
ATA DA  DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 07.12.2015

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dezoito horas e trinta e cinco minutos,
no Plenarinho da Câmara de Vereadores do Município de Joinville, Rua Hermann August Lepper,
1100, Saguaçú,  realizou-se a ducentésima  quinquagésima nona  Assembleia Geral Ordinária do
Conselho  Municipal  de Saúde.  Conselheira  Cleia  Aparecida  Clemente  Giosole,  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: Apresentação e
aprovação  da pauta do dia – 5';  1.2 Comunicados e Informes da Secretaria Executiva – 15';  2-
ORDEM DO DIA: 2.1 Ações desenvolvidas pelo Projeto Pró-PET-Saúde 2015 e o novo Edital para
o próximo  Projeto  –  Helena  Maria  Antunes  Paiano  –  20';  2.2 Aprovação  do  Cronograma de
assembleias do Conselho Municipal de Saúde e das capacitações para o ano de 2016 – 15'; 2.3
Prestação de contas Vigilância Sanitária,  Ambiental,  Epidemiológica  e Laboratório  Municipal  –
Jeane Regina Vanzuitten Vieira – 40';  2.4  Avaliação das carteiras de vacinação como um dos
documentos exigidos para as matrículas e rematrículas - Jeane Regina Vanzuitten Vieira – 10'; 2.5
Apresentação  referente  às obras  –  Tereza  Cristina  Silvério  Couto  –  30';  2.6 Apresentação  e
aprovação dos Pareceres das comissões do CMS – Coordenadores- 20'; 2.7 Discussão referente
ao Pacote de Medidas para Redução de Gastos anunciado pelo Executivo Municipal – 10'.  A
Pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Em seguida,  o secretário da
Mesa  Diretora,  conselheiro  Douglas  Calheiros  Machado,  procedeu  à  leitura  dos  INFORMES
GERAIS: 1) Show de  Prêmios  AJIDEVI,  dia  10.12.2015,  às  14h,  na  sede  da  AJIDEVI  (Rua
Jornalista Hilário Muller, 276), com venda de café, bolo e refrigerante. Valor de R$ 15,00 para 4
cartelas.  Informações:  3436-3126,  ou  pelo  email:  contato@ajidevi.org.br;  2) Indicação  da
conselheira  Cleia  Aparecida  Clemente  Giosole  como representante  do CMS na Comissão de
Integração Serviço-Ensino (CISE) da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A indicação foi
aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. 3) Memorando  Interno  nº
449/2015/SMS/GUAF  (Gerência  da  Unidade  Administrativa  e  Financeira),  recebido  em
30.11.2015, encaminhando comunicado da Companhia Águas de Joinville sobre o abastecimento
de água durante o verão e o impacto nos consumidores;  4) Divulgação do Edital  nº 11/2015,
referente  Programa  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  em  Atenção  Clínica  Especializada  na
Modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde Materno Infantil para o período letivo de
2016/2017;  5) Ofício nº  376/2015-GUPCAA (Gerência da Unidade de Planejamento,  Controle,
Avaliação e Auditoria), recebido em 30.11.2015, informando o encerramento do contrato entre o
município de Joinville (PMJ – Secretaria da Saúde) e o Instituto Vida de Assistência à Saúde,
desde o dia 29.11.2015. A Presidente apresentou a proposta de que a SMS faça uma prestação
de contas ao CMS referente aos serviços prestados pelo Instituto,  e que posteriormente seja
encaminhado à Comissão de Assuntos Internos (CAI).  A proposta foi aprovada pela maioria
dos conselheiros presentes. 6) Despacho SEI nº 0189373/2015/SES.GAB (Gabinete da SMS),
de 11.11.2015, solicitando ao CMS uma avaliação da possibilidade de se refazer as Resoluções
não ratificadas pelas gestões anteriores, de acordo com orientação da Procuradoria do Município.
