
ATA DA  DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 25.03.2013

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e treze, às dezoito horas e trinta e três minutos, 
no Plenarinho da Câmara de Vereadores do Município de Joinville, Avenida Hermann August Lepper, 
1100, Saguaçú, realizou-se a ducentésima vigésima sexta 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 do dia 
–  5';  1.2 Aprovação  das  atas  das  Assembleias  dos  dias  10.12.2012;  28.01.2013;  18.02.2013  e 
25.02.2013 – 5'; 1.3 Comunicados e Informes da Secretaria Executiva – 5'. 2-ORDEM DO DIA: 2.1 
Apresentação da prestação de contas referente ao 3º quadrimestre 2012 da Secretaria Municipal de 
Saúde,  conforme Lei  Complementar  nº  141/2012  – Equipe da SMS – 60';  2.2  Apresentação  e 
aprovação do Relatório  de Anual  de Gestão 2012 – Equipe da SMS – 30';  2.3  Apresentação e 
aprovação do Parecer nº 035/2012 da Comissão de Assuntos Internos (CAI), referente ao Edital de 
Chamamento Público para o Credenciamento Universal das Instituições Privadas, Centro Hospitalar 
Unimed & Hospital  e  Maternidade  Dona Helena,  para a  Notificação,  Captação e Distribuição de 
Órgãos,  Tecidos  e  Células  para  Transplante;–  10'.  A pauta  e  as  Atas  foram aprovadas  pela 
maioria dos conselheiros presentes. 3 - INFORMES GERAIS: 1) Ofício nº 52/SAS, da Secretaria 
de Assistência Social, recebido em 27.02.2013 indicando como sua representante a Sra Paula Ortiz 
Conte, em substituição à Sra Margareth Trambo; 2) Ofício 01/2013 – CLS Boehmerwaldt, recebido 
em 28.02.2013, indicando o Sr.  Arlindo Pedro Lessenko como seu representante neste conselho; 
3)  Correspondência do SINDFAR-SC, recebida em 05.03.2013, comunicando a mudança de seus 
representantes  no conselho municipal  de saúde,  sendo  o Titular  o  Sr.  Kleverson Fernandes e 
Suplente a Sra. Aline Teixeira Macedo; 4) Ofício 02/2013 do MOP'S-SC, recebido em 14.03.2013, 
nomeando a  Sra Maria Terezinha Vieira Trainotti,  como representante suplente da entidade no 
conselho municipal de saúde;  5)  Ofício nº 040/2013 – SMS/GUAF-CCC, recebido em 25.02.2013, 
comunicando  ao conselho  o  envio  de proposta  para  a  prorrogação da  vigência  do  convênio 
2003/2004 ao Ministério da Saúde, tendo em vista a conclusão do 2º andar do CEREST; 6) Ofício nº 
042/2013  –  SMS/GUAF-CCC,  recebido  em  25.02.2013,  comunicando  ao  conselho  o  envio  de 
proposta de prorrogação da vigência do convênio nº 4311/2005 ao Ministério da Saúde, tendo em 
vista a conclusão do Complexo Emergencial Ulysses Guimarães;  7)  Correspondência do Hospital 
Bethesda, recebida em 28.02.2013, comunicando que a partir de  04.03.2013 estará implantando a 
Classificação  de  Risco,  utilizando  o  Protocolo  de  Manchester  no  PA 24h  do Hospital;  8)  Ofício 
nº08/2013-CLS  Bakitas,  recebido  em  28.02.2013,  solicitando  ao  conselho  a  verificação  da 
desocupação do prédio da Secretaria Regional do Boa Vista, de propriedade da Prefeitura, para a 
transferência da unidade básica para o mesmo, evitando os gastos com aluguel e melhorando a 
localidade bem como o espaço de atendimento ao usuário;  houve intervenção do presidente  da 
mesa, solicitando votação para o encaminhamento de um ofício ao gestor de saúde. Foi votado e 
aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes; 9)  Ofício  nº002/2013-CLS  Jardim  Sofia, 
recebido em 07.03.2013, solicitando ao conselho a  verificação junto à SMS da data de repasse dos 
valores correspondentes a verba do PMAQ, na qual a unidade está inserida; houve intervenção do 
presidente da mesa, solicitando votação para o encaminhamento de um ofício ao gestor de saúde. 
