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ATA SEI

Reunião da Mesa Diretora do CMS com a candidata a Prefeita de Joinville Mayara Inês Colzani
 

Reunião 14/10/2020(quarta-feira) – Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, realizada de forma
online na plataforma MEET em modo de gravação, iniciou a reunião às 17h58m. 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 da Candidata a Prefeita Sra Mayara Inês Colzani (PSOL) e a convidada da
Candidata Sra. Francisca do Nascimento (Associação de Moradores do Bairro Adhemar Garcia).
Sr Adilson da Silva, inicia a reunião agradecendo a candidata, falando da história e importância do
conselho e função. Apresenta os membros da Mesa Diretora, reforça a importância de ouvir os candidatos.
Sra Mayara agradece a oportunidade, “a proposta da nossa candidatura é justamente levar aos jovens
trabalhadores a necessidade de nosso futuro com nossas próprias mãos”. Sr Luciano segundo secretário da
Mesa Diretora incia as perguntas da pauta, feitas por bloco.*1º Bloco(10m.): 1- Qual seu planejamento
para a saúde do município? 2- Qual é a prioridade em seu plano de governo? Sra Mayara responde: “A
nossa defesa é da Saúde pública e gratuita para todos, estamos vivendo uma pandemia que matou mais de
um milhão de pessoas no mundo todo, não podemos aceitar essas mortes, essas mortes que já aconteciam
antes ainda nas filas dos hospitais”. Abertura de concurso público para os profissionais da saúde, 100% de
Cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Investimento de todo o dinheiro necessário para ampliação
de números de leitos em todos os hospitais e unidades de saúde, remédios no SUS, equipamentos e
estrutura para atender de forma gratuita. *2º Bloco(10m.): 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. Sra Mayara responde em relação do percentual de investimento em saúde, “o mínimo
já é pouco, tudo aquilo que vem para a saúde, ser voltado para a saúde, sem nenhum corte no orçamento,
ampliando ainda mais”, em nosso plano de Governo a Saúde é prioridade. Investimento pós Covid para
ajudar na atuação e ao combate ao coronavírus. A Nossa defesa é de nenhum retrocesso, manter os
avanços que tiveram e ainda mais, os investimentos precisam ser ampliados. Com relação as Ações em
atenção básica, defendemos 100% de Estratégia de Saúde da Família para atuar nesses setores.
Saneamento Básico afeta principalmente as regiões mais pobres, vamos primeiro se dirigir para esses
bairros onde é precária essa situação, junto aos trabalhadores e a juventude faremos a mobilização para
melhorar oque é necessário para o saneamento básico. *3º Bloco (08m.): 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- “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. 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. Sra
Mayara fala que “uma coisa engloba tudo...todo o investimento é necessário, com toda a certeza o futuro
do HMSJ estará como o futuro de todas as questões que é investir no serviço público e saúde pública.
Sobre as outras questões mais afundo,”nós não podemos ter a ilusão que nós candidatos a Prefeito vamos
conseguir responder todas essas questões a fio, tem coisas que vamos estar estudando e se aprofundando”,
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estaremos conversando com a comunidade, com os trabalhadores, com as pessoas que são afetadas
diretamente, para desenvolver essas questões e achar a melhor saída. 4º Bloco (08m.): 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.
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. Sra Mayara responde que essa questão
de fortalecer ao combate do mosquito é uma questão da abertura de concurso público para novos
servidores na saúde na área epidemiológica, a abertura de concurso públicos imediato para essa área vai
ajudar a fortalecer o combate ao mosquito. Sobre tratar a dependência química como saúde pública, é
essencial tratar e conscientizar como forma de saúde pública. Dar continuidade em todas as obras,
inclusive nas áreas de interesse dos trabalhadores e juventude que mais precisam. Criar um centro de
atendimento para essas famílias. “Em questão aos Parques da Saúde entra na mesma questão”. O
Presidente Sr. Adilson da Silva agradece a candidata Sra Mayara, o conselho está a disposição, agradece
os membros da Mesa Diretora e Secretaria Executiva. Dando por encerrada às 18h39 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.
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