Câmara de Vereadores, que os recursos 
financeiros (sobras) do orçamento do Poder Legislativo para o Poder Executivo para ações em 
saúde,  sejam depositados diretamente no Fundo Municipal  de Saúde,  e que os mesmos não 
sejam “carimbados”, onde não se utilizam critérios técnicos de interesse geral da população e do 
setor da saúde; Senhora Sandra informou que será encaminhado ofício ao Presidente da Câmara 
de  Vereadores  com  esta  sugestão.  O  Presidente  complementou,  informando  que  esteve  em 
reunião com o Presidente  da Câmara de Vereadores,  onde tomou conhecimento  dos citados 
valores, bem como a destinação dos mesmos: para reforma de leitos do Hospital Bethesda, o 
valor  de  R$  750.000,00  (setecentos  e  cinquenta  mil  Reais);  para  a  climatização  do  Hospital 
Municipal  São  José,  o  valor  de  R$120.000,00  (cento  e  vinte  mil  Reais);  para  Laboratórios  e 
realização de exames, o valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil Reais); para o convênio com 
CIS AMUNESC, o valor de R$ 157.702,00 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e dois Reais). 
8) Correspondência  do  Diretor  Clínico  do  Hospital  Infantil  Dr  Jeser  Amarante  Faria-HMIJAF, 
recebida  em  27.02.2012,  informando  ao  CMS  a  atual  situação  do  Hospital,  que  enfrenta  a 
provável  diminuição  dos  números  de  sobreaviso  de  diversas  especialidades  pediátricas,  bem 
como a diminuição da remuneração das mesmas. Em anexo, foi encaminhado cópia da ata de 
reunião  do  Corpo  Clínico  do  HMIJAF,  realizada  em  13.02.2012,  contendo  as  deliberações 
tomadas pelo grupo na ocasião; Senhora Sandra informou que será encaminhado ofício ao gestor 
estadual;  9) Ofício nº 10/2012/GAB (Gabinete da Secretaria), recebido em 27.02.2012, onde a 
secretária da Mesa Diretora,  conselheira Michele  de Souza Andrade,  informa de seu possível 
atraso na assembleia do CMS do dia de hoje, por ter sido convocada a participar de reunião com 
o Prefeito Municipal às 17:30h;  ENCAMINHAMENTOS: 1) Memorando Interno nº 002/2012, da 
Contabilidade da SMS,  recebido em 01.02.2012,  encaminhando relatório  contábil  referente ao 
mês  de  dezembro  de  2011-  A  maioria  dos  conselheiros  presentes  aprovou  o 
encaminhamento à Comissão de Assuntos Internos-CAI;  2) Ofício nº 35/12-GUAB (Gerência 
da Unidade de Atenção Básica), recebido em 03.02.2012, encaminhando relato da coordenação 
da Regional Vila Nova, solicitando análise e Parecer do CMS quanto aos fatos ocorridos com 
Conselho  Local  de  Saúde  Vila  Nova.  A  maioria  dos  conselheiros  presentes  aprovou  o 
encaminhamento à Comissão de Ética. Diante do encaminhamento, o Presidente informou a 
necessidade de se recompor a Comissão de Ética. Apresentaram-se os conselheiros: Fabrício 
Machado, representante do Hospital Municipal São José, segmento governo; Euclides Paterno, 
representante  do  Conselho  Local  de  Saúde  Lagoinha,  segmento  usuários;  Daniel  Tomazoni, 
representante  do  Centro  de  Direitos  Humanos,  segmento  usuários.  3) Ofício  nº  046/12-
GUPCAA/CAA (Gerência da Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria), recebido 
em  07.02.2012,  encaminhando  processo  de  solicitação  do  Centro  Hospitalar  Unimed,  para 
credenciamento  dos  serviços  de  transplante  de  córnea  e  transplante  ósseo.  A  maioria  dos 
conselheiros presentes aprovou o encaminhamento à CAI; 4) Ofício nº 051/12- GUPCAA/CAA 
(Gerência da Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria), recebido em 09.02.2012, 
solicitando  Parecer  do  CMS  quanto  à  correção  de  dados  no  Cadastro  Nacional  de 
Estabelecimentos de Saúde-CNES do Hospital Municipal São José, para exclusão de 4 leitos de 
UTI pediátrica. A maioria dos conselheiros presentes aprovou o encaminhamento à CAI;  5) 
