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ATA SEI

Reunião da Mesa Diretora do CMS com o candidato a Prefeito de Joinville Marco Aurélio Marcucci
(Republicanos).

 

Reunião 16/10/2020(sexta-feira) – Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, realizada de forma
online na plataforma MEET em modo de gravação, iniciou a reunião às 17h. 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 Marco Aurélio Marcucci (Republicanos).

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 Marcucci agradece o convite e cumprimenta a mesa. 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 Marcucci responde: “O Nosso Partido tem
o Plano 10 que contempla a Saúde Pública e a Assistência Social, vou deixar claro que a nossa bandeira e
Projeto de Governo é a Segurança Pública, não vou abandonar as outras áreas. Não tenho conhecimento da
Saúde, inicialmente preciso saber oque está acontecendo dentro da saúde, meu plano é colocar um gestor
da carreira policial que tenha conhecimento na área da saúde, para verificar primeiro onde estão alocadas
as verbas Federais, Estaduais e Municipais. A partir dai avaliar um conjunto de ações para a saúde”.
Primeira coisa Gestor Policial com conhecimento na saúde, depois verificar as prioridades, verificar o
quanto de dinheiro tem, pra onde vai, têm o repasse constitucional. A ideia inicial é procurar profissionais
técnicos para fazer um diagnóstico, para levar informações e poder direcionar. No meu Plano também
consta a implantação da Lei Estadual que concede ao Idoso vacina domiciliar e Auditoria em todos os
setores da saúde.*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. Sr
Marcucci responde sobre o Saneamento Básico: “Obviamente se houver recursos necessários vai se
investir em Saneamento Básico é primordial, quero fazer um Diagnóstico geral com todos os órgãos e
profissionais ligados a saúde para passar as informações para e poder investir. Aplicação do percentual,
vou seguir a legislação, máximo ou mínimo vai depender dos recursos que serão oferecidos. Sobre a
Atenção Básica tenho informações sobre alguns locais, postos e hospitais que têm necessidades, mas
necessito de informações detalhadas”. Investimento pós Covid, vai depender da evolução da Pandemia,
vai depender das informações que serão passadas, avanço ou não da pandemia para avaliar. Situação de
Rua está em meu plano de governo, “dar atenção para morador de rua, vai de acordo com a Assistência
Social. Tudo oque foi bem feito de avanço na saúde ou em outras áreas nesse governo vai continuar”. A
meta para continuarmos crescendo vai depender da arrecadação.*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
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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 Marcucci responde que o futuro do Hospital São José, “se uma OS resolveria todos os problemas
do HMSJ, a pergunta é então porquê não foi feito?” O interesse é resolver os problemas do hospital como
de todas as unidades, “tudo vai depender das informações que for me passadas”. Tudo oque for de
interesse dos profissionais de saúde, dentro dos recursos que for me passado, tenho interesse de dar
continuidade, andamento ou iniciar. 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 Marcucci responde tratamento da dependência química, “está
ligado diretamente com minha área, uma situação complicada, tenho total interesse em direcionar esse
assunto para meu gabinete, envolver esse assunto em específico, se não tivesse dependente não haveria o
tráfico, é assunto muito delicado que envolve não só a classe mais pobre, mas também a classe média alta
de Joinville”. Sobre o Mosquito Aedes, se os órgãos da saúde e Secretário da Saúde colocar estatística, “se
tenho que combater, vou combater não tem nem discussão”. Processo licitatório, esse assunto vai ter uma
atenção muito grande, vai envolver não só na área da saúde, mais em todas as áreas, “apenas em função da
área financeira de onde vêm e para onde vai os recursos”. Se as licitações são feitas da forma legal
continua, se não tiver vai ser parada, investigada. Parques de Saúde, “com as informações aqui, tudo oque
for projeto bom, independentemente do governo que implantou vou dar continuidade”.O Presidente Sr.
Adilson da Silva agradece o candidato Sr Marcucci, o conselho está a disposição, agradece os membros da
Mesa Diretora e Secretaria Executiva. Dando por encerrada às 17h40 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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