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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA QUATRO 

DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE GUARULHOS, COM INÍCIO ÀS QUATORZE HORAS E 

TÉRMINO ÀS DEZESSETE HORAS E TRINTA E OITO 

MINUTOS. 

 

 

Realização: Secretaria da Saúde 

Presidente: Vereador Dr. Eduardo Carneiro 

Tema: Prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Boa tarde, 

boa tarde a todos. Hoje, dia 4 de junho de 2018, sob a proteção de Deus, 

iniciamos esta Audiência Pública. Esta Comissão Permanente de Higiene e 

Saúde Pública esclarece que, no momento, o Executivo está sendo 

representado pelo Dr. José Sérgio Iglesias Filho, secretário de Saúde, que fará 

explanações referentes à prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2018, 

obedecendo, dessa forma, ao disposto no art. 36, da Lei Complementar nº 

141, de 13 de janeiro de 2012.  

Esta audiência seria realizada na quarta-feira próxima 

passada, mas devido à greve e à falta de combustível foi transferida para essa 

data. Deveria estar aqui o presidente da Comissão de Higiene e Saúde desta 

Casa, Dr. Alexandre Dentista, que, por problemas de saúde pessoal, está 

fazendo exames, hoje, e eu venho presidir a presente Audiência. 

Eu solicito ao Sr. Dr. Sérgio Iglesias que componha a Mesa. 

O vereador Moreira, que é membro da Comissão Permanente de Higiene e 

Saúde Pública, presente também na Mesa. Dra. Graciane Dias Figueiredo, 

secretária-adjunta da Secretaria da Saúde, também convido a compor a Mesa. 

Dr. Radyr Llamas Papini, diretor do Departamento Administrativo e Financeiro 

da Saúde. E o Sr. Rogério de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de 

Saúde, também convido a compor a Mesa. 

Com a palavra o Dr. Sérgio Iglesias, para fazer a 

explanação.  
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O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Boa tarde a 

todos. Primeiramente, essa explanação, ela é uma prestação de contas 

referente ao 1º trimestre de 2018, comparados com o 1º trimestre de 2017, 

sempre um ano anterior, e essa apresentação é dividida em algumas etapas. 

Essa primeira etapa da apresentação da questão orçamentária e financeira, 

que eu vou pedir para que o Radyr possa estar apresentando, Sr. Presidente, 

junto ao púlpito.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Perfeito. Eu 

gostaria já de aproveitar e solicitar às pessoas que os vereadores e as 

pessoas que quiserem fazer algum tipo de pergunta, que já fizessem a 

inscrição.  

O SR. RADYR LLAMAS PAPINI - Boa tarde. É um prazer 

aqui estar com vocês, fazendo a apresentação de contas. Tendo em vista aqui 

da transparência, eu acho que é o principal da relação entre os poderes.  

Então, vamos fazer rapidamente aqui uma apresentação da 

parte financeira, da execução orçamentária, como é que está o momento, 

lembrando que essa execução é até o mês de abril, então, é parcial aos 

primeiros quatro meses do ano. A execução, normalmente, ela começa menor 

no começo do ano e ela vai se acelerando ao longo do ano. Então, vamos lá. 

Receita de impostos. Esse primeiro quadro é aquele quadro 

que compõe investimento obrigatório da saúde. Tivemos previsto 1,367 bilhão, 

arrecadado 43% disso até o 1º quadrimestre. Transferências da União, 72 

milhões. Repassados até o momento, 23 milhões, ou seja, 

32%.Transferências do Estado, 1,396 bilhão.Repassados até o momento, 496 

milhões, ou seja, 35%.  

Então, já temos arrecadados no 1º quadrimestre, 1 

bilhão,116 milhões,que equivalem a 39% da arrecadação prevista anual.  

Execução, o mínimo aplicado constitucionalmente na 

Saúde, seria de 15%, ou seja, R$ 425 milhões. Foi orçado para esse ano de 

2018, R$ 681 milhões, ou seja, 24%. Já temos de despesa, no 1º 

quadrimestre, 270 milhões, ou seja, 24%; a previsão é que a gente gire 

alguma coisa em torno do que foi ao final do exercício, esse número deve 

subir constantemente, percentualmente aí a arrecadação.  