Ofício nº 077/2012- HMSJ (Hospital Municipal São José), recebido em 16.02.2012, encaminhando 
fechamento  contábil  referente  ao  mês  de  janeiro  de  2012.  A  maioria  dos  conselheiros 
presentes  aprovou  o  encaminhamento  à  CAI;  6) Memorando  Interno  nº  006/2012  da 
Contabilidade da SMS, recebido em 16.02.2012, encaminhando fechamento contábil referente ao 
mês de janeiro de 2012. A maioria dos conselheiros presentes aprovou o encaminhamento à 
CAI;  7) Ofício nº 02/2012-SINDSAÚDE, recebido em 23.02.2012, solicitando inclusão em Pauta 
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do CMS, para discussão referente ao posicionamento do Conselho em relação às Organizações 
Sociais-OS e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, considerando recente 
declaração à imprensa, do Secretário Estadual de Saúde, Dr. Dalmo Claro de Oliveira, afirmando 
ter urgência em entregar a administração do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt-HRHDS à 
uma OS; O Presidente citou Parecer do Tribunal Superior do Trabalho, divulgado esta semana, 
negando pedido do Estado de Santa Catarina-SC, de anulação da decisão de ação civil pública 
que proíbe o Estado de SC de realizar contrato com OS. Senhor Antonio Coelho expressou que é 
necessário que o assunto seja amplamente discutido no CMS. Senhora Mari Estela, representante 
do SINDSAÚDE, falou ter conhecimento do Parecer do Tribunal, mas manifestou opinião de que o 
assunto deva ser objeto de discussão, para que o CMS se posicione, e se manifeste junto ao 
Conselho Estadual de Saúde. Conselheira Lenir sugeriu que esta reunião seja um espaço para 
estudo, apontando a necessidade que cada conselheiro entenda claramente o que é uma OS, 
uma OSCIP, ou uma Fundação, e como se daria o funcionamento de uma administração pública 
através destas Instituições, para que o posicionamento a ser tomado, seja com conhecimento de 
causa. Foi sugerido como data para a assembleia extraordinária a fim de discutir o tema, o dia 
doze de março de dois mil e doze. A assembleia extraordinária foi aprovada pela maioria dos 
conselheiros  presentes.  8) Ofício  nº  001/2012-CLS  Aventureiro,  recebido  em  23.02.2012, 
solicitando inauguração e abertura completa da Regional daquele bairro, além da aquisição de 
móveis e equipamentos, e contratação imediata de profissionais.  Foi informado que o assunto 
será encaminhado através de um ofício ao gestor; 9) Em assembleia realizada no dia 23.02.12, os 
conselhos locais de saúde decidiram solicitar ao Conselho Municipal de Saúde que mobilize a 
população  pelo  rádio  e  televisão  para  uma  "Marcha  pela  Saúde".  A  proposta  é  fazer  uma 
caminhada, em data a ser agendada, partindo da Praça da Bandeira com destino ao Hospital São 
José,  finalizando  com  um  Culto  Ecumênico;  A maioria  dos  conselheiros  presentes  foram 
favoráveis  à realização do evento.  Definiu-se que a passeata será realizada no dia vinte e 
quatro de março (sábado), a partir das nove horas da manhã, com saída da Praça da Bandeira, no 
centro da cidade. O Presidente solicitou conselheiros dispostos a trabalhar na organização do 
evento.  Apresentaram-se  os  conselheiros:  José  Martins,  Marcílio  da  Silveira,  José  Carmelito 
Smieguel, Alaíde Correia André, Daniel Tomazoni. 10) Outra solicitação dos conselhos locais é o 
agendamento de uma assembleia extraordinária do CMS para discutir a proposta do Estado de 
entregar hospitais públicos para a administração de Organizações Sociais (OS); (vide item 7) 11) 
Correspondência  eletrônica  recebida  em  23.01.2012,  da  senhora  Cleia  Aparecida  Clemente 
Giosole, trazendo à atenção do Conselho Municipal de Saúde, informação divulgada no site do 
SIOPS/DATASUS, de que o município possui 63 unidades de saúde e 8 unidades em construção. 
