
ATA DA  DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.06.2015
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dezoito horas e cinquenta
minutos,  no  Plenarinho  da  Câmara  de  Vereadores  do  Município  de  Joinville,  Rua
Hermann August Lepper, 1100, Saguaçú, realizou-se a ducentésima quadragésima 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
Aprovação da ata da assembleia do dia 30.03.2015 – 5’ 1.3 Comunicados e Informes da
Secretaria Executiva – 15';  2-ORDEM DO DIA: 2.1 Apresentação da nova nominata do
Conselho Municipal de Saúde - gestão 2015-2017 – 20’;  2.2 Criação de uma Comissão
Eleitoral para organização da eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde
gestão 2015-2017 – 5’; 2.3 Apresentação de relatórios de visita da Comissão de Assuntos
Externos – 20'; 2.4 Apresentação de pareceres da Comissão de Assuntos Internos – 30'.
3-INFORMES  GERAIS.  A  Pauta  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros
presentes.  A  ata  do  dia  30.03.2015  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros
presentes.  A  secretária  da  Mesa  Diretora  conselheira  Márcia  Schneider  procedeu  à
leitura dos INFORMES GERAIS: 1 – Ofícios nº. 363, 447 e 448/2015 – Diretoria/HMSJ,
encaminhando o fechamento contábil dos  meses de fevereiro, março e abril de 2015; 2 -
Ofício  Circular  nº.  083/2015/SVE/GUVS/SMS (Gerência  da  Unidade  de  Vigilância  em
Saúde),  recebido  em  11.05.2015,  convidando  o  Conselho  Municipal  de  Saúde  para
compor o Comitê Municipal de Prevenção e Controle da Mortalidade Materno, Infantil e
Fetal – CMPCMMIF, indicando 2 (dois) representantes (titular e suplente). Apresentaram-
se os conselheiros Fátima Jorge Baeza e Eliezer Alves da Costa; 3 – Ofícios nº. 093 e
094//2015/GUAF  (Gerência  da  Unidade  Administrativa  e  Financeira),  recebido  em
19.05.2015,  informando  que  foi  encaminhada  a  DICON/MS  (Divisão  de  Convênios  /
Ministério da Saúde), solicitação de prorrogação de vigência dos Convênio nº. 2002 e
2003/2004-MS  –  Ampliação  de  Unidade  de  Saúde  –  CEREST;  4 -  Ofício  nº.
003/2015/CIST  (Comissão  Intersetorial  de  Saúde  do  Trabalhador),  recebido  em
23.06.2015,  sugerindo  ao  Conselho  Municipal  de  Saúde  que  requisite  à  Secretaria
Municipal de Saúde para que todos os fiscais que atuam na Vigilância Sanitária sejam
capacitados  em  fiscalização  em  Saúde  do  Trabalhador;  5 –  Ofício  nº.
172/2015/GAB/SMS, recebido em 24.06.2015, informando que a Secretaria  Municipal de
Saúde está chamando cinco profissionais médicos, do concurso realizado em 2014, que
passarão a atender consultas ambulatoriais na especialidade ortopedia no PA Norte, a
partir da reativação do mesmo. ENCAMINHAMENTOS: 1 – Ofício nº. 408/2015/HIDJAF
(Hospital  Infantil  Dr.  Jeser  Amarante  Faria),  recebido em 26.06.2015,  informando que
tomou conhecimento da Moção de Repúdio apresentada e aprovada na 11ª Conferência
Municipal de Saúde, a qual julgam não corresponder a realidade e solicitam ao Conselho
Municipal  de Saúde que tome atitude proativa  no sentido  de requerer  explicações à
Conselheira propositora e aos demais Conselheiros que assinaram a moção, para que
apresentem réplica de todos os fatos esclarecidos por esta instituição de saúde.– Foi
aprovado pela maioria dos conselheiros presentes o encaminhamento à Comissão
Organizadora da 11ª Conferência Municipal  de Saúde de Joinville.  2 –  Ofício nº.