Receitas vinculadas, isso aqui são saldos que nós 

recebemos no início do exercício, e o saldo que ficou no final do exercício.  

Houve uma mudança da legislação federal, então, antes, 

nós recebíamos os recursos divididos nesses blocos desse primeiro quadro, e 

esses recursos, por conta dessa mudança, a partir de 1º de janeiro, eles 

foram... são todos enviados para um bloco único de custeio, que é esse 

quarto... esse segundo bloco, embaixo.  
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Então, nosso saldo bancário nas contas total, dia 31/12 era 

de 38.349.000,00 no total, sendo que essa foi o que foi virado o ano, a gente 

pagou, liquidou as despesas do exercício anterior, no começo desse ano, 

terminamos com um saldo bancário de 12 milhões nessas contas antigas. 

Ainda há despesas sendo questionadas, algumas coisas sendo liquidadas. 

Esse número para a próxima apresentação, ele deve vir zerado, porque aí a 

gente vai trabalhar somente com a conta nova, com o bloco novo, que é esse 

que a gente tem uma execução, recebemos de 70 milhões esse ano de 

repasse, já pagamos efetivamente 64 milhões. Então, temos um saldo 

bancário aí de 5.700.000,00. Lembrando que esses valores são todos 

referentes ao mês de abril. 

Despesas por bloco. Receita de impostos municipais. Do 

orçamento, nós já empenhamos 355 milhões, ou seja, 50%. Desses 50% 

empenhados, nós já liquidamos 270 milhões, ou seja, 76% e pagamos 88% 

desse valor.  

Taxas municipais, foi empenhado um valor baixo ainda nos 

primeiros quatro meses, apenas 1%. Esse 1% já foi 70% liquidado.  

Assistência farmacêutica federal, orçado de 7.445.000,00, 

empenhamos 6.700.000,00, ou seja, 91%. Esse bloco tem um empenho maior 

porque os contratos já, normalmente, entram o ano, ou são licitados, e aí já 

são feitos o valor do empenho total. Daí você pode ver que 24% foram 

liquidados, que foi efetivamente recebido no período. E 91% liquidados foram 

pago.  

Atenção básica federal, empenhados 34 milhões, 56% do 

que foi orçado; liquidados, 17 milhões, ou seja, 49% do que foi empenhado.  

Média e alta complexidade, empenhados 68% do que foi 

orçado, ou seja, 101 milhões; liquidados, 48% e pago 75% desse valor, ou 

seja, 37 milhões.  

Gestão do SUS Federal, um valor baixo que a gente 

recebe, mas foram empenhados já 33% disso. Por enquanto, até o mês 4, 

ainda nada havia sido liquidado.  

Vigilância em saúde, 8 milhões orçados, 4 milhões 

empenhados, ou seja, quase 50% já foram empenhados. Desses, 30% foram 

liquidados, 95 do liquidado pago. Incentivos a Programas de Saúde Estadual, 

empenhamos 62% do valor, no total de 2.885.000,00; liquidamos 43%, com 

65% pago.  

Convênios e emendas estaduais que recebemos 89% foram 

empenhados, são 3.347.000,00; liquidados, 10% ainda, porque são projetos 

que são executados ao longo do ano, então, esse começo de ano, ainda tem 

uma execução baixa.  
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Convênios e emendas federais, elas foram recebidas no 

mês 4, então apenas [0].1% foi empenhado, esse orçamento está sendo 

empenhado ao longo do mês de maio e junho, e para começar a execução 

dele.  

Por tipo de despesa... Por tipo de despesas, então aí 

voltamos ao tipo de despesas que compõem o total das dotações. Salários e 

encargos, 455 milhões orçados, já foram empenhados 42%, ou seja, 192 

milhões; liquidados 87% desse valor e pago 92% desse valor.  

Contribuições, 2.431.000,00, empenhados 75% desse valor, 

já liquidados 33%. Subvenções, orçados 27 milhões, empenhados 95%, ou 

seja, 26 milhões; liquidados 14 milhões, e 82% do liquidado pago, ou seja, 11 

milhões.  

Diárias, apenas R$ 1.450,00 empenhados, ou seja,1,4% do 

total, e 100% disso foi pago. Material de consumo, 33.949.000,00 foi o 

orçamento, 41% empenhados, ou seja, 13 milhões; e liquidado apenas 

1.300.000,00, 9%.  