Diante do exposto, a senhora Cleia solicita informação, quanto ao número real de unidades de 
saúde existentes em Joinville e quais são as oito unidades citadas como estando em construção; 
Informou-se  que  o  assunto  será  encaminhado  ao  gestor  através  de  ofício;  12) A  Secretaria 
Executiva informa a necessidade de se compor uma Comissão Eleitoral; Senhora Sandra Helena 
informou que  com a  saída  da  vice-presidente,  conselheira  Lenir,  a  atual  secretária  da  Mesa 
Diretora,  conselheira  Michele  de Souza Andrade,  passa a ocupar o cargo de vice-presidente, 
ficando  vago  o  cargo  de  secretária.  Sendo  assim,  ocorrerá  processo  eleitoral  na  assembleia 
ordinária do mês do março, a fim de preencher o cargo vago. Para compor a Comissão Eleitoral, 
apresentaram-se  os  conselheiros:  Enilda  Mariano  Stolf,  representante  do  Sindicato  dos 
Trabalhadores  em  Estabelecimentos  de  Saúde  Público  e  Privado-SINDSAÚDE,  segmento 
profissionais de saúde; José Carmelito Smieguel,  representante da Associação dos Servidores 
Públicos do Hospital  Municipal  São José,  segmento profissionais  de saúde;  Sérgio Sant'anna, 
representante  da  Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  de  Joinville,  segmento  dos 
usuários;  José Declarindo dos Santos,  representante do Conselho Local  de Saúde do Jardim 
Edilene,  segmento  dos  usuários.  2.1 Conselheiro  José  Martins,  membro  da  Comissão  de 
Assuntos Internos-CAI, apresentou Parecer da Comissão:  “PARECER Nº 001/2012 Joinville, 15 
de  fevereiro  de 2012.  RENOVAÇÃO  DE CONVÊNIO Nº  007/2007/SEPLAN-CV CELEBRADO 
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COM O 8º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR – PARAMÉDICOS Considerando a renovação do 
convênio  celebrado  entre  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  8º  Batalhão  da  Polícia  Militar  –  
Paramédicos, submetido à análise desta comissão, sugere-se a renovação do convênio com a  
seguinte ressalva: - que a Secretaria Municipal de Saúde defina no contrato os valores para a  
“colaboração na manutenção dos veículos”;  -   que conste no contrato, segundo a Portaria nº  
2048/GM/02, que os veículos são destinados ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco  
de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido,  
não  classificado  com  potencial  de  necessitar  de  intervenção  médica  no  local  e/ou  durante  
transporte até o serviço de destino. - que este serviço seja regulado pelo SAMU; - que seja revisto 
no contrato a quantidade de óleo lubrificante (200 litros/mês);”  Manifestações: senhor Antonio 
Coelho,  expressou  que  o  Parecer  apresentado  não  deveria  ser  aprovado,  considerando  as 
pendências  citadas.   Conselheiro  Sérgio  Sant'anna  considerou  que  é  necessário  verificar  o 
número de macas previstas para as ambulâncias, citando que em alguns casos as ambulâncias 
ficam paradas por  falta  de macas onde deitar  o  paciente.  O Presidente  informou que esteve 
presente em reunião da CAI, com presença do Tenente Coronel da Polícia Militar, e nesta reunião 
a Comissão foi informada que a Polícia continuará a prestar serviço, independente do contrato 
com a SMS, pois existem casos que o SAMU não atende, apenas a Polícia Militar,  como por 
exemplo, quando o chamado ocorre em um presídio. Considerou que a CAI está aprovando o 
contrato, mas com as ressalvas apresentadas. Conselheiro José Martins citou que o contrato não 
especifica  valores.  Conselheiro  Josafá  Távora  pontuou  que  o  contrato  deveria  ser  refeito, 
contendo valores específicos, para então obter a aprovação do Conselho. Conselheira Marineusa 
Gimenes, membro da CAI, esclareceu que a Comissão não está aprovando o contrato, mas que a 