011/2015/SMS/GUPCAA (Gerência da Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e
Auditoria), recebido em 26.06.2015, solicitando parecer do Conselho Municipal de Saúde
acerca da possibilidade de inclusão de novos códigos de procedimentos (Tabela SIGTAP)
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nos  contratos  com  prestadores  de  serviços  de  fisioterapia.  –  O  encaminhamento  à
Comissão de Assuntos Internos (CAI) foi aprovado pela maioria dos conselheiros
presentes. 3 –Ofício  nº.  022/2015/23ªGERSA  (23ª  Gerência  Regional  de  Saúde),
recebido em 29.06.2015, informando que são inverídicas e infundadas as argumentações
que  embasaram  a  Moção  de  Repúdio  apresentada  e  aprovada  na  11ª  Conferência
Municipal de Saúde, relacionada a organização social que administra o Hospital Infantil
Dr. Jeser Amarante Faria. Foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes o
encaminhamento à Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Saúde
de  Joinville.  A  secretária  executiva  senhora  Sandra  Helena  Camilo  Bado  da  Cruz
informou aos conselheiros o recebimento da revista Adolescência e Saúde, contendo a
experiência do Projeto Jovem Vencedor, de uma parceria entre a Unidade de Saúde do
Jardim Sofia e o Conselho Local de Saúde. O Presidente parabenizou a toda a equipe
envolvida no projeto. 2.1 O vice presidente da Mesa Diretora, conselheiro Lourenço Foss
Joenk, apresentou a nova Nominata do Conselho Municipal de Saúde, conforme segue:
SEGMENTO  GOVERNO:  1-  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  Titular:  Douglas
Calheiros Machado Suplente: Mário José Bruckheimer 2- HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
JOSÉ  Titular:  Alice  Regina  Strehl  Torres  Suplente:  Marina  Gonçalves  Mendonça  3-
SECRETARIA  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  Titular:  Marcus  Rodrigues  Faust  Suplente:
Márcio  Sell  4-   23ª  GERÊNCIA  REGIONAL  DE SAÚDE Titular:  Henrique  Deckmann
Suplente: Jean Rodrigues da Silva 5- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  DE  SANTA  CATARINA  –  IFSC  –  Campus  Joinville  Titular:  Joanara
Rozane  da  Fontoura  Winters  Suplente:  Raphael  Henrique  Travia SEGMENTO
PRESTADORES DE SERVIÇO: 1-  INSTITUIÇÃO BETHESDA Titular:  Hilário Dalmann
Suplente: Sirlei Margarida Mascarin 2- APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS Titular- Heloisa Walter de Oliveira Suplente- Fabíola Andrea de Braga da
Costa 3- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA Titular: Estela
Mari Galvan Cuchi Suplente: Douglas Alves Claudio 4- UNIVILLE – UNIVERSIDADE DA
REGIÃO DE JOINVILLE  Titular: Mauren da Silva Salin Suplente: Carmen Diamantina
Teixeira  Heyder  5-  SINDLAB  –  SINDICATO  DOS  LABORATÓRIOS  DE  ANÁLISES
CLÍNICAS  PATOLOGIA  CLÍNICA  E  ANÁTOMO-CITOPAGOLOGIA  NO  ESTADO  DE
SANTA  CATARINA  Titular:  Paulo  Rafael  Kosak  Ferreira  Suplente:  Marilza  Gimenes
Hidalgo  SEGMENTO  PROFISSIONAIS  DE  SAÚDE:  1-  SINDICATO  DOS
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA-SINDFAR Titular: Aline Teixeira
Macedo  Suplente:  Kleverson  Elisiário  Ludka  Fernandes  2-   CREFITO  –  CONSELHO
REGIONAL DE FISIOTERAPIA  E  TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª  REGIÃO Titular:
Jeovane Nascimento do Rosário Suplente: Elenice de Fátima Oliveira 3- SOCIEDADE
JOINVILENSE  DE  MEDICINA-SJM  Titular:  Antônio  César  Franco  Garcia  Suplente:
Faustino  José  Rebelatto  4-  COREN  –  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENFERMAGEM
Titular: Marlene Serafin Suplente: Fabiana dos Santos Marcoski 5-  ASSOCIAÇÃO DOS