Conselheiro Douglas apresentou quais são as Resoluções em questão: Resolução nº 46/2013 -
Recomendação a compra de oftalmológicos a preço não sus; Resolução nº 47/2013 – Proposta
Orçamentária 2014- Saúde; Resolução nº 07/2015 – Termo de cooperação técnica entre a SMS e
os Sindicatos de Joinville. A Presidente informou a todos que de acordo com o Regimento Interno
do CMS se após trinta  dias  o  gestor  não assinar  a  Resolução,  o  Conselho  deve procurar  o
Ministério Público. Após discussão e apresentação de algumas propostas, foi sugerido que as
Resoluções fossem encaminhadas à CAI para revisão.  A sugestão foi aprovada pela maioria
dos conselheiros presentes, sendo que o conselheiro Antonio Coelho registrou voto contrário. 7)
Ofício nº 022/2015/GUGE/Planejamento (Gerência da Unidade de Gestão Estratégica), recebido
em 20.11.2015,  solicitando  formação  de  um  Grupo  de  Trabalho,  para  a  formulação  de  uma
proposta de Diretrizes e Estratégias, como processo de construção do Plano Municipal de Saúde
2018-2021. Do segmento usuários, apresentaram-se os conselheiros: Cleia Aparecida Clemente
Giosole  e Orlando Jacob Schneider.  Dos demais segmento apresentaram-se os conselheiros:
Antonia Maria Grigol (segmento profissionais  de saúde)  e Mario José Bruckheimer  (segmento
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governo).  As  indicações  foram  aprovadas  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. 8)
Revisão da Resolução nº 001-14 -Fluxograma de demandas, a fim de se adequar à Lei de Acesso
à Informação. A maioria dos conselheiros aprovou o encaminhamento à CAI. 9) Encaminhar à
Comissão de Assuntos Externos (CAE), o acompanhamento das obras das Unidades de Saúde
do Vila Nova II, Aventureiro III e visita à USF Parque Douat.  O encaminhamento foi aprovado
pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  10) Ofício  nº  092/2015/GUSR  (Gerência  das
Unidades  de  Serviços  de  Referência),  recebido  em  02.12.2015,  solicitando  autorização  do
Conselho Municipal de Saúde para modificações na lista para "Aquisição de Equipamentos para o
PA   Sul-  Itaum,  considerando  a  proposta  08.821000/1130-26-PA  Sul,  habilitada  através  da
Portaria  3.181  de  24.12.2014,  conforme  itens  elencados  no  referido  ofício.  A  maioria  dos
conselheiros aprovou o encaminhamento à CAI. 11) Ofício nº 3.111/2015/CVJ (Câmara de
Vereadores de Joinville), recebido em 03.12.2015, encaminhando Projeto de Lei nº 84/2015, que
"Dispõe sobre a presença de Doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de
Joinville".  A maioria  dos conselheiros aprovou o encaminhamento à CAI.  12) Convite  da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, recebido em 04.12.2015, convidando para
participação  do  Seminário  sobre  a  Fosfoetanolamina  Sintética  no  Tratamento  do  Câncer,  a
realizar-se no dia 10.12.2015, às 9h, no Auditório Deputada Antonieta de Barros. 2.1 Professora
Helena  Paiano  cumprimentou a  todos,  e   passou  a  apresentar  as  ações  desenvolvidas  pelo
Projeto  Pró-PET  Saúde  no  decorrer  do  ano,  conforme  anexo  I  desta  ata.  Manifestações:
conselheira Antonia Maria Grigol fez uma sugestão de que o Projeto inclua um quinto eixo a se
trabalhar,  o  da  promoção  à  equidade,  com  o  objetivo  de  se  reduzir  as  desigualdades  e  o
preconceito. Também questionou se foi medido o impacto desse Projeto na saúde da população.