Premiações culturais e artísticas, ainda nada empenhado, 

um valor muito baixo que a gente tem. Material de distribuição gratuita, é 

aquele caso que eu falei que a gente tem os contratos que estão vigentes, 

então, a gente tem um valor alto empenhado e um valor baixo vai sendo 

liquidado, conforme o exercício vai ocorrendo, então são 27 milhões 

empenhados, ou seja, 70%, 5.400.000,00 liquidados, 20%.  

Passagem e locomoção, só 4% foram empenhados, é um 

valor baixo também. Serviço de consultoria, 100% empenhado, mas nada 

liquidado ainda, nem pago.  

Locação de imóveis, temos um orçamento de 3,5 milhões, 

foram empenhados 1.600.000,00, ou seja, 45% do orçamento já foi 

empenhado; disso, 79%, 80% praticamente já foram liquidados.  

Serviços de pessoa jurídica, serviços de pessoa jurídica, 

temos o orçamento de 334.937.000,00, empenhados 65% desse valor; do 

empenhado, 56% já foram liquidados, e 82% liquidados foram pagos. 

Despesas de exercícios anteriores, 32 milhões orçados, já foram empenhados 

25 milhões, um empenho de 78%; disso, 99% foram liquidados, e do liquidado, 

67% já foram pagos.  

Pro-Rede, o orçado total de 1 milhão por ano, 610 mil foram 

empenhados, ou seja, 60%; 200 mil liquidados e pagos 98% do que foi 

liquidado.  

Obras e instalações, 1.700.000,00, 1 milhão empenhado, ou 

seja, 57% já foram empenhados, e 100% dele liquidado.  
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Equipamentos e material permanente, aí entram aqueles 5 

milhões que eu mostrei ali atrás referentes a emendas. Então, esse valor 

chegou pra gente no mês de abril, ainda não deu tempo de empenhar e 

liquidar esses valores.  

E locação de mão de obra, um valor de 402 mil, esse valor 

até em meses posteriores já foi transferido para outras dotações, então nada 

dele foi empenhado.  

Então, no momento, essa é a situação da execução 

orçamentária. Como eu falei, começo do ano, ela sempre começa – 

historicamente normal – menor e aí ela vai se acelerando ao longo do ano. Já 

estamos com uma boa execução, com bastantes contratos já em andamento. 

Seria basicamente isso a apresentação da parte orçamentária.  

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Bom, vamos, 

então, para a produção hospitalar. Eu vou fazer uma apresentação, essa não 

é uma apresentação tão extensa assim, mas eu vou tomar a liberdade de 

fazer algumas poucas considerações, porque eu acho que elas talvez já 

esclareçam algumas dúvidas que possam surgir aí durante a própria 

apresentação. Vamos lá.  

Bom, essa primeira... essa primeira tela mostra o número 

de AIHs que foram aprovadas por gestão. Então, está separado entre gestão 

municipal e gestão estadual.Temos a produção do trimestre de 17 versus o 18, 

e observamos um crescimento muito significativo de todas as instituições 

hospitalares que têm gestão municipal, com exceção aí do Hospital Stella 

Maris, e isso é importante que seja bem observado, porque sei que vários 

vereadores dessa Casa tem aportado recursos para o Hospital Stella Maris, 

em busca de socorrer aquela instituição, que nós sabemos que a duras penas 

vem se mantendo aberta e tentando prestar um bom serviço, mas nós temos, 

sim, algumas dificuldades em obter do Hospital Stella Maris aquilo que a gente 

gostaria em termos de resultado prático. Percebam que ele destoa da 

realidade das demais instituições, em que Pimentas Bonsucesso há um 

crescimento de 22% no número de AIHs; HMU, 14%; o Hospital da Criança, 

8%; JJM, quase 6% e o Stella Maris, 13%;o Hospital Geral de Guarulhos, 15% 

de acréscimo; e o Hospital Padre Bento aí, no que se refere ao número de 

AIHs, praticamente inalterados - são três AIHs só num universo de 1.231 AIHs. 

Em termos estatísticos, é muito pouco significativo.  

