
ATA DA  DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 31.03.2014

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezoito horas e trinta e quatro
minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, Av. Hermann August Lepper nº.1100,
Saguaçú,  realizou-se  a  ducentésima  trigésima  oitava  Assembleia  Geral  Ordinária  do  Conselho
Municipal  de  Saúde.  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  Comunicados  e  Informes  da  Secretaria Executiva  –  10'.  2-ORDEM  DO  DIA:  2.1 –
Apresentação do Relatório Anual de Gestão 2013 – Equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
– 60';  a pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes.  A conselheira Marineusa
Gimemes procedeu  a  leitura  dos  3-INFORMES:  a)  Ofício  nº  18/2014  do  Conselho  Estadual  de
Saúde, informando que nos dias 23 e 24 de abril de 2014 acontecerá em Brasília a XVIII PLENÁRIA
NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE.  Os conselhos municipais  deverão indicar  04 (quatro)
representantes,  sendo 02 (dois)  do segmento  usuário  e  02  (dois  )  dos  demais  segmentos  -  as
despesas serão custeadas pelo conselho de origem. O presidente pontuou que a conselheira   Cleia  
Giosole, devido a ser coordenadora macrorregional de plenárias, já está indicada. Apontou também
que o evento ocorrerá em maio, sem data definida ainda. Os três indicados são os conselheiros(as):
Maria Leonora Rossi – Segmento Profissionais de Saúde, Pedro Celestino – Segmento Usuários e
Paulo Gimenes – Segmento Profissionais de Saúde; b) Ofício nº 545/2014, da Comissão de Saúde,
Assistência e Previdência Social, recebido em 13.03.2014, destacando um convite para participação
em reunião que será realizada no dia 08 de abril, para discussão dos projetos de Lei nºs: 079/2010
(entrega  gratuita  de  medicamentos  de  uso  contínuo  a  portadores  de  necessidades  especiais);
169/2010 (obrigação de hospitais e pronto atendimentos distribuírem medicamentos prescritos na
consulta) e  31/2012 (painel informativo com todos os medicamentos disponíveis para entrega na
rede pública municipal de saúde). A Sra. Sandra sinalizou que o evento será às 16:00h e é aberto a
todos os conselheiros; c)  Ofício nº 731/2014,  da Comissão de Saúde,  Assistência e Previdência
Social, recebido em 28.03.2014, convidando para reunião que será realizada no dia 22 de abril, no
plenarinho da Câmara de Vereadores, para discussão do projeto de Lei nº: 023/2013 (que dispõe da
obrigatoriedade de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e
cirurgias na rede pública de Joinville). O presidente do Conselho pontuou que todo conselheiro pode
participar e o horário será às 14:00h; d) Ofício nº 061/2014 – Gerência Financeira da Secretaria de
Saúde, recebido em 25.03.2014, contendo as justificativas utilizadas nos pedidos de prorrogação dos
convênios  2002/2004-MS(2º  andar  CEREST)  e 4311/2005-MS(2ª  etapa  do  complexo  Ulysses
Guimarães);  e)  Correspondência  da ABEN (Associação Brasileira  de Enfermagem) recebida em
31.03.2014, indicando novo representante titular neste conselho, a Enfermeira Joanara Winters, em
substituição  a  conselheira  Antônia  Maria  Grigol;  f)  MI  nº  021/2014  Gabinete  –  Planejamento,
recebido em 31.03.2014,  encaminhando o  Relatório Anual  de Gestão (RAG)  2013,  através do
SARGSUS e no formato padrão da Secretaria de Saúde.  4-ENCAMINHAMENTOS:  a)  Ofícios nº
206/2013 e 266/2014, do Hospital Municipal São José, recebido em 17.03.2014, encaminhando o
fechamento contábil do mês de janeiro e fevereiro de 2014; sugestão – CAI; b) Ofício nº 35/2014 –
Gabinete  da Secretaria  Municipal  de Saúde,  recebido  em 31.03.2014,  encaminhando  Minuta  do
Edital  de  Credenciamento  que  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviços  médicos  de  forma
complementar  aos  usuários  SUS,  em caráter  de  plantão,  na  especialidade  de  Clínica  Geral;  -
sugestão –  CAI; c)  Ofício nº 36/2014 – Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, recebido em
31.03.2014, encaminhando Minuta do Edital de Credenciamento que tem por objeto a prestação de
serviços  médicos  aos  usuários  SUS,  em  caráter  de  plantão,  na  especialidade  de  Ortopedia
(ambulatorial e cirúrgica);  -  sugestão –  CAI.  A conselheira Marineusa fez a leitura do ofício nº