Professora  Helena  respondeu  que  faltam  ainda  pesquisas  neste  campo,  sendo  que  existem
algumas  pesquisas  relacionadas  à  redução  da  cárie  dentária  na  população  do  bairro  Jardim
Paraíso, chegando inclusive à meta da Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas completou
que é ainda um desafio, sendo preciso incentivar os alunos neste sentido. Antonia sugeriu que se
atente  aos  indicadores,  pois  já  existe  um  diagnóstico  da  população,  e  obtendo-se  bons
indicadores, é possível argumentar em favor da ampliação do Projeto.  2.2 Conselheiro Douglas
fez a leitura do Cronograma de assembleias do CMS para o ano de 2016, conforme segue: 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: Dezembro

Mês Dia Dia da semana
Janeiro 25 Segunda-feira
Fevereiro 29 Segunda-feira
Março 28 Segunda-feira
Abril 25 Segunda-feira
Maio 30 Segunda-feira
Junho 27 Segunda-feira
Julho 25 Segunda-feira
Agosto 29 Segunda-feira
Setembro 26 Segunda-feira
Outubro 31 Segunda-feira
Novembro 28 Segunda-feira
Dezembro 12 Segunda-feira

O cronograma de assembleias do CMS para o ano de 2016 foi aprovado pela maioria dos
conselheiros  presentes.  Na  sequência,  conselheiro  Douglas  apresentou  o  cronograma  de
assembleias quadrimestrais de Conselhos Locais de Saúde, conforme segue: Horário: 18h30 às
20h30 Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Araranguá, 397 - América)

Mês Dia Dia da semana
Abril 28 Quinta-feira

Agosto 25 Quinta-feira
Novembro 24 Quinta-feira
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O cronograma de assembleias quadrimestrais de Conselhos Locais de Saúde para o ano de
2016 foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. Em seguida, conselheiro Antonio
Coelho apresentou o cronograma de encontros de capacitações de conselheiros para o ano de
2016, conforme segue: Dia de referência: 3ª segunda-feira útil de cada mês Horário: 18h30 às
20h30 Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Araranguá, 397 - América)

Mês Dia Dia da semana
Fevereiro 15 Segunda-Feira

Março 21 Segunda-Feira
Abril 18 Segunda-Feira
Maio 16 Segunda-Feira
Junho 20 Segunda-Feira
Julho 18 Segunda-Feira

Agosto 15 Segunda-Feira
Setembro 19 Segunda-Feira
Outubro 17 Segunda-Feira

Novembro 21 Segunda-Feira
O cronograma de  capacitações de conselheiros  para o  ano de  2016  foi  aprovado  pela
maioria dos conselheiros presentes. 2.3  Senhora Jeane Regina Vanzuitten Vieira gerente da
Vigilância em Saúde, cumprimentou a todos e esclareceu que a Vigilância consiste em pensar e
agir antecipadamente para que a população não adoeça, e no caso de adoecer, tomar ações para
que essas condições não se agravem ou que ocorra o óbito. Disse que essa gerência se divide
em seis serviços, sendo que foi apresentado a prestação de contas de quatro deles, por suas
devidas  coordenadoras:  Edilaine  Pacheco  Pasquali,  coordenadora  da  Vigilância  Sanitária  e
Ambiental e Serviço de Inspeção Veterinária, anexo II.I desta ata; seguida por Nicolli dos Anjos,
coordenadora da Vigilância Ambiental, anexo II.II desta ata; e em sequência Aline Costa da Silva,
coordenadora da Vigilância  Epimiológica,  anexo II.III  desta ata.  Devido ao adiantado da hora,
senhora Jeane solicitou que a apresentação da prestação de contas do Laboratório Municipal
fosse apresentado em lugar do item 2.4 da Pauta, ficando este item para a próxima assembleia. A
sugestão foi acatada pela Presidente, sendo que a apresentação foi realizada pela coordenadora
Elaine Gropp, conforme anexo II.IV desta ata. O encaminhamento das prestações de contas à
CAI  foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  2.5 Senhora  Tereza  Cristina
Silvério Couto, Coordenadora de Obras da SMS, passou a apresentar as adequações propostas
pela Secretaria em relação a mudanças de imóveis alugados para imóveis próprios, conforme
anexo III desta ata. Manifestações: conselheiro Jeovane Nascimento do Rosário perguntou se a
coordenação de obras é nova, e porque essas mudanças não foram pensadas antes, sendo que
existem tantos prédios  públicos  abandonados.  Senhora Tereza disse que havia na SMS uma
coordenação administrativa e uma área de fiscalização de engenharia com um arquiteto,  mas
dentro  de  algumas  mudanças  que  estão  sendo  feitas  na  SMS,  foi  criada  uma  coordenação
específica  para  obras,  especialmente  diante  das  adequações  anunciadas  pela  Prefeitura,  por
conta  da  crise  e  de  corte  de  gastos.  Conselheiro  Douglas  acrescentou  que  a  SMS sentiu  a
necessidade de ter uma estrutura para acompanhamento de suas obras, devido a especificidade e
devido a agilidade. Conselheiro José Martins questionou se existe previsão de custo para essas
adequações.  Senhora  Tereza  disse  que  faltam  ainda  os  projetos  estruturais,  hidráulicos  e
elétricos, para que o orçamento possa ser elaborado. Conselheiro Douglas acrescentou que o
investimento vale a pena, pois serão prédios próprios, e citou que muitas vezes foi investido em
reformas  de  locais  alugados,  onde  não  se  tem  retorno  algum.  Conselheiro  Antonio  Coelho
considerou  que  os  imóveis  em  questão  estão  sem  uso  há  muito  tempo,  sendo  que  será
necessário um bom investimento para que a reforma seja feita. Conselheiro Douglas disse que é
preciso começar em algum momento. A Presidente demonstrou preocupação quanto a dotação da
qual será retirado o recurso para esta reforma, e se há legalidade para a utilização do mesmo.
