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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 25.06.2018

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta e

sete minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores, Rua Hermann August Lepper,

1100 — Saguaçu realizou-se a ducentésima octogésima nona Assembleia Geral Ordinária

do Conselho Municipal de Saúde de Joinville. O Conselheiro Sr. Orlando Jacob

Schneider, Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), procedeu à abertura dos

trabalhos, cumprimentando todos os presentes. Em seguida a Eliana Garcia dos Santo

Paterno, Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, fez a

leitura da pauta: 1 - EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação da pauta do dia — 5';

1.2 Comunicados e Informes da Secretaria Executiva — 5'; 1.3 Aprovação da ata do dia

04.06.2018 — 5'; 2 - ORDEM DO DIA: 2.1 Informe sobre a Dengue/Influenza - Nicoli

Janaína dos Anjos — 5'; 2.2 Eleição para Vice-Presidente da Mesa Diretora do Conselho

Municipal de Saúde gestão 2017-2019 — 10'; 2.3 Regulação Secretaria da Sa de e

Regulação do Estado — 30'; 2.4- Apresentação de Pareceres das Comissões Perma entes

do Conselho Municipal de Saúde Comissão de Assuntos Internos (CAI), Comis ão de

Assuntos Externos (CAE), Comissão de Revisão do Regimento Interno e Comissão de

Orçamento e Finanças (COFIN) — 30'; 2.5- Solicitação Entidade Brasil AVC para abordar o

tema: Joinville como referência no Tratamento do AVC — Dr° Pedro Magalhães — 30'.

Passou a leitura dos INFORMES GERAIS: 1-Ofício Associação de Moradores Chico

Mendes recebido em 11.06.2018, informando que não tem mais interesse de fazer parte da

Nominata do Conselho Municipal de Saúde. 2-Ofício SEESSJR n°0501/2018-Sindicato dos

Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Joinville e Região recebido

em 13.06.2018, indicando a Senhora Alzira Martins como representante Titular e a senhora

Doraci Rodrigues dos Santos Varela como representante suplente em substituição ao

senhor Lorival Pisseta. 3-Ofício n°53612018 — Diretoria/HSJ recebido em 21.06.2018,

indicando o Senhor Douglas Calheiros Machado como representante Titular em

substituição a senhora Janaina Ferreira Teixeira. 4-Ofício n°110 /2017,SINDITHERME -

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento \

de Ar, Indústrias de Compressores Herméticos para Refrigeração e Indústrias de Artigos e

Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares de Joinville, recebido em

22.05.2017, indicando o senhor Nilton Santos Palhano como representante Titular e o

senhor Osvaldino Angeli como representante suplente no Conselho Municipal de Saúde de

Joinville. 5- Ofício CLS Nova Brasília, recebido em 22.06.2018, indicando o Senhor Edilson

Alves da Silva como representante Suplente em substituição ao senhor, berto
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Indalêncio, solicitado questão de ordem pela senhora Susana Sttats que afirmou que tal
troca de usuário estaria em desacordo com a Lei 3.556/97 em seu artigo 8°, parágrafo
único, inciso III, que tem a seguinte redação "III - os representantes da comunidade
(usuários) deverão ser eleitos entre os moradores da área de abrangência da unidade de
saúde" o senhor Orlando Jacob Schneider declarou que o referido conselheiro trabalha na
área de abrangência da unidade, e foi indicado por esta, posto em votação a maioria dos
conselheiros presente, aprovou a participação do conselheiro, 6-Ofício
n°078/2018/SMS/GAB, recebido em 25.06.2018, indicando a senhora Janaina Ferreira
Teixeira como representante Titular em substituição ao Senhor Douglas Calheiros
Machado. 7- Agradecimento à Entidade Brasil AVC e ao Dr° Pedro Magalhães que fará
uma abordagem sobre o tema: Joinville como referência no tratamento do AVC. 8-
Agradecimento à Entidade Bom Jesus/IELUSC à Professora Marilyn e os Alunos do curso
de Nutrição, pela colaboração e participação na Assembleia. Segue a assembleia com a
leitura dos INFORMES DELIBERATIVOS: 1-OFÍCIO SEI N° 2005637/2018 -
SES.UCC.ACV recebido em 19.06.2018, requisitamos a elaboração da resolução

