
ATA DA  DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.04.2013

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e treze, às dezoito horas e trinta e cinco minutos,
no Plenarinho da Câmara de Vereadores do Município de Joinville, Avenida Hermann August Lepper,
1100, Saguaçú, realizou-se a ducentésima vigésima sétima 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 da ata da Assembleia do dia 25.03.2013 – 5';  1.3  Comunicados e Informes da
Secretaria  Executiva  –  5'.  2-ORDEM DO DIA:  2.1  Apresentação  e  aprovação  de Pareceres  da
Comissão de Assuntos Internos (CAI) – 20; 2.2 Apresentação dos serviços oferecidos pelo Núcleo de
Assistência  Integral  ao  Paciente  Especial  –  NAIPE  –  30';  2.3  Apresentação  do  projeto  Pró-
Saúde/PET Saúde – Redes de Atenção a Saúde 2013–2015, Edital nº. 14 de 08 de março de 2013,
do Ministério da Saúde – Seleção de Projeto de Instituições de Ensino Superior a ser executado no
Município de Joinville/SC, parceria UNIVILLE e Secretaria Municipal de Saúde – 45'. A pauta e a ata
foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes.  Passou-se a palavra a conselheira
Michele  que  leu  os: 3-INFORMES  GERAIS:  1)  Correspondência  eletrônica  do  SINPRONORTE,
recebida em 22.04.2013, convidando a todos para participar da MARCHA DOS CATARINENSES,
que será realizada no dia 08.05.2013, às 14:00 horas, em Florianópolis/SC, a fim de buscar mais
recursos para a área da saúde, e dizer um NÃO a criação das Organizações Sociais – OS's, maiores
informações  entrar  em  contato  pelo  telefone  (047)  9629-3991  –  Milton  /  (47)  3433-1100  –
Sinpronorte. O conselheiro Milton do CLS Comasa reforçou o convite a todos os presentes; 2) Ofício
nº.  099/2013/GUAF/CCC,  recebido  em  24.04.2013,  comunicando  que  foi  enviado  proposta  de
prorrogação ao Ministério da Saúde, através do DICON-SC pedido de prorrogação do Convênio nº.
2002/2004,  Processo  nº.  25000.071.588/2004-49  (Construção  do  2º  Andar  do  CEREST);  3)
Memorando  Interno  nº.  513/2013  –  GURS,  recebido  em  24.04.2013,  solicitando  espaço  neste
conselho para divulgação da Semana da Luta Antimanicomial a ser realizada em maio de 2013.  A
sra. Sandra Vitorino, coordenadora Saúde Mental, pontuou sobre o evento conforme Anexo I desta
ata; 4) A Secretaria Executiva informa que em substituição à REPART, fará parte deste conselho a
Associação  dos  Celíacos  de  Joinville  –  ACELBRA,  segmento  usuário-entidades,  tendo  como
representante a Sra. Silmara Richter (titular) e a Sra. Heloisa Bade (suplente);  5)  A APAE-Joinville
convida todos a participarem do Café com Prêmios, que se realizará no dia 10.05.2013 às 14:30h.
Valor  do  Convite  R$  20,00(vinte  reais),  informações  fone:47  3431-7402  ou  e-mail
apae@apaejoinville.com.br;  6)  Ofício  nº  115/13-Regulação,  referente  solicitações  enviadas  com
questionamentos sobre  pacientes. A conselheira Michele fez a leitura do mesmo, pontuou sobre a
normatização e esclareceu que toda a informação sobre o paciente é pessoal e somente o mesmo
ou seu responsável direto pode requerer tais informações em sua respectiva unidade de saúde;  7)
Convite  da Escola  de  Formação  Popular  em Direitos  Humanos  –  Oficinas  Preparatórias  para  a
Conferência Municipal de Saúde: 02 e 09 de maio, às 19 horas no auditório do Centro de Direitos
Humanos, rua Placido Olímpio de Oliveira, 660 – Bucarein. O conselheiro Valmor esclareceu que a
iniciativa  partiu  diretamente  do  CDH,  e  não  havia  nenhum  representante  na  assembleia  para
comentar  o  informe. 4  –  ENCAMINHAMENTOS:  1) Ofício  n°  265/2013/HMSJ,  recebido  em
15.04.2013, encaminhando para apreciação e aprovação do conselho o Relatório Contábil de Março
de 2013 do Hospital Municipal São José  - Sugestão  CAI; 2)  Ofício nº 007/2013 – CLS Vila Nova
Centro, recebido em 18.04.2013, solicitando a intervenção do CMS, com respeito ao Laboratório de
coleta  de  exames  e  a  Ouvidoria  do  Município  –  Sugestão  CAE.  Os encaminhamentos  foram
aprovados pela maioria dos conselheiros presentes. Passou-se à ordem do dia com a leitura do
parecer  da  CAI,  realizada  pelo  conselheiro  Luiz  Vasconselos,  assim:  "PARECER  Nº  008/2013.