Conselheira Antonia perguntou se o prédio da Unidade Sanitária,  que é locado, também seria
mudado. Senhora Tereza respondeu que este não entrou no pacote. O encaminhamento à CAI
foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. 2.6 Conselheiro Jeovane Nascimento
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do  Rosário,  coordenador  da CAI,  procedeu  a  leitura  dos  Pareceres  da Comissão,  conforme
segue: "PARECER Nº 022/2015/CAI Joinville, 03 de dezembro de 2015. CREDENCIAMENTO
DO HOSPITAL REGIONAL HANS  DIETER SCHMIDT  EM SERVIÇO  DE ASSISTÊNCIA DE
ALTA COMPLEXIDADE  EM  LABORATÓRIO  DE ELETROFISIOLOGIA  1 –  Considerando  a
Portaria nº 210/MS/SAS (Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde) de 15 de junho
de 2004, consubstanciada na Portaria 1.169/GM (Gabinete do Ministro) de 15 de junho de 2004
que “institui a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade, por meio da
organização  e  implantação  de  Redes  Estaduais  e/ou  Regionais  de  Atenção  em  Alta
Complexidade”; 2- Considerando que a supramencionada Portaria resolve em seu Art. 1º “Definir
Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular e os Centros de Referência em
Alta  Complexidade  Cardiovascular  e  suas  aptidões  e  qualidades”,  entendendo-se  que  estas
devem possuir  condições  técnicas,  estruturais  e  recursos humanos  e  materiais  adequados  à
prestação de assistência especializada a portadores de doenças do sistema cardiovascular;  3 –
Considerando que por Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular entenda-se
uma “Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular que exerça o papel auxiliar,
de  caráter  técnico,  ao  gestor  nas  políticas  de  atenção  nas  patologias  cardiovasculares”.  4  -
Considerando  o  Ofício  nº  355/GUPCAA/SMS (Gerência  Unidade  Planejamento  Controle
Avaliação e Auditoria), datado de 05/11/2015, em resposta ao pleito do Hospital Regional Hans
Dieter Schimidt,  via  Ofício 006/2015, em que o Gestor Municipal (Secretaria da Saúde) emitiu
parecer favorável ao referido credenciamento, solicitando que se sigam as normas específicas
para tal  credenciamento; 5– Considerando  o  Ofício  nº  356/GUPCAA,  datado de 05/11/2015,
solicitando parecer deste Conselho Municipal de Saúde quanto ao pleito realizado pelo Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt, por meio do Ofício 06/2015 (10/06/2015) para parecer favorável; 6
– Considerando  a  Deliberação 012/CIB/05  (Comissão  Intergestores  Bipartite)  que aprovou o
“Plano para Organização da Rede Estadual de Atenção em Alta Complexidade Cardiovascular em
Santa  Catarina”  determinando  o  Centro  que  será  o  Instituto  de  Cardiologia,  bem  como  as
Unidades de Referências aptas ao credenciamento, entre elas o Hospital Regional Hans Dieter
Schimidt; 7 – Considerando o Ofício 008/2015-Credenciamento- HRHDS que refere remessa de
cópias dos documentos à Secretaria da Saúde de Joinville, necessários ao credenciamento de
Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia do Hospital Regional Hans Dieter Schimidt;
8 – Considerando a relevância de tal serviço para a saúde pública; - Concluindo: Considerando
todas as premissas supracitadas,  os membros da Comissão de Assuntos Internos do Conselho
Municipal  de  Saúde  manifestam-se  favoráveis  a  aprovação  do  Credenciamento  do  Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt em Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório
de  Eletrofisiologia.”  O  Parecer  foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.