aprovando o convênio entre este Município representado pelo Fundo Municipal de Saúde

de Joinville com o Hospital Infantil Dr. Jesser Amarante Faria, para que haja o

prosseguimento dos trabalhos já desempenhados com sucesso nos convênios anteriores.

O convênio visa a disponibilização de servidores municipais, lotados no Centro de

Especialidades Odontológicas Tipo II / PAM Bucarein ou tipo III / Univille de Joinville,

pertencentes ao quadro de pessoal da SMS/PMJ ou CEO/Univille, para a execução de

cirurgias, procedimentos e acompanhamento de internações junto ao Hospital Infantil Dr.

Jesser Amarante Faria. 2-MEMORANDO SEI N° 2005662/2018 - SES.UCC.ACV recebido

em 19.06.2018, requisitamos de Vossa Senhoria a elaboração da resolução aprovando o

convênio entre este Município representado pelo Hospital Municipal São José com o

Hospital Infantil Dr. Jesser Amarante Faria, pois é de suma importância o prosseguimento

dos trabalhos já desempenhados com sucesso nos convênios anteriores. O convênio visa

a cessão de médicos pediatras, com conhecimento em áreas altamente especializadas,

tais como Terapia Intensiva, Nefrologista Pediátrico, Hematologista Pediátrico, Ortopedis'

de Coluna com ênfase em tratamento cirúrgico de escoliose e Cirurgião Pediátrico. Os

médicos serão realocados do Hospital São José ao Hospital Infantil, podendo trazer mais

benefícios à população utilizando seus conhecimentos específicos onde possui a demanda

mais elevada. O senhor Orlando Jacob Schneider, passou a palavra ao senhor Fabricio da

Rosa, Diretor Financeiro da Secretaria de Saúde e Hospital Municipal São José, que

explicou que um dos convênios visa dispor servidores municipais para realizar

procedimentos cirúrgicos dentro do Hospital Infantil, dando assim mais garantia de sucesso
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e segurança no procedimento, o outro visa cessão de médicos pediatras do Hospital
Municipal São José para o Hospital Infantil, o senhor Antônio Coelho, indaga que hoje está
em falta pediatras, e porquê de tirar mais um, o senhor Fabricio da Rosa responde que, o
pediatra está lotado dentro do Hospital Municipal São José e não na UPA Leste que é a
referência em Pediatria, e o mesmo não poderia ser transferido para lá, tendo em vista a
gratificação hospitalar que o médico tem direito, por este motivo que está sendo transferido
para outro Hospital e assim focando no Infantil tal atendimento, colocado em votação pelo
presidente do Conselho, fica aprovado os dois convênios pela maioria dos'
Conselheiros Presentes, colocado em votação a aprovação da pauta do dia
apresentada, bem como a inclusão de pauta solicitado pelo senhor Orandi Garcia Bueno,
referente a medicamentos e matérias odontológicos, aprovado pela maioria dos
Conselheiros Presentes, passado a aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de
quatro (04) de junho de 2018, posto em votação, aprovado pela maioria dos
Conselheiros Presentes, seguindo, ORDEM DO DIA: 2.1 Informe sobre

