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ATA SEI

Reunião da Mesa Diretora do CMS com o candidato a Prefeito de Joinville Ivandro Geraldo de Souza
(Podemos)
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.  Participaram
desta reunião senhor Adilson da Silva, Presidente do CMS; senhor Vilson Freitas Júnior, Vice-presidente
do CMS; senhora Jaqueline Schreiner Terra, Primeira Secretária da Mesa Diretora do CMS; senhor
Luciano Henrique Pinto, Segundo Secretário da Mesa Diretora do CMS; senhora Eliana Garcia Paterno,
Coordenadora da Área do CMS; o senhor Ivandro Geraldo de Souza (Podemos), Candidato a Prefeito de
Joinville e a senhora Angélica Ponciano (Democratas), Candidata a Vice-prefeita de Joinville. O
Presidente da Mesa Diretora, senhor Adilson, inicia a reunião cumprimentando a todos os presentes. A
candidata Angélica Ponciano cumprimenta a todos e se apresenta. A primeira secretária, senhora
Jaqueline, inicia os questionamentos do primeiro bloco perguntando à candidata; “1-Qual seu
planejamento para a saúde do município? e 2-Qual é a prioridade em seu plano de governo?”; Em resposta
ao primeiro questionamento, a candidata Angélica explica que a proposta no plano de governo é referente
a complementação da rede de saúde, com a “implantação do Hospital Dia” na zona sul de Joinville para
atender a baixa e média complexidade, e a “expansão do Pronto Atendimento na zona oeste... com o
objetivo de diminuir a demanda do Hospital São José”; Referente a segunda questão, informa que há a
“necessidade muito grande de reformar as unidade já existentes mediante a modernização e apoio para o
funcionamento”, atendendo as necessidades dos servidores para a qualidade de trabalho, com condições de
trabalho mais adequados; Explica ainda que duas novas unidade do SAMU devem surgir para atender a
zona sul e oeste. Em continuidade, a secretária Jaqueline faz as 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? e 7-Saneamento básico”; A candidata Angélica responde a sétima
questão, sobre saneamento básico, dizendo que “principalmente naquelas comunidades que não temos
saneamento básico, não temos uma infraestrutura adequada para a qualidade de vida, não temos uma
saúde, não temos um programa de saúde aplicado nessas comunidades; saneamento básico é saúde sim!”,
informando ainda que trabalha há muito tempo “para fazer com que as pessoas entendam que nós temos
que ter primeiro o saneamento básico e depois o asfalto”; A candidata Angélica complementa outras
questões, explicando que ela tem um “conceito de saúde para a comunidade de que PSF existe, é um
trabalho feito com a melhor qualidade, nós temos excelentes profissionais nas comunidades trabalhando a
saúde da família, nós temos inúmeras promoções de atendimento à vacina, à prevenção, inúmeras
palestras; O ‘posto de saúde’ das comunidades  têm um papel muito importante e uma dedicação muito
grande na promoção da criança, do adolescente, do deficiente físico, da terceira idade com atividades
direcionadas à qualidade de vida da terceira idade, dos diabéticos” e acrescenta que sendo o “conceito de
saúde muito amplo”, é necessário uma parceria junto ao Conselho Municipal de Saúde. Neste momento o
senhor Ivandro Geraldo de Souza (Podemos), candidato a Prefeito de Joinville, entra na reunião,
cumprimenta a todos e se apresenta; O candidato então responde a terceira questão referente ao orçamento,
dizendo que, conforme seu ponto de vista e opinião, pretende “quebrar esse regime, romper esse regime
fechado, encastelado, onde as planilhas são feitas em gabinete por dois ou três para justificar
determinada incompetências”, dizendo ser a favor da transparência; A primeira secretária da Mesa
Diretora complementa esclarecendo sobre as ocorrências de apresentações dos gastos, apresentadas pela
Secretaria da Saúde, nas Assembleias do Conselho Municipal de Saúde; Em relação à questão “4-
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Investimento pós covid?”, o candidato Ivandro diz que “deveria ter sido feito as duas coisas ao mesmo
tempo, a proteção do sistema, para não gerar colapso no sistema, mas ao mesmo tempo ter feito o
tratamento, que foi o ‘tratamento’ que eu recebi”, e também tomar a decisão juntamente com profissionais
da área da saúde. Passando para o terceiro bloco, a secretária Jaqueline faz os questionamentos: “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 e 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”; Em resposta ao item “8-Qual o futuro do HMSJ?”, o candidato Ivandro fala que o projeto é
“trabalhar na federalização do Hospital São José”; passando direto para a pregunta 10, o candidato diz
que percebe que o Autismo “gera hoje o sofrimento para a família, para o autista e para o professor, pois
o professor quer acolher essas crianças que tem deficiência intelectual, mas não tem, não recebe nenhum
preparo da prefeitura”; O candidato Ivandro passa a responder o item “11-Hospital do Câncer...”, dizendo
que “gosta da ideia de nós fazermos uma espécie de um Plano Diretor Estratégico da Saúde, sem que as
coisas, muitas vezes, sejam sobrepostas”, acrescentando ainda que “gosta mais do modelo de nós
formarmos um grupo e eu acho que esse grupo essencialmente parte do Conselho Municipal de Saúde, ou
ao menos o Conselho Municipal de Saúde tem que estar junto pra olhar a cidade de cima e ver as
potencialidades e ver onde está faltando e aí valorizarmos o que nós temos de bom e nós investirmos
aquilo que a gente tem”. A secretária Jaqueline faz mais algumas perguntas do quarto e último bloco: “12-
Tratar a 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 e 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 candidato se propôs a enviar as
respostas por escrito posteriormente. O senhor Adilson da Silva (Presidente do CMS) encerra a reunião às
dezessete horas e quarenta minutos agradecendo a participação candidato.
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