SMS refaça o contrato, levando em consideração as ressalvas especificadas. Dr Renato Castro 
expressou que o item referente ao serviço ser regulado pelo SAMU, que é um órgão civil, jamais 
será aceito pela Polícia Militar. Conselheira Marineusa pontuou que a Comissão analisou a opção 
que provesse o melhor atendimento ao usuário. A coordenadora do SAMU, expressou que através 
de  um  acordo  interno,  o  serviço  já  é  regulado  pelo  SAMU,  que  determina  a  realização  do 
atendimento de acordo com a especialidade. Por exemplo, quando é caso de trauma, o chamado 
é  encaminhado  ao  Corpo  de  Bombeiros,  em  caso  clínico,  é  encaminhado  ao  SAMU,  casos 
psiquiátricos, prioriza-se o atendimento pela Polícia Militar. Sendo assim, expressou que não há 
necessidade de que este item conste no contrato, pois na prática, isso já acontece. O Presidente 
propôs que o Parecer seja revisto pela CAI, e reapresentado na próxima reunião. A proposta foi 
aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. 2.2 Doutor Guilherme Lima, representante 
da Secretaria Municipal de Saúde, cumprimentou todos os presentes, e passou a apresentar a 
proposta  para  participação  do  CMS  na  elaboração  do  Planejamento  de  Saúde  2014-2017, 
conforme anexo  I  desta  ata.  Manifestações:  conselheiro  Daniel  Tomazoni  questionou  se em 
algum  momento,  durante  o  processo,  a  população  em  geral  seria  consultada.  Dr  Guilherme 
lembrou  que  o  tempo  para  a  conclusão  deste  estudo  é  de  apenas  quatro  meses,  e  os 
responsáveis primários seriam os conselheiros que comporem o grupo, porém, estes mesmos tem 
a liberdade, se desejarem, de consultarem suas respectivas comunidades e instituições em busca 
de sugestões. Senhor Antonio Coelho parabenizou a iniciativa, e expressou opinião de que seria 
importante envolver os conselhos locais de saúde no processo. Conselheira Michele de Souza 
Andrade lembrou que esta será a primeira vez em que o processo será feito com a participação do 
Conselho, e destacou que o conselheiro representa alguma entidade ou grupo de pessoas, sendo 
portanto de sua responsabilidade, levar seus pares a conhecimento do que está sendo discutido e 
feito no âmbito do CMS. Pontuou que ao se abrir a discussão a um grupo muito grande, é possível 
que perca-se a objetividade na discussão. Para comporem este grupo de trabalho, apresentaram-
se os conselheiros: segmento governo: Heloisa Hoffmann, representante da Maternidade Darcy 
Vargas;  segmento prestadores de serviço: Giscard Siervo Conte, representante do Sindicato 
dos Laboratórios de Análises Clínicas Patologia Clínica de Anátomo-Citopagologia no Estado de 
Santa Catarina-SINDLAB;  Marcia  Schneider,  representante do Bom Jesus-IELUSC;  segmento 
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profissionais de saúde: José Carmelito Smieguel, representante da Associação dos Servidores 
Públicos do Hospital Municipal São José; Nelson Renato Esteves, representante da Associação 
Joinvilense dos Agentes Comunitários de Saúde-AJACS; segmento usuários: Daniel Tomazoni, 
representante  do  Centro  dos  Direitos  Humanos-CDH;  Rosinete  Fátima  Ferreira  Neto, 
representante  do  Movimento  Popular  em  Saúde-MOPS;  Euclides  Paterno,  representante  do 
Conselho Local de Saúde Lagoinha; Josafá Távora, representante do Conselho Local de Saúde 
de Pirabeiraba; José Declarindo dos Santos, representante do Conselho Local de Saúde Jardim 
Edilene.  2.3 Conselheira  Lenir  Corso Krutul,  informou que em vista da criação do Comitê de 
Urgência e Emergência, a Mesa Diretora reuniu-se com a Comissão de Assuntos Externos-CAE, 
programando  visita  ao  Hospital  Municipal  São  José-HMSJ,  a  fim  de  obter  alguns  dados 
relacionados aos pacientes internados no Hospital. Apresentou os dados recebidos nesta visita, 
