
ATA DA  DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 08.12.2014
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta e
quatro minutos, no Auditório do CIS AMUNESC, Rua Max Colin, 1843, América, realizou-
se  a  ducentésima  quadragésima  sétima  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'; 1.3 Comunicados  e  Informes  da
Secretaria Executiva – 10'. 2-ORDEM DO DIA: 2.1 – Apresentação do Plano de Gestão
da Atenção Básica para os próximos 20 anos – Dra Larissa Grun Brandão Nascimento e
Sra Ermelinda Uber Januário – 45’;  2.2  – Apresentação da Sociedade Joinvilense de
Medicina referente ao Projeto Câmara Técnica em Saúde Pública – Dr. Antônio Cesar
Franco  Garcia  –  30'; 2.3 –  Apresentação  e  aprovação  de  pareceres  das  Comissões
Permanentes do Conselho Municipal de Saúde – 30’; 2.4 - Apresentação e aprovação do
Cronograma de reuniões do Conselho Municipal de Saúde para o ano de 2015 – 5' .  A
Pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. O Presidente informou
aos presentes  os  dias  de ponto  facultativo  referentes  ao final  do  ano,  sendo que as
atividades serão retomadas a partir do dia 05 de janeiro de 2015. 2.1 Conselheiro Mario
Bruckheimer  justificou  ausência  da  secretária  municipal  de  saúde  Dra  Larissa  Grun
Brandão  Nascimento  por  ter  sido  convocada  a  estar  em evento  com o  Prefeito.  Em
seguida Sra Ermelinda Uber Januário passou a fazer a apresentação do Plano de Gestão
da  Atenção  Básica  para  os  próximos  20  anos,  conforme  anexo  I  desta  ata.
Manifestações: conselheiro  Jeovane  Nascimento  do  Rosário  comentou  que  a
apresentação apenas demonstrou planejamento para a estrutura física e questionou se há
planejamento para atrair profissionais para que as unidades funcionem, citando que é
conhecida  a  dificuldade  da  Secretaria  em  encontrar  profissionais  médicos  para
contratação.  Conselheira  Marcia  Schneider  expressou  que  não  viu  a  projeção  do
planejamento ano a ano, nem planejamento de cobertura de 100% (cem por cento) para a
Estratégia Saúde da Família (ESF). Também reforçou o questionamento do conselheiro
Jeovane  relativo  aos  profissionais.  Conselheira  Cleia  Aparecida  Clemente  Giosole
endossou a cobrança de planejamento para 100% de cobertura ESF, considerando que o
planejamento engloba o tempo de 20 (vinte) anos. Conselheiro Osmar Lopes citou que na
regional Aventureiro todas as equipes atendem um número muito superior de famílias do
que o recomendado. Conselheiro Lourenço Foss Joenk mencionou que todas as gestões
prometem priorizar investimentos na Atenção Básica (AB), porém nenhuma delas pratica
esse investimento.  Sugeriu  apresentação de metas a serem gradualmente cumpridas,
com justificativas e indicações referentes aos meios usados para se cumprirem essas
metas.  Também  questionou  qual  a  garantia  que  se  tem  de  que  as  gestões  futuras
seguirão  o  estabelecido  neste  Plano.  Conselheira  Cássia  Gorett  de  Oliveira  Nunes
lembrou as péssimas condições em que se encontra a Regional do Comasa, e disse que
a  gestão  havia  se  comprometido  a  construir  uma  nova  unidade.  Senhora  Ermelinda
informou que o estudo apresentado é apenas um primeiro levantamento, realizado em
fevereiro do corrente ano referente aos dados do ano anterior (2013), portanto é de se
esperar que alguns dados tenham se alterado. O Presidente demonstrou sua satisfação
ao ver a preocupação da gestão com a AB, e reforçou a preocupação já demonstrada
pelos conselheiros em relação ao quadro de profissionais para funcionamento ideal das
unidades. Conselheiro Mario Bruckheimer pontuou que Estratégia da Saúde da Família
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(ESF) é diferente da Estratégia de Agente Comunitário de Saúde (EACS). Considerou
também que apesar do alto investimento necessário para implantação da ESF, se este for
resolutivo,  é  um  investimento  que  vale  a  pena,  pois  resultaria  em  menos  pessoas
procurando atendimento em PAs e Hospitais. Citou que não existem dificuldades para se
conseguir profissionais para ESF, mas a dificuldade é em conseguir profissionais para
especialidades, como pediatria, ortopedia e assim por diante, o que não é um problema
somente no município, mas em todo o país e mesmo no mundo. Disse que este plano
apresenta o mínimo necessário para se atender às demandas da população, sem falsas
expectativas  ou  promessas  que  não  possam  ser  cumpridas  e  acrescentou  que  o
Conselho deveria pactuar para que este se torne um plano de governo independente do
partido que esteja no poder. Doutor Guilherme Lima lembrou que qualquer planejamento
a longo prazo estará sujeito à alterações ao longo do tempo, conforme as realidades
forem mudando,  como situação econômica, crescimento demográfico e outros fatores,
mas reforçou que este plano poderá servir como um norteador, um indicador do caminho
a se tomar. O Presidente sugeriu o encaminhamento à CAI como Pauta permanente.  O
encaminhamento  foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  2.2
Conselheiro Antônio César Franco Garcia,  representante da Sociedade Joinvilense de
Medicina (SJM), informou que a nova gestão da instituição tem por objetivo focar em
Saúde Pública. Passou então a apresentar o Projeto Câmara Técnica em Saúde Pública,
conforme anexo II desta ata. Após a apresentação e alguns pequenos esclarecimentos,
informou que este projeto será feito com outras especialidades, e o objetivo é que o CMS
entenda como funciona uma Câmara Técnica, um trabalho que será coordenado pela
SJM em prestar serviços à SMS. Dando sequência, o Presidente anunciou que devido ao
adiantado da hora, o item 2.3 da Pauta seria transferido para o mês de janeiro, e passou
ao item 2.4, apresentando o cronograma de reuniões do Conselho para o próximo ano
conforme  segue:  “CRONOGRAMA  DE  REUNIÕES  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
SAÚDE 2015. Dia de referência: Última segunda-feira útil de cada mês. Horário: 18h30 às
20h30.  Local:  Plenarinho da Câmara de Vereadores – Rua Hermann August  Lepper,
1.100, Saguaçu. Exceção: Outubro e Dezembro.

