
ATA DA  DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 24.09.2012

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta minutos, 
no auditório  da  Amunesc,  Rua Max Colin,  1843,  Centro,  realizou-se a  ducentésima vigésima 
Assembleia  Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  O  Conselheiro  Valmor  João 
Machado, Presidente do Conselho Municipal de Saúde(CMS), procedeu à abertura dos trabalhos, 
cumprimentando  todos  os  presentes.  Em  seguida,  passou  a  leitura  da  Pauta  do  dia:  1-
EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação da Pauta da Reunião – 5'; 1.2 Aprovação da ata 
da assembleia do dia 16.07.2012' – 5'; 1.3 Comunicados e Informes da Secretaria Executiva – 10'; 
2-ORDEM DO DIA: 2.1 Apresentação da Prestação de Contas referente ao 2º Quadrimestre de 
2012 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Complementar nº 141/2012  – Equipe da 
SMS- 1h40';  A Pauta e a Ata foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes.  Na 
sequência,  a  secretária  da  mesa  diretora,  Sra  Neusa  Maria  Alcântara  iniciou  a  leitura  dos 
INFORMES GERAIS: 1) A Secretaria Executiva informa da necessidade de recomposição das 
Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde (CAI, CAPACITAÇÃO, ÉTICA e CIST). 
O Conselheiro Valmor aproveitou o informe para salientar a falta de conselheiros nas comissões 
citadas, e veio a convidar os presentes a participarem das mesmas, pontuando  o alto valor de 
representação de cada comissão. Houve interesse da conselheira Michele de Souza Andrade e 
do conselheiro Julio Manoel Maria, para integrarem a Comissão de Ética e Conduta do CMS, 
os  demais  foram  orientados,  se  houver  interesse,  a  procurarem  a  secretaria  executiva  do 
conselho. Prosseguiu-se os informes na sequência: 2) Informamos que, em razão da dificuldade 
de agendamento entre os candidatos à Prefeitura de Joinville,  o evento agendado para o dia 
17/09/2012 foi CANCELADO. O presidente da mesa agradeceu o esforço da secretaria executiva 
e  da  comissão  formada  para  este  fim,  pontuou  que  por  seu  regimento  intermo  não  houve 
possibilidade do evento acontecer na Amunesc,  e mostrou-se totalmente indignado quanto da 
recusa  da  Câmara  de  Vereadores  em realizar  o  envento,  por  achar  que  o  CMS promoveria 
politicagem na casa do povo, e exigiu do presidente da câmara uma retratação ao conselho pela 
falta de respeito com o mesmo, o conselheiro Sérgio também apoiou e se mostrou indignado. 
Deu-se sequência: 3) Considerando o Regimento Interno deste Conselho,  comunicamos que o 
Sindicato  dos  Fisioterapeutas  e  Terapeutas  Ocupacionais  –  SICAFITO,  representante  do 
seguimento Profissionais de Saúde, perdeu vaga por apresentar 3 (três) faltas consecutivas sem 
justificativa; 4) Convidamos a todos a participarem das Capacitações de Conselheiros de Saúde. 
