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ATA SEI

Reunião da Mesa Diretora do CMS com o candidato a Prefeito de Joinville Nelson Henrique Coelho

Reunião 30/09/2020(quarta-feira) – Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, realizada de forma
online na plataforma MEET em modo de gravação, iniciou a reunião às 18h40m. Participaram desta reunião
Sr Adilson da Silva - Presidente do CMS; Sr Vilson Freitas Júnior - Vice-presidente do CMS; Sra Jaqueline
Schreiner Terra - Primeira Secretária da Mesa Diretora do CMS; Sr Luciano Henrique Pinto - Segundo
Secretário da  Mesa Diretora do CMS; Sra Eliana Garcia Paterno, Coordenadora da Área do CMS; com a
participação do Candidato a Prefeito de Joinville Sr Nelson Henrique Coelho (Patriota).

Sr Adilson da Silva, inicia a reunião agradecendo e falando da história e importância do conselho e função.
O CMS de Saúde completou 30 anos de atuação no mês de setembro, sua história e seriedade, fez com que
haja cada vez mais participação social na Política Municipal de Saúde. Apresenta os membros da Mesa
Diretora, reforça a importância de ouvir os candidatos. Sr Jaqueline primeira Secretária da Mesa Diretora
incia as perguntas da pauta. Orçamento da saúde no município é 36,90%. Qual sua expectativa de % de uso
em sua gestão? Sendo que o mínimo é 15%. Não queremos perder orçamento para a saúde, sabemos que o
HMSJ é um gargalo muito grande. Sr Nelson Coelho responde que está sendo cumprido uma decisão
Judicial-TAC do Ministério Público, que obrigou o município a se readaptar, tem mais obras que estão em
andamento e previstas, não devem ser abandonadas, ouvindo sempre o CMS que é ferramenta fundamental.
O grande problema da Saúde é a folha do Hospital São José, o Prefeito precisa buscar recurso de
responsabilidade do Estado e da União para o município. Sr Vilson pergunta: Qual é a prioridade em seu
plano de governo? Melhorias e ampliação das unidades são essenciais para a construção de uma Saúde de
qualidade, continuaremos na sua gestão a ter estes avanços? Qual o modelo de Unidade de Saúde que
teremos? Ex: “Falando da unidade Comasa que tenho propriedade”, tivemos revitalização da quadra para
atividade física, espaço interno para caminhada, praça. Queremos saber dos candidatos a Prefeito, se vão dar
continuidade a cultura que o Jean tem implantado e vem dando certo! Sr Nelson Coelho responde que os
modelos que vêm sendo feitas tem os pontos positivos e ainda pode ser melhorado, olhar voltado para
segurança e visão mais ampla, o que está sendo feito correto manter, mudando os padrões para que na frente
esse resultado seja positivo. Sr Luciano pergunta sobre o Adolescente, lazer e ocupação, esquecem desses
detalhes que é um período de transição e existem muitos problemas associados, até a questão do aliciamento
para o tráfico, não cuidar dele neste período deixa ele fragilizado com problema mental, podendo
desencadear no consumo de drogas. Qual seria a ideia para ajudar a Atenção primária e de onde viria esses
recursos? Sr Nelson Coelho responde que na pergunta engloba seu Plano de Governo. Vamos ter um
problema sério nos próximos anos na questão da Saúde mental, com o aspecto da pandemia temos esses
efeitos ampliados. Temos que aproveitar as entidades não governamentais para poder ampliar o contraturno,
buscar recurso para ocupar nossos jovens, chamar a sociedade, temos várias entidades que fazem ações
maravilhosas. Dentro do processo do executivo, ir atrás dessas entidades ajudar e orientar como elas podem
se organizarem para que possam ser contratadas pelo município, para poder ao máximo ajudar esses Jovens,
se ele queira ser acolhido pelo município para receber reforço escolar, orientação e outras atividades.
Existem atividades que não encontramos no serviço público, e no voluntariado encontramos, vamos resgatar
o conceito de sociedade participativa. Sra Jaqueline questiona, como está a perspectiva de retomada da parte
que ficou parada e parte de tratamento pós covid, vacina, testes, parte de recuperação financeira e saúde. Sr
Nelson Coelho responde que na primeira parada foi decisão do Estado, sem consultar os municípios, tivemos
ações arbitrarias sem embasamento legal, decisões do Estado que levou o município a tomar decisões
drásticas. Temos que ter uma conversa franca, clara, uma discussão muito mais ampla, para achar formas de
incentivar nossa economia. Temos áreas muito afetadas, encontrar junto com a secretaria da fazenda, formas
de incentivar a reabertura, geração de empregos, trazer eventos, para melhorar nossa arrecadação, tivemos
perda de 20%, os conselhos vão ser muito importante nessa discussão para tomar ações e decisões. Esse é o
momento para retomar o mais rápido possível, para recuperar a econômica da população. Neste momento
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oque está me preocupando é a saúde mental da população, idosos, crianças e adolescentes com depressão.