PROFESSORES DE  EDUCAÇÃO FÍSICA DE JOINVILLE E REGIÃO Titular: Elisa Ana
Garcia  Suplente:  Fernanda  Heloísa  de  Mello  6-  CONSELHO  REGIONAL  DE
NUTRICIONISTAS  –  DÉCIMA  REGIÃO  Titular:  Alexandra  Marlene  Hansen  Suplente:
Cássia Guimarães de Aguiar 7- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – ABEN
Titular:  Antônia  Maria  Grigol  Suplente:  Solange  Abrocesi  Iervolino  8-  Não  houveram
interessados 9- Não houveram interessados 10- Não houveram interessados SEGMENTO
USUÁRIOS  –  ENTIDADES:  1-  ADIJO  –  ASSOCIAÇÃO  DOS  DIABÉTICOS  DE
JOINVILLE  Titular:  Zelma  Reichert  Maria  Suplente:  Beatriz  Nicodemos  Borges  2-
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS MECÂNICAS DE
JOINVILLE E REGIÃO Titular: Liliana Piscki Maes Suplente: José Rodrigues dos Santos
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Filho  3-  CENTRO  DOS  DIREITOS  HUMANOS  Titular:  Lisandra  Carpes  da  Silveira
Suplente:  Daniel  Tomazoni  4-  ASSOCIAÇÃO  DE  MORADORES  JK  II  Titular:  Cleia
Aparecida Clemente Giosole Suplente: Antenor Antônio Giosole 5- ASSOCIAÇÃO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE JOINVILLE Titular:  Antônio  Coelho  Suplente:
José Machado da Rosa 6- ADIPROS – ASSOCIAÇÃO DIOCESANA DE PROMOÇÃO
SOCIAL Titular:  Ângela Maria dos Santos Suplente:  Rosângela Sturba 7- SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL PLÁSTICO DE JOINVILLE
Titular: Juarez Ladislau da Silva Suplente: Antonio Borinelli 8- ACELBRA – ASSOCIAÇÃO
DOS CELÍACOS DE JOINVILLE  Titular:  Silmara  Richter  Suplente:  Heloisa  Bade  9  –
ASSOCIAÇÃO  DE  MORADORES  CHICO  MENDES  Titular:  Fátima  Jorge  Baeza
Suplente: Ronaldo Bello 10 – SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DE JOINVILLE E REGIÃO Titular: Romildo Marcos Letzner Suplente:
Gentil  Coradelli  SEGMENTO  USUÁRIOS  –  CONSELHOS  LOCAIS  DE  SAÚDE:  1  –
CONSELHO  LOCAL  DE  SAÚDE  GLÓRIA  Titular:  Antônio  Carlos  Debortoli  Suplente:
Sérgio Duprat  2  – CONSELHO LOCAL DE SAÚDE COSTA SILVA Titular:  Waldemar
Hugo  Windmuller  Suplente:  Marcos  Antônio  de  Souza  3  –  CONSELHO  LOCAL  DE
SAÚDE SAGUAÇU Titular: Zenir Videte Werlich Suplente: Carmem Dalfovo Kohler 4 –
CONSELHO LOCAL DE SAÚDE PIRABEIRABA Titular: Marli Fleith Sacavem Suplente:
Ralf Gnich 5 – CONSELHO LOCAL DE SAÚDE BOEHMERWALD Titular: Arlindo Pedro
Lessenko  Suplente:  Osni  Leopoldo  Batista  6  –  CONSELHO  LOCAL  DE  SAÚDE
ADHEMAR GARCIA Titular: Orlando Jacob Schneider Suplente: Francisca do Nascimento
Schardeng  7  –  CONSELHO LOCAL DE SAÚDE PARQUE JOINVILLE Titular:  Osmar
Lopes Suplente: Valdecir da Silva Oliveira 8 – CONSELHO LOCAL DE SAÚDE MORRO
DO MEIO Titular: Eliezer Alves da Costa  Suplente: Mauro de Freitas  9 – CONSELHO
LOCAL DE SAÚDE SÃO MARCOS Titular:  Tônio Tromm  Suplente: José Martins 10 –
CONSELHO LOCAL DE SAÚDE FLORESTA Titular: Eraldo José Hostin Junior Suplente:
Amilton  Teixeira.  O  Presidente  deu  boas  vindas  aos  novos  conselheiros.  2.2
Apresentaram-se para compor a Comissão Eleitoral os conselheiros: Segmento Governo:
Henrique  Ludwigo  Deckmann;  Mario  José  Bruckheimer;  Segmento  Profissionais  de
Saúde:  Antonia  Maria  Grigol;  Segmento  Usuários:  Fátima  Jorge  Baeza;  Zenir  Videte
Werlich e Osmar Lopes.  A composição da Comissão foi aprovada pela maioria dos
conselheiros presentes. 2.3 Conselheira Cleia Aparecida Clemente Giosole, membro da
Comissão  de  Assuntos  Externos  (CAE)  passou  à  leitura  dos  Relatórios  de  Visita  da
Comissão: “Relatório de Visita nº 001/2015/CAE  Joinville,  19 de fevereiro de 2015.