O próximo encontro acontecerá no dia 27/09/2012 às 18:30 horas,  no auditório da Secretaria 
municipal de Saúde; 5) E-mail recebido do Conselho Estadual de Saúde encaminhando edital 
para o  Processo Seletivo de alunos para o Curso Nacional de Qualificação de Conselhos de 
Saúde – QUALICONSELHOS. O curso tem como objetivo orientar a prática técnico-política dos 
conselhos de saúde no Brasil, e contará com uma carga horária de 116 horas (80 horas realizadas 
a distância e 36 horas presenciais), sendo que para concorrer à vaga é necessário ser indicado 
pelo CMS, ter um e-mail e disponibilidade de 10 horas semanais para desempenhar as atividades 
propostas.  As inscrições estão abertas até o dia 02 de outubro, maiores informações podem 
ser obtidas no site:  www.ead.fiocruz.br (indicação de 8 conselheiros por Joinville). O presidente 
oportunizou  os  presentes  a  se  candidatarem  para  o  curso,  e  ficaram  elencados  assim: 
Conselheiros(as): 1-Neusa Maria Alcântara; 2-Valmor João Machado; 3-Raphael Henrique Travia; 
4-Alaíde Correia André;  5-José Declarindo dos Santos; 6-Nelson Renato Esteves;  7-Denise da 
Silva Gava e  8-Shirley Nunes Tarouco. Deu-se Sequência:  6) Ofício nº. 022/2012/SINDSAÚDE, 
recebido em 27/08/2012, solicitando a exclusão da participação da Conselheira Mari Estela Nickel 
Eger da Comissão de Assuntos Internos – CAI, por incompatibilidade de horário das reuniões; 7) 
Ofício  nº.  012/SMS/OUVIDORIA,  recebido  em  21/09/2012,  informando  as 
ocorrências/reclamações recebidas da Unidade Básica de Sáude do Vila Nova Centro referente 
ao mês de agosto; 8) Ofício do Conselheiro José Declarindo dos Santos, recebido em 19/09/2012, 
comunicando  o  seu  afastamento  da  Comissão  de  Assuntos  Internos  –  CAI,  por  problemas 
particulares;  9) Ofício  nº.  424/12  –  GUPCAA/PROGRAMAÇÂO,  recebido  em 28/08/2012,  em 
resposta ao ofício nº. 021/12/CLS-Estevão de Matos, apresentando esclarecimentos quanto ao 
pedido de instalação ou de parceria público-privada para uma clínica de fisioterapia mais próxima 
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da região sul de Joinville. O conselheiro Valmor pontuou que já foi encaminhado a Secretaria de 
Saúde.  Prosseguiu:  10)  Ofício nº.  498/2012/HMSJ,  recebido em 03/09/2012,  encaminhando o 
Fechamento  Contábil  de  julho  de  2012  do  Hospital  Municipal  São  José;  11) Ofício  nº. 
0763/2012/15PJ/JOI,  recebido  em  28/08/2012,  solicitando  informações  acerca  das  denúncias 
recebidas pelo Conselho Municipal de Saúde sobre o funcionamento das Unidades Básicas de 
Saúde  de  Joinville  (ofício  já  respondido);  12) Ofício  nº.  0837/2012/15PJ/JOI,  recebido  em 
11/09/2012,  solicitando  informações  das  medidas  intersetoriais  que  foram adotadas  por  esse 
Conselho juntamente com a Secretaria de Assistência Social, Coordenadoria de Saúde Mental e 
Vigilância Sanitária Municipal, em razão das denúncias recebidas sobre o mau funcionamento da 
Comunidade Terapêutica Casa de Apoio e Orientações ao Dependente Químico Mão Amiga (ofício 
já respondido);  13) Ofício nº. 019/2012/CLS-São Marcos, recebido em 21/09/2012, pedindo que 
seja feita consulta urgente à Secretaria Municipal de Saúde, com relação as providências que 
seriam tomadas a partir da reunião com o Ministério Público realizada no dia 03/09/2012, visto que 
houve recentemente a interdição de 2(duas) salas na Unidade de Saúde do São Marcos;  14) 
Ofício  do  CLS  –  Parque  Guarani,  recebido  em  24/09/2012,  solicitando  o  preenchimento  de 
aproximadamente 07 vagas de Agentes Comunitários de Saúde que estão faltando no Posto de 
Saúde Parque Guarani; 15) Ofício nº. 023/12/CLS – Estevão de Matos, recebido em 24/09/2012, 
solicitando a colaboração dos profissionais de saúde do PFS Estevão de Matos no sentido de 
efetuar um levantamento referente aos indicadores do atendimento da Atenção Básica da UBS – 
Estevão de Matos; e 16) Ofício do CLS – Pirabeiraba, recebido em 24/09/2012, informando que foi 
nomeada  uma  Comissão  de  Acompanhamento  para  a  fase  de  construção  da  Policlínica 
Pirabeiraba, composta por:  Sra. Leticia Rengel Blume, Sr.  Revelino João Fleith,  e Sr.  Ananias 