Foi votado e aprovado pela maioria dos conselheiros presentes; 10)  A Secretaria Executiva 
informa o nome dos conselheiros indicados para representar o Conselho Municipal de Saúde nos 
seguintes  espaços:  a-  Conselho  Gestor  da  Maternidade  Darcy  Vargas:  Conselheiro  Antonio 
Coelho, CLS Nova Brasília;  b- Comitê de Ética para Pesquisas da Univille:  Conselheira Bruna 
Heinz de Souza, ABEN; c- Conselho Consultivo da Rádio Cultural de Joinville: Conselheiro Nelson 
Gomes de Oliveira, CLS Saguaçú; d- Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES): Conselheiro 
Tônio  Tromm, CLS São Marcos;  e-  Comissão Municipal  de Políticas  de Atenção Psicossocial: 
Conselheira Neusa Maria Alcântara,  Inst Laços de Solidariedade. 11)  A Secretaria  Executiva 
informa da necessidade de convocação de uma Assembleia Extraordinária no mês de abril, tendo em 
vista a apresentação dos pareceres da CAI, programação da capacitação de conselheiros, regimento 
dos CLS e da 10ª Conferência Municipal  de Saúde,  sugerindo a data do dia  15.04.2013; houve 
intervenção do presidente da mesa, solicitando votação e o mesmo foi aprovado pela maioria dos 
conselheiros presentes; 4 – ENCAMINHAMENTOS: 1) Ofício n° 109/2013-HMSJ,  recebido em 
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27.02.2013, encaminhando para apreciação e aprovação do conselho o Relatório Contábil de Janeiro 
de 2013 do Hospital  Municipal  São José -  Sugestão  CAI;  2)  Memorando Interno n°  010/2013 – 
Contabilidade/GUAF, recebido em 04.03.2013, encaminhando os Relatórios Contábeis de Janeiro de 
2013 da Secretaria Municipal de Saúde, para apreciação e aprovação do conselho - Sugestão CAI; 
3)Memorando Interno n° 015/2013 – Contabilidade/GUAF, recebido em 25.03.2013, encaminhando 
os Relatórios Contábeis de Fevereiro de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde, para apreciação e 
aprovação do conselho -  Sugestão  CAI;  4)  Ofício nº004/13-GUPCAA/Programação,  recebido em 
27/02/2013,  encaminhando  Proposta/Minuta  do  1º  Termo  Aditivo  ao  Convênio  nº  024/2012-
SEPLAN/CV vigente, celebrado com a Instituição Bethesda – Hospital,  de acordo com a Portaria 
GM/MS nº 3172 de 28/12/2012; sugestão: CAI; 5) Ofício nº052/13-GUPCAA/Programação, recebido 
em 27/02/2013,  encaminhando  Proposta/Minuta  do  2º  Termo Aditivo  ao  Convênio  nº  024/2012-
SEPLAN/CV  vigente,  celebrado  com a  Instituição  Bethesda  –  Hospital,  de  acordo  com o  ofício 
003/2013 da Secretaria Estadual de Saúde; sugestão CAI. Os encaminhamentos foram aprovados 
pela maioria dos conselheiros presentes.  O conselheiro Valmor passou a palavra a equipe da 
SMS, nas pessoas da Dra. Selma e do Sr. Hamilton, que iniciaram a apresentação dos itens 2.1 e 
2.2  da pauta conforme anexo I desta ata.  Manifestações:  Sr. Raphael Henrique Travia, Sra. Elza 
Olegini Bonassa, Sr. Valmor João Machado, Sr. Lourenço Foss Joenck e Sr. Emílio Vidal Baggio 
Neto. O Conselheiro Raphael destacou que a participação do conselho local de saúde poderia ser 
mais ativa no planejamento da Unidade Básica, pontuando sobre o comentário da Dra.Selma em 
relação à participação na dinâmica de desenvolvimento da UBS, porém apontou que a Unidade 
Básica deveria dar um espaço maior ao conselho local. A conselheira Elza solicitou esclarecimento 
sobre o pactuado de uma consulta médica por habitante no ano, se são todos os habitantes ou não. 