Joinville, 25 de abril de 2013. ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE ESPERA PARA CONSULTAS COM
ESPECIALISTAS. Considerando  ofício nº 043-13-Regulação, o qual relata que, - periodicamente a
Secretaria Municipal de Saúde – setor de Regulação, vem sendo consultada pelo Poder Judiciário
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acerca das filas de especialistas e demora no atendimento dos pacientes; - foi constatado que a fila
apurada não corresponde a realidade, vez que existem diversos pacientes que não necessitam de
consulta por motivos diversos como falecimento, consultas particulares, desistências, entre outros,
mas ainda permanecem cadastrados e aguardando agendamento; - a Secretaria Municipal de Saúde
– setor  de Regulação,  com intuito  de obter  um número mais  aproximado da realidade  atual  de
usuários  do  SUS  que  aguardam  consultas  de  especialistas,  iniciou  em  março  um  mutirão  de
“higienização  das  filas”,  onde  estão  sendo  feitos  contatos  com  os  pacientes  via  telefone  (três
contatos em dias e horários alternados) sendo apurado quem deve permanecer na fila. Além disso,
caso essas tentativas de contatos não seja exitosas, os Agentes Comunitários de Saúde irão até a
residência para realizar a verificação; - nesse procedimento, serão averiguados os pacientes que já
consultaram com especialista particular, usuários que foram inclusos mais de uma vez na fila da
mesma especialidade e aqueles que permanecem necessitando de consulta. Diante do exposto, a
Comissão de Assuntos Internos sugere ao Conselho Municipal de Saúde que tome ciência acerca da
medida adotada pela Secretaria Municipal de Saúde-Regulação e manifeste-se sobre a possibilidade
de  retirar  da  fila  os  pacientes  que  foram  contatados  por  3  (três)  vezes  sem  êxito.”  Houve
manifestações dos conselheiros(as) Sérgio, Antonio,  Michele,  Lourenço, Valmor e a sra. Marlene
Bonow. O conselheiro Sérgio destacou a importância da atualização da lista por motivo de muitos
papéis dos pacientes se perderem com o tempo, devido a falta de cuidados na manutenção de
arquivos  na  unidade  básica,  e  também  destacou  que  a  demora,  cerca  de  sete  anos  para  ser
realizada uma consulta com um cardiologista, é muito tempo para o usuário que necessita desta
consulta para a continuidade de um tratamento. O conselheiro Antonio percebeu na prestação de
contas da SMS que há um aumento das consultas  tanto  na atenção  básica  como em algumas
especialidades,  citou  o  exemplo  da  oftalmologia,  onde  a  fila  de espera só aumenta.  Solicitou  a
plenária  uma  sugestão  para  a  resolução  destes  problemas,  e  citou  também  a  falta  de
comprometimento do usuário quanto as faltas em consultas ou exames. A conselheira Michele pediu
esclarecimentos sobre o último parágrafo do parecer, onde sugere-se que a plenária do conselho se
manifeste sobre o  assunto.  O conselheiro  Euclides  Paterno confirmou a sugestão da comissão,
salientando que do contrário este usuário ficará permanente na fila. A conselheira Michele concorda
com a aprovação pontuando sobre sua experiência na Atenção Básica. O conselheiro Paterno ainda
mencionou que o comprometimento do usuário deve ser maior quanto ao uso do SUS, pois quando
ele marca uma hora no cabeleireiro por exemplo e não pode comparecer, ele avisa, já com a sua
consulta de graça não procede da mesma maneira. O conselheiro Lourenço sugeriu que a secretaria
faça um estudo sobre a demanda de cada unidade,  e  apontou que o usuário  tem que mostrar
interesse em ser consultado,  fazendo a renovação do seu cadastro,  avisando quando não pode
comparecer a certos procedimentos, seja consulta ou exame, contudo comprometer-se com a sua
unidade de saúde para a solução ou amenização do problema das filas de espera. O conselheiro
Valmor pontuou que a imprensa joinvilense ultimamente relata que estamos atrasados com relação à
saúde,  colocou  que  necessitamos  de  números  reais,  exatos  para  podermos  trabalhar  a  saúde.