Constantino de Almeida. ENCAMINHAMENTOS: 1)Ofício da ONG ABRIGO ANIMAL, recebido em 
28/08/2012,  encaminhando para apreciação e  aprovação do conselho a prestação de contas 
referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2012; Sugestão CAI; 2) Ofício n°.456/2012 da 
Secretaria de Saúde(SMS), recebido em 17/09/2012, encaminhando para apreciação e aprovação 
do  conselho,  a  renovação  do  convênio  n°  118/2011-SEPLAN/CV,  que  tem  por  objetivo  o 
aprimoramento e ampliação do atendimento ao fissurado lábio-palatal e aos deficientes auditivos; 
Sugestão  CAI;  3)Ofício  Circular  n°.13/2012  do  Ministério  da  Saúde/Ouvidoria-Geral  do  SUS, 
recebido em 04/09/2012,   solicitando o  acompanhamento,  para cumprimento  da legislação,  a 
respeito da fixação de uma placa indicativa do Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia 
Social, na Instituição Bethesda Hospital e Maternidade; Sugestão CAE; 4)Ofício n°.0261/2012 do 
Ministério  da  Saúde/Departamento  Nacional  de  Auditoria  do  SUS,  recebido  em  21/09/2012, 
encaminhando para análise e aprovação do conselho, cópia do relatório final da auditoria n°11298, 
realizada entre 25/04/2011 e 29/04/2011 na SMS, com o objetivo de verificar o contrato entre a 
Secretaria e o Hospital Regional; Sugestão CAE; 5)Ofício nº.402/2012 da Gerencia de Vigilância 
em Saúde, recebido em 21/09/2012, solicitando espaço na pauta da próxima assembleia, para 
apresentação da prestação de contas do 1º e 2º quadrimestre do Plano de Ações e Metas do 
Programa DST/HIV/AIDS e o encaminhamento antecipado à Comissão de Assuntos Internos – 
CAI.  Os encaminhamentos foram aprovados pela maioria dos conselheiros presentes.  O 
Conselheiro Lourenço pediu para ser observado o número de faltas do Titular do Bom Retiro, 
pedido acatado pela mesa e sugerido à Secretaria Executiva. O presidente da mesa passou a 
palavra aos representantes da Secretaria de Saúde, para a apresentação da prestação de contas 
referente ao 2º Quadrimestre de 2012, conforme Lei Complementar nº 141/2012. A conselheira 
Michele esclareceu aos presentes que, por determinação da lei, a prestação de contas tem de ser 
realizada  no  mês  subsequente  ao  fechamento  do  quadrimestre,  porém  os  sistemas  de 
informatização do Ministério da Saúde não estão consolidados, gerando a falta de alguns dados 
do último mês do período, e é por isso que alguns quadros constarão somente os meses de maio, 
junho  e  julho,  faltando  o  mês  de  agosto.  Seguiu-se  a  apresentação  conforme  Anexo  I. 
Manifestações: Conselheiros  Lourenço  Foss  Joenck,  Emílio  Vidal  Baggio  Neto,  Marineusa 
Gimenes e Terezinha Vieira de Castro.  O conselheiro Lourenço questionou sobre as doenças 
diarréicas agudas e sobre as internações infantis, se as crianças tiveram ou não acesso a vacina 
do rotavírus para a prevenção, e também sobre o óbito infantil,  se realmente o paciente é de 
Joinville ou de fora. A Sra Rosilei gerente de vigilância em saúde pontuou que há uma data fixada 
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pelo Ministério da Saúde para vacinar(6 meses),  e cabe aos pais não atrasarem, pois não é 
permitido a dose após esta idade. Quanto ao óbito, foi procurado a mãe no endereço e em outros 
possíveis, porém não foi localizada e segundo a secretária de saúde, Sra Antonia, a criança foi 
internada em Joinville e veio a óbito, porém a mãe nunca foi encontrada na cidade. O conselheiro 
Emílio pontuou sobre a demanda reprimida de consultas e exames, e pede esclarecimentos sobre 
as ações que serão tomadas para amenizar este quadro. A Sra. Michele mencionou a falta da 
formação de novos profissionais médicos, pois o que a secretaria de saúde pode fazer ela tem 
feito, proporcionou concursos públicos, atualizou a remuneração destes profissionais, e mesmo 
assim há uma falta no mercado do profissional. A secretária de saúde afirmou que além da falta de 
profissional, existe a falta de investimentos por parte das esferas estadual e federal, e hoje não se 
tem a fixação do médico como servidor  público,  apesar  da remuneração  ter  quase dobrado. 