Quando fazemos um balanço do um município como um 

todo, em que somamos a gestão municipal e a estadual, nós temos um 

acréscimo aí no número das emissões desses laudos de internação hospitalar 

na casa de 10,3%, esse é um número bastante expressivo para um trimestre. 

Próximo. 
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As AIHs, quando separadas entre cirúrgicas e clínicas, nós 

percebemos que as AIHs clínicas, tivemos um crescimento muito grande no 

Pimentas Bonsucesso e no HMU, 25% e 21% respectivamente. O JJM 

também, 14%;Hospital da Criança, 2,8%; e o Stella Maris, nas internações 

clínicas, teve um decréscimo de 24%. O número absoluto do Stella Maris é 

muito pequeno, então um, dois, três pacientes no número absoluto do Stella 

Maris tem uma representatividade percentual muito significativa. Mas 

percebam que 119 internações clínicas por um trimestre, de fato, está distante 

daquilo que a gente espera.  

Com relação à gestão estadual, o Hospital Geral teve um 

acréscimo de 17%, e o Hospital Padre Bento, um acréscimo de 11%. O 

Hospital Padre Bento tem sido, sim, um hospital que tem dado uma retaguarda 

muito importante para o HMU, porque o HMU, os senhores verão daqui a 

pouco também em outros números, ele está com uma taxa de ocupação 

altíssima, e o que a gente precisa é que, diante dessa taxa de ocupação 

excessivamente alta, que a gente tenha alguns hospitais que possam de 

repente receber pacientes para que façam a complementação do seu quadro 

que gerou a internação, desde que não seja de muita alta complexidade, e o 

Padre Bento tem sim essa característica mais clínica do que cirúrgica. 

Próximo. Ah, desculpa, dá pra voltar só um segundinho? 

Em resumo, os 15.9% de aumento da internação clínica. 

Próximo. 

Nas internações cirúrgicas, o que nós observamos é que o 

Hospital Pimentas Bonsucesso teve um acréscimo bastante significativo, 

vocês viram tanto clínico como cirúrgico; uma alteração discreta no HMU de 

2,3%, só dez casos a menos num período de trimestral, ou seja, três casos por 

mês é muito pouco, praticamente a gente nem considera uma variação 

estatisticamente representativa.  

O Hospital da Criança, um crescimento de 29% da 

produtividade cirúrgica, muito expressivo. O JJM, 6.7, é uma variação do JJM 

que a gente considera também não tão expressiva assim, esse é um hospital 

que sempre tem correspondido aí dentro da sua capacidade operacional em 

termos de entrega de serviço de forma muito representativa.  E o Hospital 

Stella Maris, que é um hospital que nós buscamos, sim, que tenha uma 

característica de um hospital de internação cirúrgica, existe residência de 

cirurgia geral dentro do Hospital Stella Maris, e, mesmo assim, nós tivemos 

uma queda de 10,7%.  

O Hospital Geral de Guarulhos, um acréscimo de 11,5% 

nas internações cirúrgicas, esse é um hospital com característica cirúrgica de 

média e alta complexidade, como todos sabem. Esses números também, um 

outro aspecto importante, esses números, eles trabalham até uma 
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determinada exaustão. Não serão todos os trimestres que eles irão 

progressivamente aumentar, porque existe a capacidade instalada do hospital, 

que depois que atinge um determinado nível, o que nós esperamos é que todo 

mundo trabalhe dentro de uma taxa de ocupação razoável, e não que os 

hospitais do município trabalhem com mais de 100% de taxa de ocupação 

que, tecnicamente, é considerado extremamente inadequado. Então, são 

números que não serão sempre objetos de que se espere um aumento.  

O Hospital Padre Bento, percebam que teve uma 

diminuição na parte de internação cirúrgica, em contrapartida um aumento na 

internação clínica, que é o que a gente, a princípio, tem como maior 

expectativa do Hospital Padre Bento.  

