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ATA SEI

Reunião da Mesa Diretora do CMS de Joinville com a candidata a vice-prefeita de Joinville Antonia
Grigol
Reunião realizada dia sete do mês de outubro 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 dezoito horas e término às
dezoito horas e quarenta e dois minutos. Participaram dessa reunião o Sr. Adilson da Silva (Presidente do
CMS de Joinville); 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 a Sra.
Antonia Grigol candidata a vice-prefeita de Joinville.
O Sr. Adilson da Silva (Presidente do CMS) inicia a reunião agradecendo à Sra. Antonia Grigol
(representante do Partido dos Trabalhadores) por aceitar participar da reunião e pediu para Sra. Antonia
Grigol se apresentar. Em seguida a Sra. Antonia Grigol se apresenta dizendo que é enfermeira, sanitarista,
mestre em saúde do meio ambiente e já foi gestora da saúde. A Sra. Jaqueline Schreiner Terra explicou
que a reunião foi separada por bloco e leu as seguintes perguntas do primeiro bloco: 1-Qual seu
planejamento para a saúde do município. 2-Qual é a prioridade em seu plano de governo. A Sra. Antonia
Grigol ressaltou que a lei 8080 no artigo que define conceito de saúde, saúde é resultante de Habitação,
Transporte, Saneamento, Democracia,  acesso aos serviços de saúde, então pesando no conceito de saúde,
tem proposta para atender pessoas e salienta que a plataforma é Joinville cuidado de sua gente, vai ser
usados todo os itens do conceito de saúde para ter política e promover saúde para as pessoas, porque se
saúde e resultante de habitação, tem que ter uma política para habitação e política para habitação é
conseguir financiamento e disponibilizar moradia popular; se saúde é resultante de transporte, tem que ter
política de transporte em relação ao transporte coletivo fazer licitação; defesa da democracia tem que ter
participação popular e os conselhos são fundamentais; se saúde é resultante do acesso ao serviços de
saúde, é preciso planejar os serviços de saúde na Atenção Primária, no nível secundário e no nível terciário
que atendam realmente as necessidades das pessoas, realizando ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde das pessoas. A Sra. Jaqueline Schreiner Terra leu as seguintes perguntas do segundo
bloco: 3-Orçamento da saúde no município é 36,90%. Qual sua expectativa de % de uso em sua gestão?
Sendo que o mínimo é 15%. 4-Investimento pós covid. 5- Ações na Atenção Primaria: quais os planos
para UBS e para a estratégia da Saúde da Família Ações de Saúde para grupos vulneráveis (situação de rua
por ex.), saúde da mulher e saúde mental. 6-O conceito de saúde, na promoção de saúde para o usuário nas
Unidades foi um diferencial no atual governo. Continuaremos na sua gestão a ter estes avanços. Qual é a
meta para continuar a crescermos; 7-Saneamento básico. A Sra. Antonia Grigol respondeu que não tem
como baixar o investimento em saúde, porque tem uma folha alta e tem Hospital São José que faz parte da
estrutura, saúde é investimento e é preciso aumentar o repasse da União para com os municípios; sobre
investimento pós COVID, a expectativa é que a questão das infecções continue, precisa instalar uma
unidade de reabilitação para pacientes atingidos pela Covid e que ficaram com sequelas, tem que ter uma
espaço de reabilitação com equipe multiprofissional, intensificar a testagem, sensibiliza o isolamento
social, estimular e implementar a política de práticas integrativas e complementares no município; saúde
mental é prioridade máxima e precisa ter intervenções na saúde mental de forma consistente; antigamente
dizia que na Atenção Primária as pessoas morariam em um território e cada equipe da saúde da família era
responsável por mil famílias, hoje isso não está mais claro na política Nacional da Atenção Básica, mas
pretende trabalhar com território definido, vínculo da equipe com as famílias, vínculo com o funcionário
público e para ter funcionário público que crie vínculo é preciso ter concurso público, porque se tiver os
trabalhadores da saúde que entram com processo seletivo e depois de dois anos eles são desligados, não
consegue estabelecer vínculos de afetividade e de relacionamento nesse tempo tão curto; tem a questão do