“PARECER  Nº  021/2015/CAI  Joinville,  03  de  dezembro  de  2015.  PROJETO  DE  LEI  Nº
151/2015- DATADO  DE  16/06//2015  (Documento  assinado  eletronicamente)  -  DE
AUTORIA  DO  PODER  EXECUTIVO  QUE  “AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DA SECRETARIA DA SAÚDE A
CELEBRAR  CONVÊNIO  COM  O  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  ATRAVÉS  DA
SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SAÚDE  E  DO  HOSPITAL  REGIONAL  HANS  DIETER
SCHMIDT” 1 – Considerando o Ofício nº 1938/2015/CVJ/CL, datado de 03/09/15, devidamente
assinado  pelo  Vereador  Sr.  Mauricinho  Soares-  PMDB,  Presidente  da  Comissão  de  Saúde,
Assistência e Previdência Social, encaminhando cópia de Projeto de Lei nº 151/2015- datado de
16/06//2015 (documento assinado eletronicamente) - de autoria do Poder Executivo e solicitando
a manifestação circunstanciada do órgão colegiado por meio de Resolução, avaliando o projeto
de lei supramencionado;  2 Considerando a cópia do Projeto de Lei nº 151/2015 propriamente
dito, datado  de  16/06/2015,  Anexo  à  Mensagem  nº  068/2015  (documento  assinado
eletronicamente  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal  de  Joinville  Udo  Döhler)  e  que  trata  do
encaminhamento à Câmara de Vereadores, do anexo projeto de lei  que “autoriza o Executivo
Municipal,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  e  da  Secretaria  da  Saúde  a
celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde e
do  Hospital  Regional  Hans  Dieter  Schmidt” para  apreciação  e  aprovação  pelos  Senhores
Vereadores; 3- Considerando que o convênio tratado no Projeto de Lei 151/2015, em seu Art. 2º
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relata que “tem por objeto a cessão de servidores, no cargo de Médico, do quadro permanente do
Município,  para  prestar  serviços  no  Hospital  Regional  Hans  Dieter  Schmidt,  com  todas  as
vantagens  de  seu  cargo,  conforme  Termo  de  Cessão  –  Anexo  “I  (da  MINUTA  SEI  Nº
0121286/2015 –  SAP.UPL.ACM-  Convênio  ___/2015/PMJ)  e  que  sua  vigência  vigorará  até
31/12/2016,  condicionada  a  publicação  de  seu  extrato; 4-  Considerando  que  o  Art.  3º  da
supramencionada Lei refere que “As despesas com o presente convênio serão suportadas pelo
Município/Secretaria, em face de sua relevância e ocorrerão por conta do orçamento vigente, nas
seguintes  dotações:  Fundo  Municipal  de  Saúde;  Secretaria  da  Saúde;  Saúde;  Administração
Geral;  Gestão de Administração de Pessoal;  Despesas com Pessoal-SES; Aplicações diretas;
fonte; Despesa”; 5– Considerando o documento: - PARECER DO VEREADOR Nº 224/2015, com
a análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação realizada pelos seus membros e com
suas anuências,  que sintetiza  o  “resumo do necessário  para análise  e viabilidade  jurídica  do
Projeto de Lei” focando análise geral; análise dos aspectos formais da proposição, competência,
forma  e  iniciativa;  conclusão  e  aprovação  do  projeto  de  Lei  nº  151,  condicionando  a  sua
“aprovação à adoção da emenda apresentada pelo Poder Executivo”; 6 – Considerando o Ofício
nº 076/2015-Núcleo de Gestão de Pessoas-SMS, datado de 28/10/2015, em resposta ao ofício
207/2015-CMS,  esclarecendo  sobre  servidores  médicos  da  Secretaria  da  Saúde,  que  foram
cedidos para o HRHDS, e que estão na lotação “À Disposição de Outros Órgãos”,  com carga
horária a ser cumprida de 60 horas mensais, sem substituição, sendo os profissionais: - Gilberto