A Dra Selma esclareceu que são todos. Continuando a conselheira questionou sobre as cento e 
dezenove áreas descobertas pelos agentes comunitários, solicitando uma posição sobre o que pode 
ser feito em relação ao assunto. O conselheiro Emílio questionou a demanda reprimida de consultas 
e sugeriu que o indicador poderia ser mudado para demanda por tempo de espera. O conselheiro 
Lourenço estranhou o percentual de exames de investigação, em foco a radiologia, menor que o 
percentual dos exames de alta complexidade, pontuou se não haveria um estudo ou uma maneira de 
diminuir este ponto, apontou o crescimento da demanda reprimida em oftalmologia, questionou se a 
listagem está realmente atualizada, na apresentação do financeiro o valor orçado para as UPA´s 
comparando com o já recebido, está com o valor do percentual errado, e por fim aponta que falta 
uma melhora no sistema de saúde do município, pois deseja ver os elogios do quadro de ouvidoria 
superiores às reclamações. O conselheiro Valmor apontou um aumento da demanda reprimida no 
geral, que o número de atestados dos agentes comunitários está muito alto, que houve um aumento 
do  déficit  financeiro,  que  a  assistencia  farmacêutica  foi  diminuída,  que  os  problemas  de  mau 
atendimento nos Hospitais e PA's continuam com mais frequência, apesar do público estar deixando 
de lado a reclamação, enfim pontuou sobre alguns erros de digitação nos quadros da apresentação, 
pedindo  que  fossem corrigidos  para  serem apreciados  posteriormente.  A  Dra.  Selma  iniciou  os 
esclarecimentos pela questão do planejamento local  e apontou que é necessário a aproximação 
cada vez maior entre o conselho local e a unidade básica. Pontuou que com relação aos agentes 
comunitários  a  secretaria  de  saúde  tem  conhecimento  da  falta  em  algumas  regiões  e  a  sua 
necessidade de reposição, porém ressalva que nas regiões onde a equipe de saúde da família está 
completa as visitas ficam bem próximas das metas, e quanto a questão dos afastamentos, eles estão 
sendo  apurados  e  investigados  caso a  caso.  Destacou  que  foi  o  próprio  conselho  a  solicitar  a 
mudança no indicador  de demanda reprimida a alguns anos atrás,  e apontou que o número de 
consultas bem como o de exames realizados pela atenção básica, também teve a sua demanda 
atendida. Esclareceu que o maior problema é a demanda especializada, que pelo seu entendimento 
não é uma questão regional, e sim provocada pelo sistema único de saúde, e acredita que com a 
informatização e integração do sistema em nossa região teremos uma nova visão da saúde em 
Joinville. E quanto aos exames de alta complexidade pontuou que, para algumas doenças eles são 
necessários, pois o exame investigativo não dá um parecer preciso ao médico. Passou a palavra a 
Sra. Marlene que cumprimentou a todos, salientou que a Dra Selma conseguiu contemplar a todos, 
e, respondendo ao Sr Valmor, o maior impacto nos gastos da secretaria de saúde se dá com o 
quadro de pessoal, valorizando sim os profissionais porém aumentando os custos com os recursos 
humanos. Passou a palavra a conselheira Michele que iniciou pontuando que o gestor não se sente 
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confortável com a situação das filas de espera, porém deixou claro que a questão dos protocolos 
precisa ser obedecida e fiscalizada, pois às vezes o profissional prefere encaminhar o paciente a um 