passados pelo coordenador do Pronto Socorro. Pacientes em espera para realização de exame 
Doppler  Transcraniano,  em  vinte  e  seis  de  janeiro:  seis  pacientes  estavam  em  espera  pelo 
período entre trinta a dezesseis dias; três pacientes esperavam pelo período entre quinze e seis 
dias;  oito  pacientes  esperavam  pelo  período  entre  hum  a  cinco  dias,  perfazendo  total  de 
dezessete  pacientes  em espera.  Para o exame Doppler  de Carótida,  na mesma data:  quatro 
pacientes esperavam pelo período de cinco dias ou mais; dez pacientes esperavam pelo período 
entre  hum e quatro dias;  perfazendo total  de  quatorze pacientes  em espera.  Pendências  em 
ecocárdio, na mesma data: seis pacientes esperavam pelo período de dez ou mais dias, quatro 
pacientes pelo período de cinco ou mais dias; doze pacientes pelo período de hum a quatro dias, 
perfazendo um total de vinte e dois pacientes em espera. Em visita ao Pronto Socorro do HMSJ, 
realizada no dia dois de fevereiro, foi adotado o procedimento de questionar os pacientes no local. 
Na  ocasião,  obtiveram-se  os  seguintes  dados:  hum  paciente  estava  internado  há  oito  dias, 
aguardando vaga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva); cinco pacientes estavam internados pelo 
período entre quatro a sete dias, aguardando protocolo de AVC (acidente vascular cerebral); cinco 
pacientes estavam internados pelo período entre zero a três dias, aguardando cirurgia e protocolo 
de AVC.  Em visita  ao primeiro andar  do Hospital,  realizada no mesmo dia,  constatou-se que 
haviam quatorze pacientes internados, dos quais oito estavam há mais de oito dias, e havia hum 
leito vago, aguardando paciente do centro cirúrgico. No setor JS, onde funciona a Unidade de 
AVC, haviam quarenta e oito pacientes internados, ou seja, todos os leitos da Unidade estavam 
ocupados, e não havia previsão de alta de paciente para o dia. Conselheira Lenir destacou que 
nenhum dos pacientes teceu reclamações quanto ao atendimento ou tratamento recebido, mas 
constatou-se que o real problema é quanto ao tempo passado dentro do Hospital, muitas vezes 
aguardando-se por procedimentos simples.  2.4 Na sequência, o Presidente falou da criação de 
um Comitê, composto por membros representantes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, do 
CMS, dos Hospitais do município, sendo que este grupo de pessoas tem avaliado a atual situação 
da  saúde  pública,  e  estudado  soluções  a  curto  e  médio  prazo,  principalmente  em relação  à 
superlotação do Pronto Socorro do HMSJ e a falta de médicos no Hospital Regional Hans Dieter 
Schmidt-HRHDS.  Apresentou  algumas  das  medidas  tomadas  em resultado  do  trabalho  deste 
Comitê: por um período, o HMSJ realizará exames apenas em pacientes que estejam internados, 
deixando  de  realizar  o  procedimento  para  pacientes  externos;  contratação  de  médicos  pelo 
município,  com  objetivo  de  cedê-los  ao  HRHDS,  com  ônus  para  o  Estado;  nomeação  de 
enfermeiro responsável, hum no HMSJ e hum no HRHDS, para realização de transferência de 
paciente que seja de especialidade de Referência do outro, por exemplo, após a estabilização de 
paciente cardíaco, que esteja internado no HMSJ, esse enfermeiro responsável providenciará sua 
transferência para o HRHDS, que possui a Referência na área de cardiologia;  fechamento do 
Pronto Socorro do HMSJ, para realizar apenas atendimentos de urgência e emergência, tentando 
evitar a superlotação. Conselheiro Dr Tomio Tomita, diretor presidente do HMSJ pronunciou-se, 
mencionando que os médicos muitas vezes costumam internar o paciente, com a intenção de lhe 
garantir  um bom atendimento,  e o gerenciamento destas situações,  por vezes fica dificultado. 