Dengue/Influenza - Nicoli Janaína dos Anjos, o qual apresentou o número de focos(n
município de Joinville, o qual reduziu, mas isso se deve devido ao frio. 2.2 Eleição para
Vice-Presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde gestão 2017-2019,
houve três candidatos que se propuseram a disputar pela vaga estes que são os senhores:
Douglas Calheiros Machado, Valmor João Machado e Sergio Duprat, foi dado três minutos
de fala para cada um deles para expor sua candidatura, em ato seguinte seguiu a votação
aberta, que resultou em treze votos para o senhor Douglas Calheiros Machado, doze votos
para o senhor Valmor João Machado e dez votos para o senhor Sergio Duprat, sendo o
senhor Douglas Calheiros Machado o mais votado, foi convidado a compor a Me
Diretora do Conselho Municipal de Saúde na qualidade de Vice-Presidente, o senhor
Valmor João Machado pediu a palavra e declarou que o senhor Douglas Calheiros
Machado já tinha o seu prazo de representatividade junto ao conselho extrapolado o
permitido pelo atual regimento, que seria de dois anos, podendo ser reconduzido por mais t"

dois anos, totalizando assim quatro anos, o senhor Orlando Jacob Schneider, informa que
a nova Lei referente ao Conselho Municipal de Saúde que está para ser aprovada,
permitir duas reconduções, o senhor Valmor João Machado se contrapõem dizendo que a
Lei não pode retroagir, devendo então obedecer a Lei em vigência, o senhor Douglas
Calheiros Machado solicita a palavra e declara que isto se trata de uma questão de

coerência, pois se a plenária aprovou o novo regimento e este que trata do tempo de
representatividade do conselheiro em dois anos podendo ser reconduzindo por duas
vezes, assim totalizando seis anos de mandato, mesmo que ainda não esteja em vigor,
devido a necessária alteração da Lei, contudo a lei não poderia retroagir para prejudicar as
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pessoas, mas neste caso poderia ter seu alcance ampliado, o senhor Douglas Calheiros
Machado ainda, declara que existe casos de outras pessoas que podem estar com seu
prazo de representatividade expirado, trazendo assim várias nulidades para este conselho,
sugere então que seja apresentado pela Secretaria Executiva do Conselho Municipal o
tempo de mandato de cada conselheiro, o senhor Orlando Jacob Schneider, explicou que a
Secretaria Executiva do Conselho controla o tempo e tem os dados, é entregue a palavra
ao senhor Valmor João Machado, que declara não mais querer participar da composição
da Mesa Diretora, mas que devia ser seguido a Lei, mas se querem seguir errado que
sigam errado, e estes fatos ocorridos são por falha da Secretaria Executiva do Conselho,
pois essas pessoas já deveriam ter saído, o senhor Orlando Jacob Schneider, passou a
palavra a Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho a senhora Eliane Garcia dos
Santos Paterno que declarou que se não estava em ordem era em períodos anteriores,
onde existiam conselheiros que estavam com oito anos, seis anos de mandato e nenhum
controle havia, agora foram verificados os decretos e existe planilhas que tem controlado o
tempo de cada conselheiro, que devido a mudança regimental que não foram notificados,
mas se coloca à disposição para apresentar estes dados na Assembleia do Conselho, a
senhora Neila Pereira da Silva, declara que toda eleição é sempre um problema, que estas
coisas devem ser verificadas anteriormente, o senhor Orlando Jacob Schneider, propõe a
suspeição da Eleição até a próxima Assembleia Geral e entrega a palavra ao senhor
Valmor João Machado, que considera a ideia adequada e fala que tem certeza que a
Secretaria Executiva do Conselho é eficiente e não está dizendo o contrário, só que as
coisas estão caminhando errado e devem sair certa, e o conselho deve ser um guardião
das Leis, e que sempre prezou por elas nos seus mandatos anteriores, a senhora Ana
Maria Vavassori explana que somos todos guardiões da lei e devemos presar pela
legalidade e seriedade, a senhora Janaina Ferreira Teixeira, informa que na época em que
presidiu a mesa da eleição, houve situação semelhante e foi verificado junto a uma
comissão e verificado situações de necessitaram de ajustes e que muito melhorou desde
então, e não deveríamos estar vendo tais questões novamente, concorda em ser suspensa
a eleição e que seja verificado o tempo dos conselheiros, assim seja mantido quem dê
ser mantido e retirado quem deve ser retirado e que não se venha mais em incorrer no
mesmo erro, o senhor Douglas Calheiros Machado, propõem que seja suspensa a eleição,
e seja dado continuidade apenas após a vigência da nova Lei, e que a partir de amanhã,
todos que estão em desacordo com o atual regimento deveram se afastar, o senhor Orandi
Garcia Bueno solicita que o Conselho Municipal verifique a questão referente a indicação
do senhor Edilson Alves da Silva e seja lhe dado uma resposta, o senhor Orlando Jacob
Schneider suspende a Eleição por trinta dias e informa que os dados dos conselheiros
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serão apresentados na próxima Assembleia Geral, segue a pauta do dia, 2.3 Regulação
Secretaria da Saúde e Regulação do Estado, a senhora Simone, Gerente de Regulação da
Secretaria de Saúde Joinville, apresentou as principais mudanças que ocorreram e como é
possível localizar o nome do paciente na lista de espera, a senhora Eleonora, gerente da