Destacou que o usuário tem a obrigação, junto a sua unidade de saúde, em informar se realmente
vai ou não realizar  aquele procedimento,  pois devido a longa espera muitos partem para outros
caminhos,  consultas  particulares  ou  sociais.  Citou  também  o  Hospital  Bethesda,  que  na
especialidade de oftalmologia,  já está apto, devido a compra de equipamentos, a fazer cirurgias,
segundo informações da sua administração. A Sra. Marlene esclareceu que a SMS está sempre
engajada em diminuir a fila de espera. Que para a secretaria o usuário pode perder a vez, porém
nunca perderá o direito de atendimento. Neste caso o usuário procurará novamente a unidade de
saúde e dependendo da sua situação clínica, este usuário pode ter prioridade, entrando na frente de
outros pela sua necessidade de urgência. Ratificou que o trabalho está sendo feito, as ligações estão
se procedendo, para atingir o objetivo que é mostrar a realidade da fila de espera. Citou que os
casos de cardiologia, dependendo da necessidade, o usuário está sendo atendido em até 7 dias. O
conselheiro Antonio Coelho perguntou sobre quais especialidades que realizam o matriciamento. Foi
esclarecido  que  a  Cardiologia  e  a  Endocrinologia  são  as  que  estão  realizando  o  processo  de
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matriciamento no momento e com mais frequência, porém a gastroenterologia e a neurologia devem
iniciar em breve. Aprovado pela maioria dos conselheiros presentes.  Passou-se ao ítem 2.2 da
pauta, os serviços oferecidos pelo NAIPE, que foi assim apresentado pela Sra. Cintia, fonoaudióloga,
e coordenadora do núcleo, conforme Anexo II desta ata. O conselheiro Valmor apontou a visita da
Comissão de Assuntos Externos ao núcleo e a sugestão de uma apresentação para a plenária do
conselho, e pontuou sobre o comentário que fez a respeito da imprensa local, que às vezes denigre
um  pouco  a  imagem  da  saúde  em  nosso  município,  deixando  claro  que  não  é  a  favor  dos
comentários midiáticos, que problemas sempre existirão, porém a luta por uma saúde melhor em
Joinville  nunca  pode  parar.  Parabenizou  a  Sra.  Cintia  mais  uma vez  pela  apresentação  e  pelo
trabalho  executado  pelo  NAIPE.  Manifestações  conselheiros(as)  Lourenço,  Denise,  Osni.  O
conselheiro Lourenço elogiou o trabalho do NAIPE e solicitou esclarecimento sobre o atendimento
psicológico,  se ele atende ao familiar  ou somente ao paciente.  A conselheira Denise questionou
sobre os procedimentos de alta do paciente, como procedem em respeito à idade do paciente. O
conselheiro Osni pontuou sobre um parente que está aos cuidados do núcleo e agradeceu o ótimo
trabalho que o mesmo realiza. A Sra. Cintia apontou que em relação ao atendimento psicológico, a
prioridade é o paciente, porém dependendo da necessidade a família também é orientada. Quanto a
alta pontuou que o paciente a recebe referente ao programa de atendimento e nunca alta do NAIPE,
pois este paciente especial está sempre ativo no núcleo, porque em algum momento de sua vida
pode voltar a precisar de apoio para um novo tratamento, para a retirada de um documento, para
uma consulta médica ou para assistência social. Deixou claro que o NAIPE é custeado totalmente
pelo município não há parcerias privadas. O conselheiro Valmor agradeceu novamente a passou ao
ítem  2.3  da pauta,  concedendo  a  palavra  a  coordenadora do projeto  Professora  Helena  Paiano
conforme  Anexo III desta  ata.  Manifestações  conselheiros  Valmor,  Sérgio,  Lourenço  e  Roberto,
juntamente com a Sra Marlene e a Sra. Jusmara da SMS. O conselheiro Valmor questionou se os
alunos são de último ano de graduação. A professora Helena apontou que são alunos do segundo ao
quinto ano da área da saúde,  nos cursos de medicina,  odontologia,  farmácia,  educação física e
psicologia. O conselheiro Sérgio pontuou sobre os profissionais médicos, que em seu entendimento,
não atendem o paciente como deveriam. O médico só quer trabalhar em grandes centros urbanos,
não querem se deslocar  para regiões mais  humildes  do nosso país.  Destacou que os  médicos
deveriam ser mais humanos, e que muitos profissionais se quer olham nos olhos dos pacientes e já
prescrevem  uma  receita  médica.  Elogiou  muito  o  projeto  apresentado,  porém  pontuou  que  o
programa não fosse votado no conselho a toque de caixa, como o anterior, que houvesse um estudo
maior do mesmo. O conselheiro Lourenço concordando com o Sr. Sérgio, sugeriu que o projeto fosse
encaminhado a CAI (Comissão de Assuntos Internos) para ser apreciado antes de ser votado. A Sra.
