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Reunião da Mesa Diretora do CMS com o candidato a Prefeito de Joinville Anelísio Machado(Avante)
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 18h32m. 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 do Candidato a Prefeito Anelísio Machado(Avante).
Sr Adilson da Silva, inicia a reunião agradecendo o candidato, falando da história e importância do conselho
e função. Apresenta os membros da Mesa Diretora, reforça a importância de ouvir os candidatos. Sr Anelísio
agradece o convite e a oportunidade. 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? Sr Anelísio responde: Temos definido dentro do nosso Plano de
Governo prioridade na organização e ampliação na Atenção Primária de Saúde, estruturando a Estratégia de
Saúde da Família, Saúde Bucal, Exames de Diagnóstico e garantir a humanização no atendimento na rede
pública. Precisamos dar atenção, fazer com que o processo de exames feito nas Unidades Básicas de Saúde e
Hospitais sejam mais dinâmicas. Apoiar a Autonomia do Conselho Municipal de Saúde, “fiz parte do
Conselho Municipal de Emprego e renda pela ACIJ, fui Presidente durante um período, entendo a função e a
necessidade do conselho participar da decisão, porque é formado de pessoas que tem muito conhecimento e
que se doa de forma voluntária para o bem da sociedade”, é fundamental essa parceria, está em nosso Plano
de Governo, estar junto do CMS para nos dar subsídio para que possamos acertar nas atividades
desenvolvidas referente a saúde do município, é fundamental para que nossa cidade possa crescer em
primeiro lugar com muita saúde. Já que existe os conselhos nos bairros, que exista, uma participação mais
efetiva do governo junto dos bairros, lá é que encontramos as maiores dificuldades, essa aproximação é
fundamental e está como prioridade em nosso plano de governo. *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%. 4Investimento 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. Sr Anelísio responde referente aos recursos, "realmente existe uma preocupação
quanto ao exagero de gastos com a saúde, temos dois setores do município que consomem a maior fatia que
é a Educação e a Saúde e são dois setores mais importantes para o desenvolvimento de uma cidade".
Sabemos que o São José hoje atende uma certa demanda que não é do município, entendo que nem uma
pessoa deva deixar de ser atendido independente de quem quer que seja, o governo estadual e federal tem
que estar envolvido nesse processo, 'aí entra uma discussão, porque muito se fala na região metropolitana,
precisamos trabalhar a interpretação dessa região metropolitana para que todos acabem se envolvendo no
processo, não um único município precisa carregar o peso maior, a informação que temos, é que cerca de
30% das pessoas ali atendidas não são de Joinville", vão ser atendidas sim, mas vamos ter que estudar
melhor isso. Vocês que têm as informações vão nos ajudar para que possamos tomar as devidas decisões. “Eu
quero ser Prefeito, mas não sou o dono da verdade ou da cidade, o dono da cidade é o povo, que são os
profissionais, a comunidade e as pessoas que entendem de cada setor”. Por isso que o Conselho tem um
papel fundamental nesse processo de ajustes da saúde do município. “Estamos usando para a saúde mais que
o dobro, a saúde teria que ser excelente, para mexer nesse processo teríamos que criar um grande debate, ver
como pode ser trabalhado para que não se gaste tanto e se tenha mais efetividade, sabemos que tem setores
que poderiam ser otimizados e tem setor que precisa de mais atenção”. Quanto ao investimento pós covid é
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uma situação muito complexa, complicou muito qualquer tipo de gestão particular, iniciativa pública, todos
sofreram um momento de dificuldade e ainda hoje continua. As pessoas perderam o medo do Covid e isso
preocupa, "se as pessoas perdem o medo elas abrem a fragilidade para que tenhamos um novo processo forte
da pandemia", uma atenção muito grande e os investimentos muito bem planejados. Não podemos ficar
esperando problemas futuros para ir em busca de soluções, temos que ficar ligados com o que vem
acontecendo no mundo para trabalhar os investimentos pós covid. Atenção primária, ações da saúde, temos a
situação das pessoas abandonadas na rua por problemas com drogas, mentais ou desmotivação de vida.
Temos um projeto dentro de nosso Plano de Governo preocupado muito com a saúde dessas pessoas,
transformando com dignidade, colocar em local adequado para que possam dormir, se alimentar
decentemente, para que elas tenham regras, terão toda a condição, vamos preparar e capacitar eles para
alguma função primária ex: zeladoria da cidade, eles podem cuidar das praças e jardins da cidade e com isso
ganhar recurso e terão uma condição social e função adequada, sendo exemplo para o bem-estar da cidade.