regulação do Estado de Santa Catarina, norte e nordeste, explicou o motivo da mudança
na regulação e como ela está funcionando atualmente, demonstrou junto ao Conselho
como verificar a fila, o senhor Orlando Jacob Schneider devido ao avançado da hora

solicitou que todos os questionamentos quanto a regulação fossem feitos via, telefone, e-
mail ou WhatsApp no decorrer da semana, para que se possa dar continuidade a pauta do

dia, o senhor Hilário Dalmann, explanou que a regulação é importante para que não haja
atendimentos políticos, mas faz uma crítica onde pacientes que estavam na fila
desapareceram e as filas que não estão na regulação correm mais rápido, a senhora
Eleonora explica que não tem conhecimento do desaparecimento de pacientes da fila e
que a fila está andando bem rápido, o senhor Henrique L. Deckmann, declara que o
sistema é novo e está se adaptando, mas ele irá conseguir fazer o mapeamento de todo o

Estado de Santa Catarina e assim evitando filas duplas, e solicita que o senhor Hilário
encaminhe os nomes dos pacientes que estavam na fila e não estão mais, para po
verificar o que ocorreu, passando ao próximo item da pauta, o senhor Douglas Calh

Machado, solicita a inversão da pauta tendo em vista que a ordem normal prejudicara a
apresentação programada para o dia de hoje, aprovado pela maioria dos conselhei ,os
presentes a inversão de pauta, ; 2.5- Solicitação Entidade Brasil AVC para abordar o
tema: Joinville como referência no Tratamento do AVC — Dr° Pedro Magalhães, o doutor

apresentou os índices e números de referência de Joinville e a evolução que se tem feito
no município, apresentou também o Plano de Ação AVC 2018-2025, aberto a

questionamentos, o senhor Antônio Raimondi, contou sua experiência no tratamento do

AVC e agradece o Doutor Pedro Magalhães, e ele e sua equipe merecem ser aplaudidos'
pelo seu trabalho, o Doutor Pedro Magalhães, toma a palavra e adverte os participantes de

que sessenta e oito por cento (68%) dos presente, estão acima do peso, e isto é

extremamente preocupante, pois estes índices nos levam em direção a uma epidemia de
AVC's, o senhor Henrique Deckmann, parabeniza a todos os envolvidos, pois está

funcionando muito bem, e perguntou se há os números diferenciando atendimentos

públicos e privados, e solicita se existe a possibilidade de apresentar mais detalhadamente

o Plano de Ação AVC 2018-2015 o senhor Orlando Jacob Schneider, propõe que seja feita
uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre o assunto AVC, aprovado pela
maioria dos conselheiros presentes, a doutora Carla comenta que no ano de 2017 foi

realizado o fórum sobre AVC, no qual iniciou-se a discussão sobre políticas públicas, e que