UNIDADE VISITADA  Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste  I  – INTRODUÇÃO
Considerando  o  fechamento  do  PA  Norte  para  reformas,  e  o  direcionamento  dos
pacientes e profissionais à UPA Leste, a Comissão de Assuntos Externos (CAE) realizou
visita à Unidade no dia 19 de fevereiro de 2015. II – DESENVOLVIMENTO A comissão
observou os seguintes pontos: 1- a recepção da área clínica é ampla, climatizada, limpa,
organizada e os recepcionistas estavam devidamente identificados. A sala estava lotada
e havia usuários aguardando em pé. Não haviam placas solicitando silêncio. O quadro
com o nome dos profissionais é pequeno e de difícil visualização; 2- na recepção da área
da ortopedia não havia quadro com o nome dos profissionais; 3- em ambas as salas de
recepção não há sistema de som para chamada dos pacientes, e devido ao barulho no
ambiente muitos usuários não escutam quando são chamados pelo médico/servidor; 4- a
sala de conforto médico foi equipado com recurso dos próprios profissionais; 5- a UPA -
Leste possui  2 (dois)  coordenadores,  um com plantão de 6 (seis)  horas e outro com
plantão de 8 (oito) horas, sendo que no momento da visita ambos estavam presentes.
Ademais, além desses dois coordenadores, existe um coordenador geral; 6- de acordo
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com o relato dos profissionais, estão faltando alguns medicamentos na UPA; 7- os dias
com maior  volume  de  procura  por  atendimento  são:  segundas-feiras,  sextas-feiras  e
domingos.  II – ENCAMINHAMENTO  A Comissão de Assuntos Externos - CAE sugere
que: seja questionada a gestão sobre a necessidade de haver três coordenadores para a
UPA-Leste; seja questionada a gestão referente à carga horária e vínculo empregatício
dos  3  (três)  coordenadores;  seja  solicitado  a  gestão  providências  quanto  ao  quadro
funcional  visível  (geral  e  ortopedia);  seja  questionada  a  gestão  se  existe  alguma
normativa/protocolo  de  atendimento  dos  usuários  em especial  quanto  a  chamada no
momento  da  consulta.”  Manifestações: senhora  Jusmara  gerente  das  Unidades  de
Referência, esclareceu que existe um coordenador geral, senhor Álvaro, que responde
por todas as Unidades de Pronto Atendimento, e não há outros coordenadores, talvez
quem tenha se apresentado à Comissão tenham sido os supervisores. Também informou
que  por  exigência  do  Conselho  de  Medicina  há  mais  quatro  coordenadores:  um
responsável pelas escalas de plantonistas clínicos, outro pelos plantões pediátricos, outro
para os plantões dos cirurgiões e outro da odontologia. Conselheira Cleia disse que foi a
forma  como  as  pessoas  se  apresentaram,  uma  senhora  se  apresentou  como
coordenadora de seis horas, e um senhor se apresentou como coordenador de oito horas.
Cleia também citou que no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
existe a informação de que o vínculo do coordenado geral é de setenta e duas horas de
trabalho, e questionou em que momento ele exerce a função de coordenador dos PAs.
Conselheiro Orlando Jacob expressou que há uma contradição em relação ao quadro
encontrado pela comissão em relação à coordenação e à fala da representante da SMS.
Cleia disse que conforme o Relatório serão solicitados esclarecimentos. Conselheiro José
Martins demonstrou indignação quanto ao aviso que existe  em algumas Unidades de
Saúde, sobre a Lei de desacato ao funcionário público, considerando que também deveria
ficar exposta a Lei referente aos direitos do usuário. Conselheiro Lourenço solicitou que
devido ao tempo decorrido desde a visita  realizada pela Comissão,  que a visita  seja
refeita.  Citou  que  ao  procurar  atendimento  na  Unidade  se  deparou  com  algumas
situações que deveriam ser verificadas, como por exemplo, o estacionamento tomado por
vendedores ambulantes, e o carro de um médico estacionado na porta de entrada, onde é
proibido estacionar e dificultando assim o acesso dos que estão chegando à unidade. O
Relatório de visita da CAE foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes.