Marlene pontuou que quando foi sugerido a inclusão desta pauta na assembleia do conselho, foi
proposto  que  a  coordenação  apresentasse  o  modelo  de  projeto  PET/Saúde,  para  que  os
conselheiros  tivessem  uma  maior  noção  do  projeto  como  um  todo,  e  pontuou  que  o  setor  do
Progesus, através de sua coordenadora Sra. Patrícia, é responsável por todo o processo de estágios
de acadêmicos da área da saúde, ou seja todo estagiário acadêmico é obrigado a ser avaliado e
capacitado pelo Progesus. Com isso deixou claro que os conselheiros podem ficar tranquilos com a
efetividade deste projeto. O conselheiro Roberto cumprimentou a todos e agradeceu a equipe da Sra.
Marlene pelo retorno que estão proporcionando a comunidade do Jardim Sofia, e gostaria de saber
se todos os alunos que participam do projeto são bolsistas e estão garantidos que farão parte do
quadro de profissionais da saúde do município de Joinville. A Sra. Jusmara parabenizou o projeto e
mostrou-se preocupada com a rede de atenção psicossocial, pelo motivo de alguns programas de
referência  não  terem  sido  integrados  nesta  parte  do  projeto  e  que  para  a  próxima  etapa  esta
integração seja efetivada. A professora Helena pontuou que nem todos são bolsistas, porém existem
voluntários  motivados  a  compor  estas  vagas.  Pontuou  também  que  para  os  três  PET´s  houve
encontros com os profissionais da secretaria de saúde, e a intenção é trabalhar com a rede e os
CAPS farão parte sim do projeto. A professora Helena apontou que o projeto como um todo será
enviado a CAI, para uma análise a fundo. O conselheiro Valmor esclareceu que o projeto PET/Saúde
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foi aprovado, e o que está sendo votado hoje é uma extensão ao plano. Foi sugerido votação e os
conselheiros  aprovaram por 26(vinte e seis) votos a favor, sendo 2(dois) votos contra e uma
abstenção, o aditivo/extensão do projeto PET/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 sétima Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte
horas e trinta e três 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, Lis
Elena  Wesphal,  Vanessa  Bandeira  Fiorentin,  Caio  Martins  Tavares,  Giscard  Siervo  Conte,
Rosilda Veríssimo, Kleverson Fernandes, Aline Teixeira Macedo, Maria Leonora Rossi, Lorival
Pisetta, Fabiana dos Santos Marcoski,  Denise da Silva Gava, Elza Olegini Bonassa, Valmor
João Machado, Julio Manoel Maria, Sergio Sant'anna, Valmor Ribeiro, Silmara Richter, Heloisa
Bade, Mario Luiz Alves, Raphael Henrique Travia, Osni Leopoldo Batista, Tônio Tromm, Karl
Heinz Clebsch, Milton Jaques Zanotto, Manoel Costa da Rosa, Alaíde Correia André, Eliezer
Alves da Costa, Euclides Paterno, Antonio Coelho, 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, Silvia Volter, Valdecir Kresko, Pedro Gilberto Lampugnani, seis representantes dos
conselhos  locais  de  saúde,  representante  da  UNIVILLE,  representantes  da  Secretaria  de
Saúde.
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