Carlos  de  Macedo  Júnior:  matrícula  40633,  admitido  em  17.02.2011  no  cargo  de  Médico
Radiologista Inter e An; - Carlos Alberto Hasstenteufel dos Santos: matrícula 36969, admitido em
1º.07.2008  no  cargo  de  Médico  Ginecologista/Obstetra;  -  Marcelo  Saraiva  Araújo:  matrícula
46492, admitido em 05.05.2015 no cargo de Médico Cardiologista.  - Concluindo: Considerando
todas as premissas supracitadas,  os membros da Comissão de Assuntos Internos do Conselho
Municipal  de  Saúde  manifestam-se  favoráveis  a  aprovação  deste  Projeto  de  Lei  151/2015,
considerando sua relevância social,  uma vez que promove atendimento de forma integrada à
saúde  da  população.” Manifestações: a  Presidente  solicitou  que  conste  no  Parecer  os
profissionais em questão.  O Parecer foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes.
Em seguida, conselheira Heloisa Walter de Oliveira, membro da Comissão de Assuntos Externos
(CAE),  passou a leitura  do Relatório  da Comissão,  conforme segue:  “Relatório  de Visita  nº
005/2015/CAE Joinville,  03 de dezembro de 2015.  UNIDADE VISITADA  Unidade de Pronto
Atendimento (PA) Sul I – INTRODUÇÃO Considerando denúncia recebida de uma usuária, com
respeito  ao  atendimento  recebido  no  PA  Sul,  de  que  enquanto  pacientes  aguardam  por
atendimento,  os  médicos  estariam  em  outras  atividades.  Portanto,  a  Comissão  de  Assuntos
Externos (CAE), no dia 25.11.2015, realizou visita à Unidade a fim de verificar o relatado.  II –
DESENVOLVIMENTO Ao chegar na Unidade, a Comissão identificou-se na recepção e solicitou
conversar com a coordenadora. Foi informado que a coordenadora senhora Melissa atende aos
três PA's do município, e que ela não se encontrava no momento, sendo que a Comissão foi
então  muito  bem  atendida  pela  supervisora  de  enfermagem,  enfermeira  Geórgia.  Ao  ser
informada do motivo da visita, a mesma explicou que a demanda no PA Sul é muito grande, e
citou a quantidade de atendimentos realizados, sendo que no dia 23.11, foram realizados 750, no
dia 24.11, foram 624, e no dia da visita, até às nove horas da manhã, já havia sido atendidos 160
pessoas. Citou também que a equipe é pequena, sendo composta por  um (1) farmacêutico para
as 24 horas, quatro (4) enfermeiros nos períodos matutino e vespertino, e dois (2) no período
noturno, além de quatro (4) médicos, um (1) pediatra e um (1) dentista, sendo que há falta no
momento de dois (2) profissionais. Explicou que em cumprimento à Lei, é feito revezamento para
o descanso,  com duração  de  uma  (1)  hora.  A  enfermeira  mostrou  à  Comissão  as  salas  de
descanso das enfermeiras, onde foi observado colchonetes rasgados e empilhados sobre duas
camas velhas, e disse que os colchonetes são colocados no chão para o descanso. Na sala dos
médicos,  notou-se  que  o  espaço  é  pequeno,  com  um  televisor,  internet,  móveis  e  outros
equipamentos, adquiridos por eles. A comissão percebeu que a condição física geral da Unidade
é deplorável, com cadeiras quebradas, treze longarinas estragadas, pias, lavatórios, a pintura foi
feita  há  dez  anos,  paredes  em  péssimo  estado  de  conservação,  tomadas  e  interruptores
quebrados.  Por  falta  de  bancos,  os  pacientes  que  estão  sendo  atendidos  ficam  em  pé  ou
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sentados no chão. Além disso, faltam materiais de limpeza como papel higiênico, luvas etc, e
ainda falta medicação, como dipirona, morfina e outros. Em conversa com a equipe da Unidade,
os servidores demonstraram sua desmotivação e descontentamento com a falta de valorização e