“Relatório  de  Visita  nº  003/2015/CAE  Joinville,  26  de  março de  2015.  UNIDADE
VISITADA  Obras  da  Regional  Costa  e  Silva  I  –  DESENVOLVIMENTO  A  comissão
observou os seguintes pontos: -a Comissão foi recebida pelo mestre de obras Sr. Cláudio
(construtora  Planojet);  -no  dia  da  visita  (26.03.2015)  haviam  duas  pessoas  na  obra
realizando os trabalhos de acabamento; -o contrato foi feito para a realização de obras de
ampliação e reforma da Unidade; -como não foi incluso no contrato a reforma do telhado,
foi realizado um Termo Aditivo, sendo que no dia da visita a reforma do telhado estava
sendo finalizada;  -em uma sala onde não havia forro, foi  observado que as folhas de
Eternit  (telhões)  tinham furos  e,  de  acordo  com o Sr  Cláudio,  as  telhas  ainda  serão
encaixadas no devido lugar e parafusadas; -o local de entrada da Unidade foi modificado,
sendo que na entrada antiga permanece a rampa de acesso; -foi necessário a realização
de um Termo Aditivo para a colocação de um piso na área da Unidade que está sendo
reformada (onde atualmente o piso é de concreto), para que o piso fique igual ao da área
da  Unidade  que  está  sendo  ampliada.  Este  aditivo  está  aguardando  aprovação  e,
segundo relatado pelo Sr  Claudio,  a  entrega da obra está condicionada a aprovação
deste Termo Aditivo; -a comissão constatou que se não fossem necessários os aditivos
no contrato, a obra poderia ser entregue antes do prazo.  II  – ENCAMINHAMENTO  A
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Comissão  de  Assuntos  Externos  -  CAE  sugere  que:  -a  rampa  de  acesso  da  antiga
entrada da Unidade seja retirada antes da entrega/conclusão da obra; -seja solicitada à
gestão o contrato, o edital de licitação, o memorial descritivo da obra e a planta/projeto da
obra.” Manifestações: conselheiro Eliezer Alves da Costa defendeu que na CAE deveria
haver  alguém  que  tivesse  conhecimento  na  área  de  obras.  Conselheiro  Henrique
Deckmann sugeriu que houvessem conselheiros de saúde nas comissões de licitações e
que  os  projetos  de  obras  viessem  automaticamente  ao  CMS,  assim  em  qualquer
momento poderiam ser feitas visitas de fiscalização.  Senhor Paulo Manoel  de Souza,
diretor executivo da SMS, sugeriu que quando necessário a comissão reúna-se com a
engenheira da Secretaria e tire todas as suas dúvidas em relação a obras.  O Relatório
foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. “Relatório  de  Visita  nº
004/2015/CAE Joinville, 26 de março de 2015. UNIDADE VISITADA Obras da Unidade
de  Pronto  Atendimento  (PA)  Norte   I  –  INTRODUÇÃO  Considerando  o  ofício  nº
002/2015/CLS - Costa e Silva, datado de 06.02.2015, o qual demonstra preocupação com
o fechamento  do Pronto Atendimento Norte (PA Norte) e  solicita  que a Comissão de
Assuntos  Externos (CAE)  acompanhe  as  obras  de  reforma na  referida  Unidade,  e  o
encaminhamento à CAE na assembleia do dia 23.02.2015, a CAE realizou visita às obras
da referida Unidade no dia 26.03.2015. II – DESENVOLVIMENTO A comissão observou
os seguintes pontos: -a Comissão foi recebida pelo vigilante; -a Comissão constatou que
a cobertura  de estrutura  metálica  na parte  da  frente da Unidade está comprometida,
algumas partes cederam e há bastante buracos; -uma construtora compareceu à obra e
realizou a troca de algumas telhas, consertou uma parede e trocou uma porta. Não foi
realizada nenhuma melhoria no telhado nem na cobertura com estrutura metálica; -no
momento  da  visita,  não  havia  ninguém  responsável  pela  obra;  -a  obra  está  sendo
realizada por  pessoas privadas de liberdade,  sendo que no dia  da visita  haviam três
apenados  trabalhando;  -foi  relatado  que  quem passa  orientações  para  os  que  estão
trabalhando na obra é o coordenador dos PA's; -o trabalho que está sendo realizado até o
momento, é o reparo de fissuras, e posteriormente será feita a pintura; -os equipamentos,
materiais  de  consumo  e  os  móveis,  estão  sem proteção  alguma,  expostos  a  poeira
proveniente da obra;  -não foi  providenciado o isolamento dos documentos e exames,
sendo que estes  estão guardados na sala  da  odontologia  onde a  porta  está  apenas
encostada. III – ENCAMINHAMENTOS A Comissão de Assuntos Externos - CAE sugere
que:  a)  seja  solicitada  à  gestão  o  contrato  e  o  memorial  descritivo  da  obra;  b)  os
equipamentos, materiais de consumo e os móveis sejam protegidos/cobertos, de modo