35/2014 na íntegra e pontuou que o ofício nº 36/2014 tem o mesmo teor, somente com mudança na
especialidade.  O presidente Valmor sinalizou que o assunto será encaminhado à CAI  e como a
reunião é aberta, todo conselheiro que quiser participar e ajudar, por ser um assunto complexo deve
comparecer  nas  quartas  feiras  às  18:00h,  na  Secretaria-executiva  do  Conselho.  Aproveitou  o
momento para dar as boas vindas a Sra. Larissa Brandão, nova Secretária de Saúde Interina do
Município;  d)  Correspondência  eletrônica enviando Relatórios  Contábeis  do mês de fevereiro  de
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2014 da SMS, sugestão – CAI; os encaminhamentos à CAI foram aprovados pela maioria dos
conselheiros presentes.  O presidente Valmor promoveu a abertura de um espaço na assembleia
para homenagear, através de uma menção honrosa, equipes de algumas unidades de saúde, que
foram à Brasília apresentar projetos desenvolvidos na sua região de abrangência. Outrossim sugeriu
que esses trabalhos fossem apresentados nas reuniões trimestrais dos conselhos locais de saúde,
bem como nas capacitações de conselheiros,  que acontecem no mês de agosto.  A Sra Sandra
reforçou a sugestão do Sr. Valmor, esclareceu a todos que o evento ocorreu em março deste ano, de
12 a 15, onde alguns projetos de saúde da família participaram desta amostra em Brasília. Iniciou
convocando  os  representantes  da  Unidade  de  Saúde  Moinho  dos  Ventos,  no  Espinheiros  que
apresentou os projetos:  "Qualidade de vida", "Vivendo a Reeducação Alimentar" e a biblioterapia-
grupo de leitura da ESF, "A Arte de Cuidar, Curar Através da Leitura", na sequência foi convidado os
representantes  da Unidade  de Saúde Parque Guarani,  com o projeto  "A Construção do Projeto
Terapêutico Singular na Atenção ao Idoso", a Sra. Larissa recebeu a menção em nome da unidade.
Foram convidados a enfermeira Vanessa Cardoso e o médico Evaristo Iglesias, que são do NAT, e
apresentaram o projeto  "Roda de Conversas – uma experiência de co-gestão";  o odontólogo Allan
Abuabara em parceria com a UBS Glória e o Projeto PET-Saúde da Univille apresentaram o projeto
"Diabetes e Hipertensão – você já  pensou nisso!",  a Secretária  Interina de Saúde recebeu pelo
profissional.  Em  sequência,  também  em  parceria  com  o  PET-Saúde,  o  projeto  realizado  nas
unidades de saúde do Jardim Paraíso I e II pela profissional de educação física Edna Viana, com o
nome de "Eu posso ser Saudável"; foi convidada a Sra. Fátima Baeza, representando o filho Raphael
Henrique Trávia, ex-conselheiro municipal de saúde, que participou da amostra com dois relatos de
experiência "A folha de Lírio, o jornal virtual da Saúde Mental" e "Transtorno Bipolar – Vivendo a vida
na montanha russa, entre o CAPS e a Atenção Básica".  Por fim a equipe que teve três projetos
selecionados e um premiado, a equipe de saúde do Jardim Sofia com os trabalhos:  "Homem que
sorri aproveita melhor a vida", "Saúde do meio ambiente, meu bairro minha casa" e o premiado na IV
Amostra "Jovem Vencedor". A enfermeira Célia destacou o apoio do CIEE, da INFRAERO e do CLS
Jardim Sofia. Na sequência o presidente Valmor passou a palavra à Dra. Selma, coordenadora do
setor de Planejamento da SMS, que iniciou o ítem 2.1  da pauta com a apresentação do Relatório
Anual de Gestão – 2013. Pontuou que foi conversado com a Mesa Diretora do Conselho para ser
apresentado de forma mais sintética  (Anexo I),  buscando o cuidado de não repetir  os mesmos
indicadores já apresentados anteriormente, quando da prestação de contas do último quadrimestre
do ano de 2013. Houve manifestações dos conselheiros Douglas, Sérgio, Eliezer, Valmor, Lourenço
e Osmar. O conselheiro Douglas apontou a falta de investimento na Atenção Básica, por um período
de 12 anos, onde não houve nenhum incentivo às equipes de saúde da família. Pontuou que neste
período o município dobrou o investimento de recursos próprios na área da saúde, onde foi de 16%
em meados de 2000 e chegou aos 34% em 2013. Apontou uma enorme preocupação se não houver
uma  mudança  na  lógica  do  investimento,  deixar  de  investir  pesadamente  na  média  e  alta
complexidade e voltar os recursos para a Atenção Básica, onde acredita veemente ser a solução de