ros
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este ano estarão fazendo novamente e será no dia 19 de outubro, foi solicitado pelo senhor
Orlando Jacob Schneider a prorrogação da assembleia por mais quinze minutos,
aprovado pela maioria dos conselheiros presentes, o senhor Vilson Freitas Junior,
pergunta o valor médio gasto com um paciente de AVC, o doutor Pedro Magalhães,
declara que é muito difícil saber o custo, mas faz aproximadamente um ano e nove meses
que é acompanhado todo o custo de um paciente de AVC no Hospital São José, e tem se
notado que, é muito mais caro o paciente ficar internado no pronto socorro do que no leito
da unidade AVC, e que sai muito mais caro, ter um paciente com sequelas neurológicas,
do que todo o custo com o atendimento rápido e eficaz, e um paciente grave, é gasto em
torno de dez mil reais (R$ 10.000,00), mas irá sair sem sequelas e recuperado, contudo se
usar apenas fraldas, em cinco anos gastara mais que os dez mil reais (R$ 10.000,00), o
senhor Gentil Coradelli, solicita que na próxima apresentação seja falado sobre a
prevenção, a senhora Tanise B. Damas, parabeniza a equipe pela apresentação e sugere
a integração dos sistemas para que toda a rede tenha acesso aos prontuários dos
pacientes, e fala sobre a necessidade da endocrinologia no apoio, 2.4- Apresentação de
Pareceres das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde Comissão de
Assuntos Internos (CAI), Comissão de Assuntos Externos (CAE), Comissão de Revisão do
Regimento Interno e Comissão de Orçamento e Finanças (COFIN), devido ao avançado da
hora foi apresentado apenas o parecer 005/2018/CMS/COFIN da Comissão de Orçamento
e Finanças, a senhora Janaina Ferreira Teixeira, explica que este parecer é referente a
abertura de Credito Suplementar no Hospital Municipal São José para publicações, o
parecer da Comissão é favorável a Suplementação, aprovado pela maioria dos
conselheiros presentes. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, Sr.
Orlando Jacob Schneider, deu por encerrada a ducentésima octogésima nona Assembleia
Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde e Joinville, às vinte horas e quarenta e
cinco minutos, da qual eu, Lucas Felipe Rohrbacher, lavrei a presente ata que vai por
todos assinada. Estiveram presentes os conselheiros: Douglas Calheiros Machado,
Janaina Ferreira Teixeira, Edilaine Pacheco Pasquali, Alan Regis Ramos da Silva,
Henrique L. Deckmann, Kristiane de Castro Dias Duque , Hilário Dalmann, Camilã
Silva Pena, Julio Cesar Cassé da Silva, Luciane B. Moreira de Camargo, Tanise
Balvedi Damas, Eliana Maria K. Quintino, Ana Claudia Frantz, Alexandra Marlene
Hansen, Rosilda Verissimo Silva, Enilda Mariano Stolf, Alzira Martins, Doraci
Rodrigues dos S. Varela, Wagner José de Savino, Jonny Cesar Souza, Valmor João
Machado, Zelma Reichert, Maria Lucia Fátima de Castro Avila, Tânia Maria
Crescêncio, Ana Maria Vavassori, Adilson da Silva, Antônio Coelho, Manoel Costa da
Rosa, Rozilene Ap. Amaral Ramos, Luciane A. Dorneles Grams , Gentil Coradelli,
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Sergio Duprat Carmo, Vera ratriz Gomes Iizuka, Orandí Garcia Bueno, Edilson Alves
da Silva, Carmen Dalfovo Kohler, Silvia Moreira da Silva, Neila Pereira da Silva,
Orlando Jacob Schneider, lsaias de Pinho, Adelina Dognini, Alaíde Correa André,

220 Pedro Soares, Vilson Freitas Junior. Estiveram presentes 44 conselheiros entre titulares
e suplentes e 5 visita es, totalizando 101 participantes.
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