que não fiquem expostos as sujeiras que a obra causa.” Cleia informou que após essa
visita a comissão reuniu-se com o engenheiro Aurélio, com a presença do Presidente do
CMS, onde foram tiradas algumas dúvidas e foi dado como previsão a entrega da obra
para  final  do  mês  de  julho.  Manifestações: conselheiro  Lourenço  disse  que  a
comunidade do bairro Costa e Silva também realizou visita a obra, e criticou a falta de
trabalhadores com conhecimento técnico, pontuando que em breve será necessária outra
reforma.  O  Relatório  foi  aprovado  com acréscimo do  conselheiro  Lourenço.  2.4
Conselheiro  Douglas  Calheiros  Machado  passou  a  apresentar  os  Pareceres  da  CAI,
conforme segue: “PARECER Nº 007/2015 Joinville, 1º de abril de 2015. ALTERAÇÃO
NA REDAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADO AO CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO-UNIVILLE) Considerando: 1) o convênio
entre a Prefeitura de Joinville, Secretaria Municipal de Saúde, UNIVILLE e CIS- Nordeste
que regulamenta o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO-Univille); 2) a Portaria
do  Ministério  da  Saúde  nº.  204  de  29  de  janeiro  de  2007,  a  qual  regulamenta  o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de
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saúde, e faculta, na forma de blocos de financiamentos, em seu artigo 6°,§ 2º, a utilização
dos recursos para  efetuar  o  pagamento  de serviços contratados exclusivamente  para
desempenharem  funções  relacionadas  aos  serviços  relativos  ao  respectivo  bloco  de
financiamento,  previsto no Plano de Saúde;  3) a necessidade de se atualizar o Plano
Municipal  de  Saúde,  em  virtude  da  celebração  de  novos  convênios  com  entidades
prestadoras de serviços de saúde, nos quais a Secretária Municipal de Saúde participa
com a lotação de profissionais e se efetuam repasses financeiros para fins de custear
ações desenvolvidas;  4)  a necessidade de mudança na redação da Estratégia 7.2 do
Plano Municipal  de Saúde 2014-17, acrescentando a seguinte redação “e custeio de
pessoal,  conforme previsto na Portaria do Ministério da Saúde nº. 204, de 29 de
janeiro de 2007”. A Comissão de Assuntos Internos recomenda a aprovação da alteração
no  Plano  Municipal  de  Saúde  conforme  redação  abaixo:  “Manter  os  serviços  em
funcionamento, com aquisição de equipamentos, manutenção preventiva predial e
de equipamentos e custeio de pessoal, conforme previsto na Portaria do Ministério
da Saúde nº. 204, de 29 de janeiro de 2007”. O Parecer foi aprovado pela maioria
dos conselheiros presentes. “PARECER Nº 011/2015 Joinville, 06 de maio de 2015.
PROJETO DE LEI Nº. 324/2014, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 - “INSTITUI O MÊS
NOVEMBRO AZUL”  Considerando,  – O ofício nº 0473/2015CVJ/CL, da Comissão de
Saúde, Assistência e Previdência Social  da Câmara de Vereadores de Joinville/SC, o
qual solicita manifestação do Conselho Municipal de Saúde referente ao Projeto de Lei nº.
324/2014, de 28 de novembro de 2014, que “Institui o mês Novembro Azul dedicado a
ações preventivas à integridade da saúde do homem, e dá outras providências”;  – que é
facultado à Secretaria Municipal de Saúde promover campanhas de conscientização à
população, independentemente de obrigações instituídas através de leis. A Comissão de
Assuntos Internos, recomenda ao Conselho Municipal de Saúde manifestação favorável
ao  Projeto  de  Lei  nº.  324/2014,  de  28  de  novembro  de  2014,  que  “Institui  o  mês
Novembro Azul dedicado a ações preventivas à integridade da saúde do homem, e dá
outras providências”.” Manifestações: conselheira Antônia Maria Grigol sugeriu que se
contemple também ações de prevenção e promoção à saúde.  O Parecer foi aprovado
pela  maioria  dos  conselheiros  presentes,  acrescentando-se  a  sugestão  da
conselheira Antônia. “PARECER Nº 012/2015 Joinville, 21 de maio de 2015. EDITAL
PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE
ANESTESIOLOGIA.  Considerando, - o ofício Nº.094/2015/GAB/SMS/APP do Gabinete
da Secretaria Municipal de Saúde, contendo em anexo o Edital de Credenciamento de
Prestadores de Serviços Médicos na Especialidade de Anestesiologia aos usuários do
SUS atendidos fora do município de Joinville; - a necessidade urgente de atendimento à
população em fila de espera para consulta e cirurgia eletivas de ortopedia como forma de
diminuir  o  tempo  de  espera;  -  que  durante  a  vigência  do  Convênio  nº.
