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Reunião da Mesa Diretora do CMS de Joinville com o candidato a prefeito de Joinville Darci de Matos
Reunião realizada dia nove do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (sexta-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 cinquenta
minuto e término às dezoito horas e vinte 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 o Sr. Darci de Matos candidato a prefeito de Joinville.
O Sr. Adilson da Silva (Presidente do CMS) inicia a reunião cumprimentando e apresentado todos
presentes, agradece ao Sr. Darci de Matos por aceitar participar da reunião. Em seguida o Sr. Darci de
Matos cumprimenta a todos e se apresenta, agradece a oportunidade para debater as questões relevante
para saúde. A Sra. Jaqueline Schreiner Terra explicou que a reunião será 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. O Sr. Darci de Matos disse que foi montado o melhor time para
dirigir a cidade de Joinville e vai colocar na Secretaria da Saúde um Secretário ou uma Secretária
experiente que conheça o Sistema Único de Saúde (SUS); precisa aumentar o programa de Estratégia de
Saúde da Família, a Atenção Básica é fundamental; é preciso a valorização dos servidores da saúde, fazer
o Pronto Atendimento (PA) da região Oeste, passar a folha de pagamento do Hospital São José para o
governo do Estado, não deixar faltar medicamento, é preciso continuar com as campanhas educativas com
as recomendações sanitárias, cientificas para pacientes do Covid, para pessoas idosas que têm problemas
de saúde. 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. O Sr. Darci de Matos respondeu que é preciso planejar,
organizar e que tenha técnica na Secretaria de Saúde para fazer a análise dos pleitos dos exames, das
cirurgias e das filas; pós covid é preciso fazer um governo mais humanizado que se preocupe e cuide
efetivamente das pessoas, buscar recursos, planejar em equipe e fortalecer o sistema municipal de saúde;
sem dúvida a Atenção Primária é fundamental, é preciso ter um programa amplo para a saúde da mulher
em Joinville; a questão da saúde mental precisa ter profissionais qualificados, precisa sobretudo ampliar a
Saúde de Estratégia da família para chegar a cem por cento de cobertura, a Atenção Básica é fundamental
e não pode deixar faltar médicos nos programas, tem que ter uma cobertura de pediatra, é preciso dar
atenção ao seguimento dos idosos que está crescendo com mais geriatra na rede; sobre saneamento básico
ressaltou que a cada um real que é investido saneamento básico, é economizado quatro reais na área da
saúde, com a aprovação do marco regulatório do saneamento básico, criou a possibilidade de empresa
privada investir em saneamento para que se possa enfrentar o déficit em saneamento básico. 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
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de oncologia do Hospital São José, considerando o aumento na demanda e necessidade da cidade. O Sr.
Darci de Matos respondeu tem que lutar para passar a folha de pagamento do Hospital São José para o
governo do Estado; a questão do AVC é uma doença que mata muitas pessoas e o Hospital São José é
fundamental, porque é referência, será fortalecido e será dado continuidade ao trabalho no só de
atendimentos de cirurgias e consultas, mas também no trabalho de prevenção que é possível de ser feito;
com relação à questão das pessoas portadoras de Transtorno do Espectro Autista tem o NAIPE que tem de
ser fortalecido, tem a Associação de Amigos do Autista (AMA) que tem de ser ampliada, tem que
promover a inclusão profissional, no que diz respeito a acessibilidade e na escola; tem ajudado a iniciativa
do Bethesda sobre o Hospital do Câncer, mas enquanto não acontece a construção do Hospital do Câncer é
preciso fortalecer a Ala de Oncologia do Hospital São José com bons profissionais e mais recursos. 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. O Sr. Darci de Matos respondeu que tratar dependência química
como problema de saúde pública e fortalecer as casas de recuperação de dependentes químicos; para
combater o mosquito Aedes Aegypti é preciso fazer campanha educativa, reforçar equipe, fazer força-
tarefa; vai dar celeridade as obras; programa como Parque de Saúde da família tem que ser tocado com
recursos do Município ou com recursos do Ministério da Saúde. O Sr. Darci de Matos ressaltou que vai
valorizar os Conselhos Municipais, incluído o CMS. O Sr. Adilson da Silva (Presidente do CMS) encerrou
a reunião agradecendo ao candidato a prefeito de Joinville Darci de Matos.
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