Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 17-2020-JO
Data: 26 de Novembro de 2020.
Horário: 12h
Local: sede do SIMESC Regional Joinville
Reunião SIMESC com apoio da Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM)
Presentes: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Conrado R. Hoffmann F., Dr. Ricardo K.
Miyamoto, Dr. Cassiano Gonçalves Ucker (vereador eleito – Cidadania),
Adriano Silva (canditado a prefeito - Novo), Darci de Matos (candidato a
prefeito - PSD), Érico V. Pereira (vereador eleito - Novo), funcionárias da SJM
e assessores de ambos os candidatos.
1. Informes
2. Pauta
2.1 Eleições Municipais 2020
Ouvimos as propostas dos dois candidatos a prefeito presentes na reunião:
Sr. Adriano Silva (Novo) e Sr. Darci de Matos (PSD).
Cada candidato teve 20 minutos de fala, que aconteceu na ordem de
chegada.
Fala dos candidatos:
Adriano Silva – Candidato a prefeito (Novo)
Apresentação: 42 anos, joinvilense, administrador no ramo de suplementos
nutricionais, bombeiro voluntário. Foi presidente do Conselho da ALANAC
(Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais) e vice-presidente da
ACIJ (Associação Comercial e Industrial de Joinville).
Motivações: “Gosto de liderar trabalhos voluntários e gosto da área de saúde.
Vivenciei crises políticas nos últimos anos que levaram a crises econômicas,
e isso me motivou a entrar na política para mudar, para evitarmos crises
econômicas.”
Saúde: É um dos focos principais, ao lado de Educação e Segurança.
Preocupa-se com o orçamento, pois hoje há necessidade de se investir em
saúde mais do que o mínimo previsto. Pretende fazer com que o Hospital
Municipal São José seja gerenciado por uma Organização Social (OS), para
que seja mais efetivo, sendo inicialmente uma unidade mista, mantendo os
servidores de carreira sem prejuízo com as novas contratações. Propõe
convênios com hospitais particulares para fazer a fila eletiva rodar, já que esta
é muitas vezes dificultada por casos de urgência que acabam passando na
frente. É favorável a concursos públicos em algumas áreas. Considera o
diálogo com entidades fundamental.
Pandemia Covid-19: Defende a ampliação da capacidade de atendimentos,
com ampliação de leitos de UTIs, para não precisar fazer lockdown. Quer
manter a capacidade de resposta do município com presença, educação da
população.
Darci de Matos – Candidato a prefeito (PSD)
Apresentação: 59 anos, natural do interior do Paraná, economista, pós
graduado em Administração. Foi presidente da Fundamas, delegado do
Ministério do Trabalho, vereador, deputado estadual, atualmente deputado
federal licenciado para a campanha.

Motivações: “Acredito na importância de trabalhar. Me vejo seguindo o
caminho do falecido ex-governador e prefeito de Joinville, Luiz Henrique da
Silveira, que um dia se licenciou de cargo no Congresso para olhar e
trabalhar por Joinville. Percebo que Joinville empobreceu e precisa voltar a
crescer.”
Saúde: Defende que o secretário da saúde deve ser especialista e entender
do SUS. A Atenção Básica é fundamental. Defende ampliação e melhoria do
Disque Saúde, para que funcione 24 horas por dia e também nos finais de
semana. Defende a valorização do servidor público. É favorável a fazer
concurso público. Pretende agir nas filas de cirurgias e de exames, se
necessário comprando serviços da rede privada. O HMSJ precisa de um
diretor que não seja o secretário da saúde. Não vai colocar OS no HMSJ. É
favorável a ter diálogo com as entidades médicas. Preocupa-se, também,
com a dengue.
Pandemia Covid-19: buscar dinheiro federal. Posicionamento liberal em
relação ao distanciamento social, na linha do Bolsonaro. Manter cuidados,
mas sem lockdown.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