Quanto aos exames, eles são realizados por médicos em sua maioria, e são pagos pela tabela 
SUS, mencionou o caso dos exames oftalmológicos que desde de 2011 há uma briga na justiça e 
até hoje ainda não foi solucionado, e dentre as ações que a secretaria tomou, uma delas foi pedir 
e  receber  assessoria  jurídica  do  Ministério  da  Saúde  para  poder  ao  menos  minimizar  esta 
situação.  A conselheira  Marineusa já  havia  sido contemplada com as  respostas  anteriores.  A 
conselheira Terezinha questionou sobre a psiquiatria, porque não entra a demanda reprimida do 
CAPS, e porque não há psiquiatras nas Unidades Básicas.  A Sra Michele esclareceu que os 
quadros representam a demanda reprimida mais difícil de ser resolvida, mas isso não significa que 
outras especialidades não citadas não possuam demanda reprimida, e quanto a prestação de 
contas a secretaria apresenta o que foi pactuado no plano municipal de saúde, e o CAPS está 
num percentual ótimo, tendo sido deixado de lado na apresentação, mas ele continua fazendo 
parte do relatório de gestão, e ainda salientou que são 125(cento e vinte e cinco) indicadores e 
não  há  tempo  hábil  e  nem todos  apresentam esta  dificuldade  de  regularização,  para  serem 
apresentados, e quanto a não haver profissional da área de psiquiatria nas UBS, é feito uma 
triagem  pela  regional  e  encaminhado  às  unidades  competentes,  e  após  o  atendimento  do 
psiquiatra o paciente é acompanhado pelo clínico geral da UBS, que é capacitado para tal fim. O 
presidente  do conselho,  Sr.  Valmor  João Machado,  mostrou desagrado quanto a  evasão dos 
conselheiros na assembleia, pontuando que a reunião tem horário de início e fim, são assuntos 
muito importantes a serem votados e acabam ficando sem quórum para seguir o processo de 
aprovação. Foi observado o quórum mínimo e a prestação de contas foi votada, e encaminhada a 
Comissão de Assuntos Internos(CAI) do Conselho Municipal de Saúde.  Nada mais havendo a 
tratar,  o  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Joinville,  conselheiro  Valmor  João 
Machado deu por encerrada a ducentésima vigésima  Assembleia Geral Ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde, às vinte horas e quarenta minutos, da qual eu, Luciano Teixeira Raymundo, 
lavrei a presente ata que vai por todos assinada. Estiveram presentes os(as) conselheiros(as): 
Michele de Souza Andrade, Fabrício Machado, Nicolle Heinden Lutz, Shirley Nunes Tarouco, 
Vanessa  Bandeira  Fiorentin,  Edson  Sydnei  de  Campos,  Marcia  Schneider,  Rosilda 
Veríssimo,  Marineusa  Gimenes,  Nelson  Renato  Esteves,  Laércio  Batista  Junior,  Maria 
Leonora Rossi, Lorival Pisetta, Denise da Silva Gava, Elza Olegini Bonassa, Emílio Vidal 
Baggio Neto, Valmor João Machado, Julio Manoel Maria, Sergio Sant'anna, Terezinha Vieira 
de Castro,  Terezinha de Jesus dos Passos,  Mario  Luiz Alves,  Raphael  Henrique Travia, 
Neusa Maria Alcântara, Michael de Medeiros, Tônio Tromm, Milton Jaques Zanotto, Alaíde 
Correia  André,  Marli  Lipinski  Wulff,  Luiz  Manoel  Ferreira  Vasconselos,  Lourenço  Foss 
Joenk, Josafá Távora, Nelson Gomes Oliveira, Pedro Celestino da Silva Junior, Marcilio da 
Silveira,  Pedro  Gilberto  Lampugnani,  José  Floresval  de  Castilho,  Valdecir  Kresku,  José 
Declarindo dos Santos, sete representantes dos conselhos locais de saúde, representante 
da Pastoral  da Criança, representante do Hospital Bethesda, da Secretaria Municipal da 
Saúde e da ACELBRA.
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