Mês Dia Dia da semana
Janeiro 26 Segunda-feira

Fevereiro 23 Segunda-feira
Março 30 Segunda-feira
Abril 27 Segunda-feira
Maio 25 Segunda-feira

Junho 29 Segunda-feira
Julho 27 Segunda-feira

Agosto 31 Segunda-feira
Setembro 28 Segunda-feira
Outubro 19 Segunda-feira

Novembro 30 Segunda-feira
Dezembro 07 Segunda-feira

O Cronograma foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. O Presidente
agradeceu aos conselheiros pelo trabalho realizado ao longo do ano, em especial aos
membros das comissões, reconhecendo que muitos usam do tempo em que poderiam
estar com suas famílias para participar das atividades do Conselho, com o fim de lutar por
uma sociedade melhor. Agradeceu também aos profissionais da Secretaria-executiva e da
Secretaria  Municipal  de  Saúde.  A  conselheira  Cássia  também  agradeceu  aos
profissionais da secretaria-executiva,  em nome da CAI,  dizendo que o trabalho desta
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equipe é fundamental para que a comissão consiga realizar suas tarefas. A secretária-
executiva Sandra Helena Camilo Bado da Cruz agradeceu aos conselheiros e desejou a
todos que renovem forças para o próximo ano. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, conselheiro Valmor João Machado, deu por
encerrada a ducentésima quadragésima sétima Assembleia Geral Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde, às vinte horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, Giseli Tamar
Voltolini Teixeira, lavrei a presente ata que vai por todos assinada. Estiveram presentes
os conselheiros:  Vanessa Bandeira Fiorentin, Laura Cristina Aitelli de Souza, Mário
José Bruckheimer,  Jaqueline Barp,  Marcia Schneider, Rosinete Medeiros, Claudio
Guiesel, Aline  Teixeira  Macedo, Jeovane  Nascimento  do  Rosário,  Joanara  R  da
Fontoura  Winters, Antonio  Cesar  Franco  Garcia,  Silmara  Richter, Luiz  de
Bittencourte, Adilson  José  Alves,  Sérgio  Sant'anna, Cleia  Aparecida  Clemente
Giosole, Terezinha de Jesus dos Passos, Lizandra Carpes da Silveira, Valmor João
Machado,  Zelma Reichert  Maria, Lourenço Foss  Joenk, Zenir  V.  Werlich, Eliezer
Alves da Costa, Luiz Manoel Ferreira Vasconcelos, Cássia Gorett de Oliveira Nunes,
Arlindo  Pedro  Lessenko, Orlando  Jacob  Schneider, Antonio  Carlos  Debortoli,
Osmar Lopes, dois representantes de Conselhos Locais de Saúde, representantes da
Secretaria Municipal de Saúde, da Unidade Básica de Saúde do Saguaçu, da ADIJO, da
Vigilância Sanitária, da Vigilância Ambiental e do Painel de Pesquisa.
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