especialista, do que tentar resolver o problema na própria unidade, não obedecendo aos critérios 
mínimos  dos  protocolos.  Salientou  também  a  questão  das  faltas  dos  usuários  do  sistema  em 
consultas, exames ou até mesmo em cirurgia marcada, propiciando a continuidade da fila de espera 
para determinado procedimento. Sugeriu a necessidade de conscientizar mais a população, através 
de campanhas efetivas, para sanar este tipo de problema. A Sra. Marlene se posicionou quanto a 
verificação  da  fila  de  espera  e  pontuou  que  através  do  complexo  regulador  ou  regulação  bem 
planejada e organizada, onde o médico, a partir de critérios e resultados clínicos, definirá a ordem de 
posição na fila de espera, não sobrando espaço para o "apadrinhamento ou jeitinho" do paciente ser 
atendido antes de quem já está posicionado na fila. Pontuou também que será atribuído uma punição 
legal,  através  da Promotoria  Pública,  ao  paciente  que faltar  nos  procedimentos  já  marcados.  O 
conselheiro Valmor agradeceu e posicionou a Dra Selma que suas questões sobre diminuição de 
oferta,  deram-se em relação ao primeiro  e segundo quadrimestre,  e com relação aos números, 
posicionou ao Sr Hamilton, que o esclarecimento ao conselho deveria ser em cima do recurso orçado 
ou programado, onde o Estado não repassou a verba,  por motivo de atraso em projetos ou de 
normas não cumpridas, onde citou a situação do Programa de Saúde da Família.  Foi sugerido à 
plenária o encaminhamento a CAI da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2012 da SMS e do 
Relatório  Anual  de  Gestão  2012,  os  quais  foram  aprovados  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes. O ítem 2.3 foi transferido para assembleia extraordinária. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, conselheiro Valmor João Machado deu por 
encerrada a ducentésima vigésima sexta  Assembleia  Geral  Ordinária  do Conselho  Municipal  de 
Saúde, às vinte horas e trinta e quatro 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, André Santos Pereira,  Katia Kanematsu, Vanessa Bandeira Fiorentin,  Caio 
Martins Tavares, Edson Sydnei de Campos, Giscard Siervo Conte, Marcia Schneider, Rosilda 
Veríssimo,  Adrian  Maurício  Stockler  Schner,  Marineusa  Gimenes,  Nelson  Renato  Esteves, 
Kleverson Fernandes, Aline Teixeira Macedo, Maria Leonora Rossi,  Antonio Carlos da Rocha, 
Getúlio Augusto César Moroso Rodrigues, Denise da Silva Gava, Elza Olegini Bonassa, Emílio 
Vidal  Baggio Neto,  Valmor João Machado,  Julio Manoel  Maria,  Terezinha Vieira de Castro, 
Terezinha  de  Jesus  dos  Passos,  Mario  Luiz  Alves,  Raphael  Henrique  Travia,  Rosineide 
Alexandrino de Oliveira, Osni Leopoldo Batista, Maria Terezinha Vieira Trainotti,  Karl Heinz 
Clebsch, Milton Jaques Zanotto, Alaíde Correia André, Euclides Paterno, Luiz Manoel Ferreira 
Vasconselos,  Arlindo  Pedro  Lessenko,  Lourenço  Foss  Joenk,  Carlos  Roberto  Cardoso 
Torrens, Marli Fleith Sacavem, Zenir Werlich, Pedro Celestino da Silva Jr., Marcílio da Silveira, 
José  Floresval  de  Castilho,  Valdecir  Kresko,  três  representantes  dos conselhos locais  de 
saúde, representante da Câmara de Vereadores, Representante da APAE,  representante do 
SINDITHERME, representantes da Secretaria de Saúde.
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