praticamente  80% dos problemas  na área da saúde em nosso  município.  O conselheiro  Sérgio
mostrou sua indignação com o Poder Legislativo, devido ao descaso com que, alguns vereadores,
tratam do assunto Saúde. Questionou se há uma maneira legal de punir ou enquadrar, o indivíduo
que espalha aleatoriamente o vírus HIV. O conselheiro Eliezer pontuou que a cidade de Londrina tem
um  investimento  menor  na  área  de  saúde  e  uma  funcionalidade  melhor  do  sistema,  mostrou
indignação quanto a questão da informática. A Sra. Rosana, gerente financeira da SMS, apontou que
há um volume grande de equipamentos e muitos são locados, devido as mudanças tecnológicas e o
uso contínuo destes equipamentos. Com relação ao alto investimento pontuou que a equipe da SMS
em conjunto com a gestão, estão trabalhando duro para reduzir este percentual e mudar a lógica do
investimento como apontou o conselheiro Douglas.  A Sra. Jeane,  gerente de vigilãncia e saúde,
esclareceu o conselheiro Sérgio sinalizando a diferença entre o portador e o doente, o primeiro pode
não desenvolver a doença enquanto o segundo já está com o vírus desenvolvido. Com isso pontuou
a questão individual, o uso do preservativo nas relações sexuais, um ato de prevenção que cabe a
cada indivíduo.  Destacou  também que o  pré-natal  e  acompanhamento  da gestação é  de suma
importância, pois com o tratamento correto a chance da criança desenvolver o vírus é mínima. O
presidente  Valmor  pontuou  que  na  10ª  Conferência  Municipal  de  Saúde,  o  assunto  era  o
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"Fortalecimento da Atenção Básica",  onde, com isso o Conselho questionou a LOA sobre o baixo
investimento neste setor. Sinalizou que não adianta investir na doença, temos que apontar nossos
recursos na prevenção. Destacou a falta de medicamentos básicos na rede, a falta de equipamentos
de informática nas unidades de saúde e a informatização da Saúde como um todo no município.
Salientou que o investimento do Estado, na sua maior cidade, é muito irrelevante, deve haver uma
cobrança maior dos recursos para a cidade, tendo em vista que o investimento de 34% dos recursos
municipais  é um custo muito alto  para Joinville.  A Dra.  Selma esclareceu que a lógica  do SUS
financia  a  especialidade  e  há  uma complexidade  muito  grande  em querer  mudar  um país  com
tradição de saúde pública especializante. A Sra. Rosana pontuou que os medicamentos em falta hoje
não compõe o elenco básico de remédios, e sim os itens judiciais. Sinalizou que os fornecedores
estão  com  dificuldades  em  produzir  certos  medicamentos,  e  devido  ao  tempo  de  entrega  não
conseguem  o  mesmo  preço.  O  conselheiro  Lourenço  solicitou  esclarecimentos  com  respeito  à
evolução nos gastos da população per capita, se é da população da cidade ou dos atendidos pelo
SUS. Com relação as despesas com o Hospital Regional,  sendo ele estadual, o que o município
gasta com esta entidade. E quando vem uma subvenção para a compra de um equipamento e o
mesmo não é comprado.  A Sra Rosana esclareceu que o recurso entra no Fundo Municipal  de
Saúde, usa-se o seu orçamento, registra-se o equipamento e depois faz-se um Termo de Cessão do
mesmo. O conselheiro Lourenço solicitou informações sobre a compra de um equipamento feita pelo
Deputado Aguiar, de Canoinhas, para o Hospital São José. A Sra. Rosana apontou desconhecimento
sobre o fato e disse que haveria de fazer um levantamento para determinar se foi através do Fundo
Municipal de Saúde ou não esta compra. O conselheiro Lourenço apontou a CAE para fazer um
levantamento do assunto. A Sra. Rosana apontou que a respeito do Hospital  Regional  existe os
recursos Fundo a Fundo, onde o setor GUPCAA faz a auditoria sobre a produção e há o repasse
para o Hospital. A Dra. Selma complementou que o atendimento a pessoas de outro municípios é um
ato normal, porém existem maneiras corretas de serem realizadas. Uma maneira correta é através
do cartão SUS, quando se identifica o cidadão de outro município e a conta do mesmo vai para o
município de residência do paciente. O valor gasto per capita, é calculado sobre a população de
Joinville,  porém os recursos municipais são somente para a população joinvilense. O conselheiro
