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ATA SEI

Reunião da Mesa Diretora do CMS com o candidato a Prefeito de Joinville Eduardo Zimmermann (PTC)
Reunião realizada dia dezesseis do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (quarta-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 minutos. 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; e o senhor Eduardo
Zimmermann (PTC), Candidato a Prefeito de Joinville. O Presidente da Mesa Diretora, senhor Adilson,
inicia a reunião cumprimentando e apresentando todos os presentes. O candidato Eduardo cumprimenta a
todos e se apresenta. O Segundo Secretário da Mesa Diretora, senhor Luciano, inicia os questionamentos
do primeiro bloco perguntando ao candidato; “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, o candidato diz
se comprometer em montar uma equipe com “os melhores” com qualificação técnica e que irá contar com
o Conselho Municipal de Saúde para analisar o que deve ser feito para a saúde do município;  Em relação
“a prioridade no plano de governo, fala sobre a necessidade de um Pronto Atendimento ou Policlínica na
região Oeste da cidade; Defende ainda a criação de um Hospital na região Sul de Joinville, “no modelo
PPP como funciona o de Jaraguá do Sul”, e neste mesmo modelo “PPP” quer aplicar “em uma ampliação
do Bethesda”, para se ter um “fortalecimento na rede municipal hospitalar”. Em continuidade, o segundo
secretário Luciano faz as perguntas do segundo bloco: “3-Orçamento da saúde no município é 36,90%.
Qual sua expectativa de porcentagem 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”; O candidato Eduardo responde à pergunta sobre orçamento dizendo
que pretende “impulsionar a atração das empresas na cidade”, utilizando diversos meios para isso,
inclusive a desburocratização, para “atrair os negócios para a cidade”, “vender os quatro mil lotes que a
prefeitura é proprietária”, e assim, consequentemente, ter um incremento na arrecadação, “triplicar ou
multiplicar até por dez o caixa da prefeitura”, possibilitando um investimento muito maior na saúde. Na
questão quatro; explicando sobre investimento pós Covid, propõe “fortalecer as ações das Comissões de
crise” que irão apontar os soluções e caminhos para esse investimento; Sobre a Atenção Básica, explica
que o paciente precisa ser bem atendido; Ao item seis, afirma ainda que “o que for bom” será continuado;
Em relação ao assunto de saneamento básico, sugere privatizar as “Águas de Joinville”. Passando para o
terceiro bloco, o secretário Luciano faz a leitura dos seguintes 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-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 e 11-
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”;  Em resposta ao item oito, sobre o HMSJ, o candidato fala sobre querer construir em Joinville um
“Hospital de ponta” para substituir o Hospital Municipal São José – HMSJ; Em continuidade às questões,
defende investir no tratamento do AVC; Referente ao tratamento do Câncer, considera que o Conselho
Municipal pode auxiliar dizendo o que é necessário; Acrescenta que também dará atenção ao tratamento
do Autismo; O Secretário Luciano faz mais algumas perguntas do quarto e último bloco: “12-Tratar a
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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 responde ao item 12,
dizendo que prevê no plano de governo “a situação de ter mais unidades, para fortalecer as unidades,
prevendo internação compulsória”; À 13º pergunta, referente ao Combate à Dengue, afirma que
resolvendo o saneamento básico terá muito menos focos de dengue, e propõe ainda “criar uma tubulação
em toda a extensão do Rio Cachoeira” e consequentemente limpar o rio; Passando a falar sobre o item 15,
o candidato diz que pretende “arrumar as praças, centro de convivência à saúde, hortas comunitárias...
aproveitando-se inclusive das infra estruturas das unidades de saúde”; Fazendo algumas considerações
finas informa que quer “combater a corrupção, combater a irresponsabilidade econômica, combater o
descaso”. Ao final, o candidato agradece ao CMS, e o senhor Adilson da Silva (Presidente do CMS)
encerra a reunião às dezoito horas e trinta minutos, agradecendo a participação do candidato.
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