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planejamento local que a partir do momento em que tem conselho local de saúde em praticamente todas as
Unidades de Saúde é possível planejar a cidade e identificar situações de saúde-doença e construir
soluções de forma coletiva, participativa; vai ser retomada todas as obras de saneamento básico,
saneamento básico é uma ação de saúde pública e uma prioridade que precisa ter na cidade de Joinville;
quer implantar o programa farmácia em casa garantido a entrega periódica de medicamentos no domicílio
para pessoas com diabetes e hipertensão; defende que tenha um centro especializado de saúde da mulher
com especialidades para mulheres, a porta de entrada continua sendo a Atenção Primária, e nesse espaço
também faria parte da rede de enfrentamento da violência; entende que a promoção da saúde são ações
amplas que vão empoderar as pessoas, por exemplo, promoção da saúde em relação a COVID, têm as
medidas de proteção, que protege as pessoas e está sendo esperado uma grande medida de proteção que é a
vacina, sensibilizar as pessoas que elas precisam cuidar de si, para que elas tenham saúde, para promover
saúde é preciso reimplantar o programa FitoJoinville, estruturar toda a cadeia produtiva e depois os
prescritores prescreverem as medicações fitoterápica. A Sra. Jaqueline Schreiner Terra leu as seguintes
perguntas do terceiro bloco: 8-Qual o futuro do HMSJ. 9- Fortalecer e dar continuidade ao trabalho,
Joinville é referência no tratamento do AVC (Acidente Vascular Cerebral), Banco de Dados de Registro de
AVC de Joinville (JOINVASC). 10-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, Criar e
Fortalecer o Centro Terapêutico, que funcionará como uma estratégia de apoio e inclusão aos usuários do
NAIPE, conforme aprovado na última AGO. 11-“Hospital do Câncer” para atendimento exclusivo aos
pacientes da área oncológica e investir em melhorias no setor de oncologia do Hospital São José,
considerando o aumento na demanda e necessidade da cidade. A Sra. Antonia Grigol disse que para ajudar
a desafogar o Hospital São José tem no plano de governo a construção da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Vila Nova; Banco de Dados de Registro de AVC de Joinville (JOINVASC)  é público e deve ser
usado para pesquisa, para ter série histórica, é fundamental que se desenvolva pesquisa e tem que ter
investimento público; Hospital do Câncer tem o compromisso com essa situação e vai ser retomado a
assistência, tem que fazer investimentos, tem, por exemplo, o Hospital Erasto Gaertner de Curitiba que é
um Hospital de Câncer e que é possível copiar algumas coisas deles para desenvolver ações de melhor
qualidade na cidade de Joinville; é preciso colocar o NAIPE na rede da pessoa com deficiência, tem que
estruturar toda rede de pessoas com deficiência na cidade de Joinville, tem que implementar a política
nacional da saúde do idoso. A Sra. Jaqueline Schreiner leu as seguintes perguntas do quarto bloco: 12-
Tratara dependência química como problema de saúde pública. 13-Fortalecer o combate ao mosquito
Aedes Aegypti. 14-Dar continuidade nas Obras em andamento, processo Licitatório e Obras em fase de
Projeto. 15-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. A Sra. Antonia Grigol
respondeu que tratar dependência química como problema de saúde pública e deve fazer parte da rede de
cuidado da saúde mental como política pública; em relação ao Aedes Aegypti precisa ampliar equipe,
sensibilizar a população; tem que dar continuidade nas Obras que foram pensadas, planejadas, porque é
dinheiro público; tem compromisso com atividades físicas, quer uma cidade que tenha uma política de
replantio de arvores e de flores, vai ser estimular o projeto Joinville em Movimento e outras atrações
esportivas e culturais ampliando para os bairros, otimizar todos os recursos humanos, equipamentos físicos
existentes perto das Unidades de Saúde para que as pessoas possam usufruir. O Sr. Adilson da Silva
(Presidente do CMS) encerrou a reunião agradecendo à candidata a Vice-prefeita de Joinville Antonia
Grigol.
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