de  respeito.  Falaram  da  necessidade  de  ampliação  da  equipe  e  do  espaço  físico,  e  das
dificuldades enfrentadas. Citaram a falta de um plano de cargos e salários, e que quando é dada
alguma sugestão as pessoas recebem ameaças, e são excluídas. Informaram que trabalham com
o “freio de mão puxado”, pois a determinação é que os médicos só podem atender quatro (4)
pacientes por hora, num total de doze (12) por dia. Disseram que no período de recesso do final
de ano,  vão trabalhar,  mas não vão receber,  e  agora  quem pegar  férias  não receberá vale-
alimentação.  Muitos  profissionais  estão  reduzindo  as  horas  de  trabalho,  ou  migrando  para
municípios vizinhos. A equipe se emocionou, dizendo que amam o que fazem, mas a situação é
grave, especialmente com a informação de que o PA SUL vai fechar, e a população precisará se
deslocar até o PA Leste ou o PA Norte. Os profissionais pediram uma solução, pois o PA SUL é
de extrema importância para a comunidade, que é carente é não tem mais para onde recorrer.
Anexo a este Relatório, encontra-se um relato feito por uma plantonista pediatra da Unidade. III –
ENCAMINHAMENTOS A Comissão de Assuntos Externos - CAE sugere que este Relatório seja
encaminhado: - à Secretaria Municipal de Saúde; - ao Prefeito, com solicitação de uma reunião
entre a gestão e representantes da CAE, a fim de discutir a situação apresentada neste Relatório.”
Manifestações: a Presidente lembrou que na última reunião do CMS foi proposto que ao receber
a comunicação da SMS referente à reforma do PA Sul, seria organizada uma reunião ampliada do
CMS,  com  chamamento  público  da  comunidade  envolvida,  com  a  finalidade  de  se  discutir
propostas de como proceder durante o período da reforma. Referente à solicitação de reunião
com  o  Prefeito,  a  Presidente  informou  que  já  aconteceu  uma  reunião  da  Mesa  Diretora  e
representantes das comissões com o Prefeito, sendo que o Conselho está aguardando o retorno
do Prefeito para o agendamento de mais uma reunião, e solicitou que seja o alterado o Relatório
referente aos participantes da reunião. O Relatório com as alterações propostas, foi aprovado
pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. Nada  mais  havendo  a  tratar,  a Presidente  do
Conselho Municipal de Saúde de Joinville, conselheira Cleia Aparecida Clemente Giosole, deu por
encerrada a ducentésima quinquagésima nona Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal
de Saúde, às vinte e uma horas e trinta 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,  Joanara  Rozane  da  Fontoura  Winters,  Hilário  Dalmann,  Heloísa  Walter  de
Oliveira, Mauren da Silva Salin, Aline Teixeira Macedo, Jeovane Nascimento do Rosário,
Marlene Serafim, Elisa Ana Garcia, Alexandra Marlene Hansen, Antônia Maria Grigol, Raul
Caye Alves Jr, Zelma Reichert Maria, Lisandra Carpes da Silveira, Cleia Aparecida Clemente
Giosole,  Antonio  Coelho,  Rosângela  Sturba,  Heloisa Bade,  Waldemar Hugo Windmuller,
Marcos Antônio de Souza,  Carmen Dalfovo Kohler,  Marli  Fleith Sacavem, Arlindo Pedro
Lessenko,  Orlando  Jacob Schneider,  Gilberto  Capistrano,  Eliezer  Alves  da  Costa,  José
Martins, Eraldo José Hostin Junior, Amilton Teixeira, dois representantes de Conselhos Locais
de  Saúde,  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  do  Laboratório  Municipal,  da
Vigilância em Saúde, da Unidade Sanitária,  do COMAM, da UNIVILLE e coordenação do Vila
Nova.
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