Osmar  solicitou,  para  a  unidade  de  saúde  do  Parque  Joinville,  mais  dois  computadores  e  dois
agentes para a recepção da unidade. O presidente sinalizou que o mesmo formalizasse um pedido
através de ofício para ser atendido. O encaminhamento do Relatório de Gestão – 2013 à CAI foi
aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  O  conselheiro  Eliezer  solicitou
esclarecimentos sobre o início da obra do Morro do Meio, bem como o andamento das cirurgias
oftalmológicas. A Secretária Interina de Saúde do Município, Sra. Larissa Brandão, pontuou que a
obra do Morro do Meio necessita de aterramento, o qual não estava previsto dentro do contrato com
a empreeiteira. Com relação ao mutirão de cirurgias oftalmológicas pontuou que foram realizadas
1000 cirurgias, e as 700 faltantes serão realizadas para o atendimento da demanda acordada. O
conselheiro Eliezer pontuou que na sua região existem pessoas que tem o encaminhamento para
cirurgia oftalmológica há dois anos e ainda estão sem atendimento, bem como existiram pessoas que
foram encaminhadas há quatro meses e já foram atendidas. A secretária solicitou o nome completo e
a data de nascimento destas pessoas por ofício, para fazer uma investigação mais aprofundada no
assunto.  O  conselheiro  apontou  conhecimento  de  acesso  para  alteração  de  posição  na  fila  de
espera. A secretária sinalizou que este acesso seria ilegal e imoral, e novamente solicitou formalizar
a Secretaria de Saúde através de ofício, para poder ser investigado. Aproveitou o momento para
agradecer a equipe de Planejamento da SMS, compactuou com a posição do Conselheiro Douglas
em relação à Atenção Básica, porém mencionou a existência de um passivo histórico que precisa ser
resolvido e  este  gasto  ainda  faz  parte  da média  e  alta  complexidade.  Destacou  que houve um
movimento na mídia, através de sindicato, apontando a terceirização da gestão nas Unidades de
Pronto  Atendimento.  Esclareceu  que  não  é  verídica  a  informação  e  que  há  dois  editais  de
credenciamento em aberto, sendo analisado pela CAI, para Clínica Geral e Ortopedia, com o intuito
de cobrir a demanda de plantão nos PA's e as demandas de cirurgias ortopédicas. Enfatizou não ser
uma terceirização  de  gestão  de  UPA e  sim  uma tratativa  paliativa,  até  o  concurso  público  ser
homologado  e  na  medida  que  os  profissionais  forem  entrando  na  rede,  vai-se  matando  o
credenciamento gerado. O presidente Valmor agradeceu a Sra. Larissa, e solicitou que o conselheiro
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Eliezer formalizasse a denúncia. Contudo nada mais havendo a tratar, o  Presidente do Conselho
Municipal  de  Saúde  de  Joinville,  conselheiro  Valmor  João  Machado, deu  por  encerrada  a
ducentésima trigésima oitava Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte
horas e quarenta e quatro minutos, da qual eu, Luciano Teixeira Raymundo, lavrei a presente ata que
vai por todos assinada. Estiveram presentes os(as) conselheiros(as): Vanessa Bandeira Fiorentin,
Henrique  L.  Deckmann, Patrícia  Fernandes  Rocha,   Mário  José  Bruckheimer, Marcia
Schneider, Douglas Alves Claudio, Rosinete Medeiros, Caio Martins Tavares, Heloísa Walter
de Oliveira, Antonio Carlos da Rocha, Fabiana dos Santos Marcoski,  Antonia Maria Grigol,
Joanara R. da Fontura Winters,  Marineusa Gimenes,  Paulo Cesar Gimenes,  Maria Leonora
Rossi, Marilda Moraes da Costa, Viviane Koerich Gomes, Paulo Luiz Viteritte,  Osni Leopoldo
Batista,  Luiz de Bittencourte,  Valmor  Ribeiro,  Ângela  Maria  dos Santos,  Sergio Sant'anna,
Cleia Aparecida Clemente Giosole, Mauricio Cezar Pereira, Terezinha de Jesus dos Passos,
Juarez Ladislau da Silva,  Valmor João Machado, Julio Manoel Maria,  Lourenço Foss Joenk,
Marli Fleith Sacavem, Zenir V. Werlich, Marcílio da Silveira, Gelindo Fuchter, Eliezer Alves da
Costa, Tônio Tromm, Luiz Manoel Ferreira Vasconcelos, Alaíde Correia André, Arlindo Pedro
Lessenko, Pedro  Celestino  da  Silva  Jr.,  Antonio  Carlos  Debortoli,  Osmar  Lopes,  três
representantes  de Conselhos  Locais  de  Saúde, representante  do  HMSJ, representante  do
CIEE, representante da INFRAERO, representante da Pastoral da Criança e representantes da
Secretaria Municipal de Saúde.
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