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ATA SEI

Reunião da Mesa Diretora do CMS de Joinville com o candidato a prefeito de Joinville Fernando Krelling
Reunião realizada dia trinta do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (quarta-feira) – Mesa Diretora
do Conselho Municipal de Saúde (CMS) com a participação dos Candidatos a Prefeito de Joinville.
Realizada de forma online na plataforma MEET em modo de gravação, com início às dezessete horas e
término às dezessete horas e trinta e seis minutos. Participaram dessa reunião o Sr. Adilson da Silva
(Presidente do CMS); o Sr. Vilson Freitas Júnior (Vice-Presidente do CMS); a Sra. Jaqueline Schreiner
Terra (primeira Secretária da Mesa Diretora do CMS); o Sr. Luciano Henrique Pinto (segundo Secretário
da Mesa Diretora do CMS); a Sra. Eliana Garcia dos Santos Paterno (coordenadora da área do CMS) e o
Sr. Fernando Krelling candidato a prefeito de Joinville.
O Sr. Adilson da Silva (Presidente do CMS) inicia a reunião agradecendo ao Sr. Fernando Krelling por
aceitar a participar dessa reunião. O Sr. Adilson da Silva salienta que o CMS é instituição importante para
debater a política públicas de saúde e que o Sr. Fernando Krelling discorra sobre as propostas para saúde
pública de Joinville. Em seguida o Sr. Fernando Krelling agradece pelo convite e ressalta a importância do
CMS para evolução da saúde no município, e salienta que o município teria que cuidar da saúde primária
que é uma responsabilidade municipal, mas hoje pelo tamanho que ficou Joinville e pela forma que o
Hospital São José atua já está partindo para alta e média complexidade e assumindo responsabilidade que
são estaduais, existe hoje a política hospitalar catarinense que repassa para hospital São José
especificamente é praticamente um milhão de reais mês, era cento e dez mil, ainda é pouco para
município, esse recurso está sendo destinado ao hospital São José para média e alta complexidade
atendendo toda região, e o foco como prefeito municipal será atacar efetivamente na saúde primária, mas
não deixando de lado a atenção que necessita a média e alta complexidade, fazendo com que as pessoas,
através de atividades físicas, qualidade de vida, possam partir para uma vida mais saudável de utilização
menor de medicamentos, tem o objetivo da criação de 8 parques da saúde, o parque contemplará a
Unidade Básica de Saúde, além disso espaços de recreação, lazer, principalmente exercícios físicos com
pista de caminha; além disso quer transformar o Unidade de Atendimento (PA) Norte em uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), fazer um política pública de saúde Já, parceria com a iniciativa privada para
diminuição da filas, principalmente de algumas consultas específicas e também de alguns tipos de
cirurgias; quer criar o Centro Integrado de Análise Clínica no município para agilizar os resultados
exames; Restruturação da Vigilância em Saúde, transformando em referências as informações
epidemiológicas do município; o combate à dengue com prevenção efetivas das ações, fazer uma parceria
junto a Secretaria da Educação para trazer a política de Saúde para dentro das escolas; desmedicação no
município, mais ações preventiva menos medicamentos utilizados; quer trazer o combate de zoonoses para
dentro da Secretaria de Saúde; a Secretaria de Saúde terá uma alteração na nomenclatura e na ação e será
"Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida";  a prefeitura será parceira junto ao Hospital Bethesda para a
capitalização de recursos e conseguir viabilizar o hospital do Câncer no município; o Sr. Luciano Henrique
Pinto ressalta que a conclusão que se chega para desmedicalizar precisa de outras categorias de
profissionais e pergunta qual é a ação para desmedicalizar, considerando as outras categorias profissionais,
o Sr. Fernando Krelling disse para chegar ao ponto de desmedicalizar tem que haver investimento na
prevenção e esses investimentos fazem a contratações de profissionais, vai ter que criar convênios para as
contratações mais pontuais, profissionais de educação física, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo; o Sr.
Luciano Henrique Pinto pergunta quais ações pensa em fazer para estratégia da saúde da família para
grupo vulneráveis como situação de rua, a questão da violência contra a mulher; o Sr. Fernando Krelling
disse que tem de fazer com que as Secretarias conversem, sabendo das ações, criarem efetivamente as
políticas públicas; atividades de contraturno escolar, integralidade da educação e através da integração e
políticas públicas unificadas será possível avançar nesse quesito; também é preciso verificar a dependência
química como saúde pública, para isso o credenciamento de novos profissionais, de profissionais
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capacitados e de algumas entidades que já prestam serviços importantes nesse quesito. Sr. Vilson Freitas
Júnior pergunta na parte da prioridade como todo em Joinvile, a saúde ficaria em qual patamar em
prioridade; o Sr. Fernando Krelling responde que tem um tripé importante na gestão pública que é a saúde,
educação e a segurança pública, então a saúde é prioridade. O Sr. Adilson da Silva pergunta qual é a
proposta para seguimento da saúde relacionado as pessoas portadoras de Transtorno do Espectro Autista; o
Sr. Fernando Krelling respondeu que é parceiro no projeto para nova construção do Núcleo de Assistência
Integral ao Paciente Especial (NAIPE), além disso tem que fazer com os pais sintam que estão sendo bem
atendidos por meio do fortalecimento dos atendimentos, tem que colocar recurso na contratação de
serviços para que se consiga atender as pessoas. A Sra. Jaqueline Schreiner Terra perguntou
planejamento para COVID-19; o Sr. Fernando Krelling disse que os recursos vieram, principalmente
federais e estaduais, para atendimento a pandemia; a pandemia é o caso de agir por demanda, aumentar
leitos se for necessário, resgatar alguns leitos custeado de UTI específico; a respeito do tratamento do
Acidente Vascular Cerebral (AVC) disse que quer criar um programa específico de identificação e
prevenção precoce do AVC. O Sr. Vilson Freitas Júnior ressaltou que o secretário de saúde Jean com uma
visão de saúde diferenciada veio colocando, junto as Unidades de Saúde, praças, equipamentos para fazer
atividades físicas, espaço para fazer caminhada; e o Sr. Vilson Freitas Júnior pediu que o próximo
secretário de saúde possa dar continuidade neste trabalho; o Sr. Fernando Krelling respondeu que a ideia é
continuar nesse padrão. O Sr. Fernando Krelling salientou que pretende criar um Centro de Referência
Específico para Saúde da Mulher. O Sr. Adilson da Silva (Presidente do CMS) encerrou a reunião
agradecendo ao candidato a prefeito de Joinville Fernando Krelling.

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Schreiner Terra de Oliveira,
Usuário Externo, em 06/10/2020, às 13:51, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adilson da Silva, Usuário Externo, em
06/10/2020, às 16:34, 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.

Documento assinado eletronicamente por Vilson Freitas Junior, Usuário Externo,
em 07/10/2020, às 07:47, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Henrique Pinto, Usuário
Externo, em 07/10/2020, às 11:34, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7301598 e o código CRC 1134B2B3.

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

7301598v17
7301598v17