Quanto ao Saneamento Básico têm que avaliar alguns fatores, observar para não desperdiçar o dinheiro em
obra que não leva a solução. Várias galerias simples de fazer, onde seria muito fácil fazer galerias com custo
não muito elevados, onde conseguiríamos trazer áreas de lazer em cima dessas galerias, onde seria parte de
saneamento básico. Primeiro investimento está nos funcionários de saúde, preocupação que os profissionais
estejam protegidos, tenho um respeito muito grande pelos profissionais de saúde porque sei a importância do
trabalho que desenvolve. *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. Sr Anelísio responde que o Zequinha
precisa ser pensado, não é um projeto simples, está localizado em um ponto bom, mas por atender uma
grande demanda teríamos que rever a localização e espaço para ampliação, Joinville vem crescendo, temos
que pensar Joinville daqui 20 anos, está dentro de nosso Plano de Governo, precisamos fazer um bom estudo,
com um Conselho Técnico junto ao Conselho de saúde para acharmos uma solução para o Hospital São José,
não para curto prazo, mas para longo prazo, para termos o hospital de Joinville como referência de um
grande Hospital. Continuidade de trabalho quanto ao AVC, temos que observar muito a prevenção também,
fortalecer dar continuidade a esse trabalho, mas trabalhar muito em conjunto com esse projeto para evitar que
isso aconteça, trabalhar antes na educação das pessoas. Quanto ao cuidado com as pessoas com transtornos
Autistas, é extremamente importante olhar todas as situações, entender e pensar nas pessoas menos
favorecidas, "hoje em estudo a cada 74 crianças há uma criança autista, temos que ampliar esse
atendimento", a nossa cidade e o governo tem que olhar como auxiliar esse projeto em Joinville. Em relação
ao Câncer, trabalhar muito na linha de prevenção, fazer mais divulgação, ações através das ACS(Agentes
Comunitárias de Saúde) que são essenciais na comunidade para levar a prevenção. “Vamos precisar muito do
Apoio do Conselho Municipal de Saúde, está em nosso plano de Governo apoiar os Conselhos Locais de
Saúde e Municipal de Saúde”. 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. Sr Anelísio “Confesso que vocês estão trazendo muitas soluções”, sobre a
dependência química é um caso muito sério, problema que temos que olhar com atenção, fazer um trabalho
de prevenção começa com a educação, fazer um trabalho nas Escolas, desde o ensino fundamental, a droga
está chegando muito cedo. Precisamos criar na cidade uma forma de apoio para aqueles que já caíram na
droga, ajudar esses centros de tratamento. Trabalhar a prevenção desde a segurança pública, melhorar a
qualidade evitando que o traficante não tenha tanta liberdade para atuar dentro da cidade. Criação da Guarda
Municipal com poder de Polícia, que atue junto as escolas públicas(01 guarda municipal na frente de cada
escola), criar mais câmeras de vídeo para visualizar a circulação das pessoas em frente as escolas, com isso
minimizar um pouco esse problema. Sobre o Mosquite Aedes Aegypti, "a dengue não poderia estar no
patamar que está em Joinville, o número é muito alto, o povo de Joinville não está cuidando das praças e
Jardins como cuidava, precisa trabalhar forte na educação da saúde das pessoas, fazer ações nos bairros de
sensibilização, fazer com que as Escolas, Centros de Educação Infantil, CONSEG e Associação de
Moradores sejam multiplicadores dessas ações". Defendemos com as ACS um mapeamento mais preciso e
forte da cidade junto com os Agentes de Edemias, nas regiões com mais focos um esforço maior. Sobre as
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obras em andamento, "precisam ser tocadas em outro ritmo e com responsabilidade”. Criar Parques da Saúde
é fantástico, novas Unidades com área externa para fazer atividade física, com espaço de reabilitação, sou
favorável em uma avaliação criteriosa para poder desenvolver um grande trabalho para a saúde de Joinville.
"Na área de saúde, teremos alguém que será da área da saúde que pode ser até indicado pelo conselho de
saúde". Tenho a agradecer muito esse espaço, "independente de eu ser prefeito ou não, eu quero conhecer o
trabalho de vocês, o trabalho voluntário só temos que aplaudir". A Prefeitura estará aberta ao diálogo, faço
questão de ter vocês para planejar junto a saúde do município, faço questão de trabalhar para o povo. O
Presidente Sr. Adilson da Silva agradece o candidato Sr Anelísio, o conselho está a disposição, agradece os
membros da Mesa Diretora e Secretaria Executiva. Dando por encerrada às 19h19 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.
Documento assinado eletronicamente por Adilson da Silva, Usuário Externo, em
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21.863, de 30/01/2014.
Documento assinado eletronicamente por Luciano Henrique Pinto, Usuário
Externo, em 20/10/2020, às 17:30, 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,
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