Vamos sair desse processo de cabeça erguida, encontrando o problema e achando a solução junto. Sra
Jaqueline explica que a Mesa Diretora do CMS decidiu fazer essas reuniões, porque acredita na saúde e os
conselhos são muito importantes para as decisões do executivo, vai ser feito atas das reuniões para
encaminhamento aos CLS e CMS. Sra Jaqueline pede para o Sr Nelson Coelho falar um pouco do seu
planejamento e plano de Governo para a saúde do município? Sr Nelson Coelho fala que temos que
fortalecer nossa atenção básica, manter nosso Hospital São José, manter nosso investimento porque temos
um TAC para ser cumprido, independente disso, saúde é muito importante, se não tivermos uma boa saúde,
educação e segurança, temos que gerar condições, não adianta pensar em uma Joinville de 30 anos, e
esquecer de nossa Joinville do presente. Se queremos atrair essa gurizada da tecnologia pra cá, temos que ter
uma Joinville agradável, ambiente adequado para viver e morar. Construir a Cidade, pensar no presente, no
futuro, mas não esquecer da base com que fez Joinville chegar até aqui. Sra Eliana faz leitura dos tópicos de
pauta que ainda não foram abordados na reunião, explica que esses itens de pauta são demandas trazidas
pelas entidades e conselhos locais de saúde nas reuniões. Joinville é referência no tratamento do AVC
(Acidente Vascular Cerebral) e o trabalho Banco de Dados de Registro de AVC de Joinville (JOINVASC),
fortalecer e dar continuidade ao trabalho. “Hospital do Câncer” para atendimento exclusivo aos pacientes da
área oncológica, considerando o aumento na demanda e necessidade da cidade, investir em melhorias no
setor de oncologia do Hospital São José. Ampliar a rede de cuidados às pessoas portadoras de Transtorno do
Espectro Autista (TEA), tendo em vista a demanda de cuidado e tratamento, fortalecer o NAIPE(tratamento
da deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo acima de 18 anos nos quadros leve, moderado
e severo, com dependência funcional e social, necessitam de cuidados de terceiros para realizar atividades
básicas da vida diária, de serviço especializado que ofereça tratamento modelo). Criar e Fortalecer o Centro
Terapêutico, que funcionará como uma estratégia de apoio e inclusão aos usuários do NAIPE, conforme
aprovado na última Assembleia do Conselho. Tratar a dependência química como problema de saúde
pública. Fortalecer o combate ao mosquito Aedes Aegypti. Dar continuidade nas Obras em andamento,
processo Licitatório e Obras em fase de Projeto. Criar “Parques da Saúde”, conforme as novas Unidades de
Saúde inauguradas, com espaços nas áreas externas para atividades físicas e desenvolvimento de hábitos
saudáveis, com hortas comunitárias nas unidades básicas de saúde, fortalecendo o Projeto Farmácia Viva. Sr
Nelson Coelho se compromete que o que foi planejado vai ser mantido, não quero desconstruir oque foi
feito, quero construir e melhorar. Sr Vilson fala que esse é um ponto muito importante, muitas vezes vemos
Prefeito parar tudo o que tem, atrasa o processo. Jaque comenta que atrasa e fica muito oneroso. Sr Nelson
Coelho reponde que temos que entrar para trabalhar para a sociedade, não é por partido ou projeto politico.
Em nosso plano de governo todas essas questões estão contempladas. Tenho um carinho especial pela saúde.
Sra Eliana fala que o CMS é referência para Santa Catarina. O CMS, CLS, Comissões e Mesa Diretora são
muito atuantes, gostaríamos que o Prefeito e Secretário da Saúde tivessem porta aberta para ouvir o
conselho, comunicação, igual oque vem fazendo o secretário Jean, o conselho traz as demandas da ponta, as
necessidades, o conselho é parceiro para as tomadas de decisões para o melhor da população. Sr Nelson
Coelho reponde que pode ter certeza, até sobre a Dengue estou a mais de um ano estudando sobre o assunto,
temos que avançar nesse assunto, a minha visão para a saúde, educação e segurança, vai ser com muito
carinho, porque sei oque os profissionais passam. Não estou indo para a Prefeitura para administrar conta,
estou indo para fazer essa cidade melhor e ir em busca de recurso. Sr Adilson complementa: aprender a
delegar. Sra Jaque fala que tem pessoas qualificadas e experientes. Sr Nelson Coelho fala que temos que
ouvir a ponta, vou saber a realidade lá da ponta. O Presidente Sr. Adilson da Silva agradece o candidato Sr.
Nelson Henrique Coelho, o conselho está a disposição, agradece também os membros da Mesa Diretora e
Secretaria Executiva. Dando por encerrada às 19h20m da qual eu Eliana Garcia Paterno, lavrei a presente ata
que vai assinada pelos membros da Mesa Diretora do CMS que estiveram presentes por videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Schreiner Terra de Oliveira,
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em 07/10/2020, às 07:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7292367 e o código CRC AAEDBD17.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
20.0.148099-1

7292367v6
7292367v6