007/2014/PMJ/SEPLAN  que  contempla  consultas  e  cirurgias  ortopédicas,  em  caráter
eletivo,  viu-se  necessária  a  realização  de  procedimentos  cirúrgicos  em  unidades  de
saúde  localizadas  em outros  municípios  devido  a  falta  de  salas  disponíveis  na  rede
pública; - a dificuldade de encontrar profissionais contratados para Joinville, dispostos a
se deslocar para outros municípios, mesmo que nas proximidades, para a realização de
procedimentos cirúrgicos, acabará por inviabilizar a manutenção dos serviços relativos ao
citado convênio; - o Hospital Municipal São José – HMSJ já conseguiu suprir seu deficit
de profissionais através do concurso realizado recentemente; e - que não há possibilidade
legal  de  atuação  desses  profissionais  (concursados  do  HMSJ)  em  outras  unidades
hospitalares fora da rede do município de Joinville. A Comissão de Assuntos Internos –
CAI  sugere  a  aprovação do  Edital  para Credenciamento  de Profissionais  Médicos na
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Especialidade  de  Anestesiologia.”  O  Parecer  foi  aprovada  pela  maioria  dos
conselheiros presentes. “PARECER Nº 013/2015/CAI Joinville, 17 de junho de 2015.
PROPOSTA DE NOVO FLUXO PARA O PROTOCOLO DE ANÁLOGOS DE INSULINA
DE JOINVILLE Considerando, - o encaminhamento do Memorando Interno nº 521/2014,
da Policlínica Boa Vista, recebido em 15.10.2014, a Comissão de Assuntos Internos (CAI)
na assembleia ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 29.10.2014, para análise e
parecer  de  nova  Proposta  de  Fluxo  para  o  Protocolo  de  Análogos  de  Insulina;  -  as
dificuldades  na  garantia  da  manutenção  do  atual  fluxo  pelos  profissionais  de
endocrinologia lotados na Policlínica Boa Vista, conforme abaixo: a) as receitas prescritas
por  profissionais  médicos  originárias  do  sistema  privado de  saúde geram,
obrigatoriamente, a necessidade do agendamento de uma nova consulta médica para
serem  substituídas  por  uma  receita  do  SUS;  b)  possibilidade  de  conflitos  com  os
pacientes,  pois  a  autorização  para  a  inclusão  ou  continuidade  no  protocolo  oficial  é
realizada  atualmente  durante  uma  consulta  médica,  onde  existem  os  riscos  de:  um
possível conflito de interesses, pois os médicos prescritores do sistema público atuam
também no serviço privado; nas fichas de inclusão e continuidade, a mesma profissional
médica que assina como solicitante atualmente, assina também como autorizadora; há
dificuldade para retornos dos pacientes para renovação de receitas e um possível conflito
ético  com  relação  aos  profissionais endocrinologistas  do  serviço  privado;  c)  as
profissionais  médicas  vinculadas  ao serviço  público  de  saúde  ( SUS )  realizam  a
transcrição  da  receita  do  médico  assistente,  nem  sempre  em concordância  com  a
conduta terapêutica indicada; d) alguns pacientes abandonam o atendimento privado para
seguir acompanhando no serviço público, porém há dificuldade de vagas para o retorno
médico para os usuários do SUS, sendo que atualmente as insulinas análogas, são de
pacientes do serviço privado, que acabam tendo uma certa prioridade para a renovação
de receitas. Diante do exposto, propõe-se o fluxo a seguir: I – O usuário com indicação de
uso ou de continuidade de análogo de insulina deve ser encaminhado à Farmácia Escola
portando  a  receita  do  endocrinologista,  e  para  tanto  deverão  ser  aceitas receitas
provenientes do  serviço público e/ou do serviço privado – como já acontece com  212
(  duzentos  e  doze  )  medicamentos  do  Componente  Especializado  da  Assistência
Farmarcêutica fornecidos pelo Ministério da Saúde / Secretaria de Estado da Saúde; II - A
Farmácia Escola entrega ao paciente a lista de documentos necessários, sendo: - receita
anterior que comprove o uso de insulina NPH ou relatório do endocrinologista relatando o
uso por pelo menos seis meses (no caso de inclusão); - exames de glicemias de jejum,
que  comprovam  a  existência  de  hipoglicemias  frequentes  ou  sem  sinais  de  alerta