Citou também que, considerando o número de atividades realizadas na Instituição, o organograma 
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encontra-se defasado.  Explicou que o Hospital  está revisando o organograma, criando cargos 
necessários para o bom gerenciamento de leitos e de pacientes, além da implantação do modelo 
de gestão participativa, que também contribuirá com este quesito. Disse que o processo é lento, 
mas que trará benefícios a todos,  tanto pacientes,  quanto funcionários,  e solicitou o apoio do 
Conselho.  Em seguida,  o  Presidente  anunciou  a  nomeação  da  nova  secretária  municipal  de 
saúde,  enfermeira mestre em saúde e meio ambiente,  com ênfase em saúde do trabalhador, 
senhora Antônia Maria Grigol. Secretária Antônia agradeceu o apoio recebido, e manifestou-se 
honrada com a confiança depositada em sua pessoa. “Os conselheiros e as conselheiras podem 
contar  com  a  minha  pessoa  como  sempre  contaram,  e  o  Conselho  de  Saúde  é  o  que  dá  
sustentação a uma gestão, ou não” declarou. Reconheceu que como defensora do SUS, terá 
muitas barreiras a vencer, mas concluiu dizendo que lutará para conseguir um SUS “firme, forte e 
cada dia mais unido”.  O Presidente parabenizou a nova secretária. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, conselheiro Valmor João Machado deu 
por encerrada a ducentésima décima terceira Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal 
de Saúde, às vinte horas e trinta e dois 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,  Tomio  Tomita,  Nicolle  Heiden  Lutz,  Heloísa 
Hoffmann, Corina Charlotte Keller, Mariluci Paiva, Rosinete Medeiros,  Marcia Schneider, 
Lenir  Corso  Krutul,  Ludmilla  Luz  Cargnin,  Guilherme  Roos,  Adrian  Mauricio  Stockler 
Schner, Marineusa Gimenes, Nelson Renato Esteves, Maria Leonora Rossi, Enilda Mariano 
Stolf,  José Carmelito  Smieguel,  João Fábio Salles da Silva,  Denise da Silva Gava,  Elza 
Olegini Bonassa, Valmor João Machado, Julio Manoel Maria, Sergio Sant'anna, Terezinha 
Vieira  de  Castro,  Daniel  Tomazoni,  Mario  Luiz  Alves,  Raphael  Henrique  Travia,  Jorgete 
Onohara, Rosinete Fátima Ferreira Neto, José Martins, Michael de Medeiros, Alaíde Correia 
André,  Milton  Jaques  Zanotto,  Euclides  Paterno,  Luiz  Manoel  Ferreira  Vasconcelos, 
Lourenço  Foss  Joenk,  Nilton  Gregorio  Meurer,  Josafá  Távora,  Carlos  Roberto  Cardoso 
Torrens,  Zenir  V.  Werlich,  Marcilio  da  Silveira,  Pedro  Celestino  da  Silva  Junior,  José 
Floresval de Castilho, José Declarindo dos Santos,  representantes do Hospital Bethesda, da 
Câmara de Vereadores de Joinville, da Pastoral da Criança, da Secretaria Municipal de Saúde, da 
UBS Saguaçu, da Gerência da Unidade de Vigilância em Saúde-GUVS e do SINDSAÚDE. 
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