comprovadas por diário de glicemias ou por relatório médico (no caso de inclusão);  -
exames  necessários  –  Glicemia  de  jejum  e  HbA1C  dos  últimos  três  meses,
acompanhados  de  exames  prévios  para  comparação;  -  protocolo  de  inclusão  /
continuidade  com  a  solicitação  preenchida  pelo  profissional  médico  endocrinologista
assistente;-  documentos  pessoais  de  rotina.  III  - Paciente  retorna à  Farmácia  Escola
portando  os  documentos  necessários;  IV  -  A  Farmácia  Escola  anexa  receita  e
documentos,  e  encaminha  para  avaliação  do  médico  autorizador  do  Serviço  de
Regulação; V – Se aprovado o paciente recebe toda a documentação e encaminha para a
Farmácia  Escola  que  providencia  a  entrega  do  medicamento;  VI  – Caso  não  seja
aprovado o paciente é comunicado sobre a negativa; Diante do exposto, a Comissão de
Assuntos Internos sugere ao Conselho Municipal de Saúde  APROVAR a Proposta de
Novo  Fluxo  para  o  Protocolo  de  Análogos  de  Insulina  de  Joinville."  Manifestações:
conselheiro  Jeovane  Rosário  Nascimento  perguntou  se  os  profissionais  da  rede  têm
conhecimento do que foi apresentado. Conselheiro Douglas disse que a proposta partiu
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dos próprios profissionais técnicos da área.  O Parecer foi aprovado pela maioria dos
conselheiros  presentes. Em  seguida,  senhora  Sandra  prestou  uma  homenagem  a
alguns  conselheiros  que  deixam  o  CMS  por  esteram  completando  quatro  anos  de
mandato, de acordo com o Regimento Interno. Sendo eles: Rosinete Medeiros, Alaíde
Correa André, Sérgio Sant'anna, Terezinha de Jesus dos Passos, Luiz de Bittencourte,
Marcílio da Silveira, Adilson José Alves, Giscard Ciervo Conte, Cássia Gorett de Oliveira
Nunes, Luiz Manoel Ferreira Vasconcelos, Beatriz Shumacher e Julio Manoel Maria. O
Presidente  agradeceu  a  todos  que  o  ajudaram  durante  o  período  de  sua  gestão,  e
também aos conselheiros que teminam sua gestão, apelando que com o conhecimento
adquirido no período, continuem a fazer a diferença e incentivou aos novos a sempre
pensar e lutar pelo coletivo e pelo usuário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Joinville, conselheiro  Valmor João Machado, deu por
encerrada  a  ducentésima  quinquagésima  terceira  Assembleia  Geral  Ordinária  do
Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e vinte e sete minutos, da qual eu,  Giseli
Tamar  Voltolini  Teixeira,  lavrei  a  presente  ata  que vai  por  todos assinada.  Estiveram
presentes  os conselheiros:  Douglas  Calheiros  Machado,  Mário  José  Bruckheimer,
Alice Regina Strehl Torres, Marina Gonçalves Mendonça,  Henrique L. Deckmann,
Joanara Rozane da Fontoura Winters, Raphael Henrique Travia,  Hilário Dalmann,
Heloísa Walter de Oliveira, Douglas Alves Claudio, Mauren da Silva Salin, Carmen
Diamantina Teixeira Heyder, Paulo Rafael Losak Ferreira, Marilza Gimenes Hidalgo,
Aline Teixeira Macedo, Jeovane Nascimento do Rosário,  Marlene Serafim, Elisa Ana
Garcia,  Alexandra  Marlene  Hansen,  Antônia  Maria  Grigol,  Zelma  Reichert  Maria,
Beatriz Nicodemos Borges, Liliana Piscki Maes, Lisandra Carpes da Silveira, Cleia
Aparecida Clemente Giosole, Antonio Coelho, José Machado da Rosa, Rosângela
Sturba,  Juarez  Ladislau  da Silva,  Silmara Richter,  Fátima Jorge Baeza,  Ronaldo
Bello, Romildo Marcos Letzner, Sérgio Duprat, Waldemar Hugo Windmuller, Marcos
Antônio  de  Souza,  Zenir  Videte  Werlich,  Marli  Fleith  Sacavem,  Arlindo  Pedro
Lessenko,  Osni  Leopoldo  Batista,   Orlando  Jacob  Schneider,  Francisca  do
Nascimento Schardeng, Osmar Lopes,  Eliezer Alves da Costa, José Martins, Eraldo
José Hostin Junior, seis representantes de Conselhos Locais de Saúde, representantes
da Secretaria Municipal de Saúde, da Unidade Básica de Saúde do Comasa, da ADIJO,
do Bom Jesus IELUSC, da AAPJ, do PAM Boa Vista, da Maternidade Darcy Vargas, da
Associação de Moradores Chico Mendes, da Pastoral da Criança, e do CAPS.
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