As questões referentes ao Stella Maris que eu citei aqui 

estão sendo objeto de discussão na Secretaria da Saúde. Semana passada 

eu chamei toda a diretoria do hospital e seus representantes, junto com a 

nossa equipe, e formalizamos um documento mostrando a eles que é 

extremamente importante e necessário que esse hospital acabe seguindo as 

diretrizes que a própria Secretaria da Saúde, para o próprio município, porque 

é um hospital que recebe uma subvenção dessa Casa, é um hospital que nós 

sabemos que tem, sim, uma dificuldade operacional financeira, produto de um 

passado, eles têm uma dívida do passado que onera demais essa instituição, 

é uma dívida pesadíssima. Mas, em contrapartida, num município que nós 

temos uma falta muito grande de leitos hospitalares, não nos sentimos 

confortáveis de ver aquele hospital com um andar e tanto vazio, e condições 

de poder ser utilizado. Então, encaminhamos ao Hospital Stella Maris que 

fizesse uma reanálise junto com a nossa equipe, devemos, sim, partir para 

uma nova repactuação com o Stella Maris para que os próximos números 

atendam a nossa necessidade. Assim como a gente sabe que o Hospital 

Pimentas Bonsucesso, também já objeto da segunda e da terceira etapa da 

reforma, nos incomoda muito ver aqueles andares vazios e o município 

precisando tanto de leitos hospitalares. Próximo. 

Com relação ao número de partos realizados, nós tivemos 

um acréscimo de 5.6% no município. O número de partos, sim, é um número 

que sempre deve ser crescente, porque a população cresce e os nascimentos 

não param de acontecer progressivamente em números absolutos e 

percentuais, a tendência é que haja um crescimento; 5,6% é bastante 

expressivo, de um ano para o outro. E percebam aí o importantíssimo papel aí 

do Pimentas Bonsucesso e do JJM. A diminuição do HGG não tem 

significância estatística.  

O número que a gente considera muito bom para a 

Secretaria da Saúde, para o município em si, é o número de partos normais. 

Esse é um trabalho que já vem de muitos e muitos anos da Secretaria da 
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Saúde, não é um trabalho só dessa gestão. Eu acompanhei na gestão anterior 

e nos últimos anos que essa é uma diretriz que sempre foi muito implantada, 

sempre foi muito vislumbrada, e uma meta bastante razoável e considerada aí 

de primeiríssima qualidade seria que estivéssemos ao redor de 70%. 

Percebam os senhores que estamos muito próximos disso no que se refere 

aos hospitais públicos da nossa cidade, 67,23, crescemos demais de um ano 

para o outro. Esse crescimento de 10% é produto sim de um trabalho muito 

bem feito por essas instituições, e estamos próximos aos 70%. Quando a 

gente vê um município como um todo, e esses dados são compilados na 

Secretaria da Saúde, infelizmente as instituições de Medicina de grupo e 

Medicina privada têm números muito distantes desses. E aí, quando a gente 

manda para o Ministério da Saúde a informação geral do município, esse 

número cai significativamente. Mas temos, sim, ações junto a esses hospitais, 

mesmo os privados e os hospitais que são das medicinas de grupo da cidade, 

para que todos busquem otimizar o número de partos normais, que todos 

sabem aqui que é de extrema importância e que faz muita diferença. Próximo. 

Bom, esse é um slide também obrigatório. E quando a 

gente fala em AIHs rejeitadas, são aquelas AIHs que, por algum motivo, não 

puderam ser aceitas. Existe, às vezes, falhas técnicas no preenchimento da 

AIH, na documentação em si, mas, principalmente no Hospital Municipal de 

Urgências, que vocês percebem que houve um crescimento, e talvez o 

responsável pela maior variação que ocorreu de 17 para 18, isso se deve a 

uma super ocupação do hospital. O hospital, ele tem um limite de leitos, que 

são leitos cadastrados, e esses leitos cadastrados são os leitos oficiais; e só 

em cima dos leitos cadastrados é que nós podemos emitir a tal da AIH. Se eu 

tenho um hospital com mais de 100% de taxa de ocupação, todo aquele 

excedente, as AIHs são rejeitadas, ou seja, eles não se transformam em 

internação efetiva junto ao Ministério, são glosadas.  

O HMU passou por um momento em que as AIHs haviam 

diminuído muito, percebam que no início de 2017 esse número estava em 

12.2%; depois tem o 2º, o 3º e 4º trimestre de 2017, e também o 2º trimestre 

não foi tão expressivo. E esse número crescente, ele demonstra, sim, que a 

população está sendo assistida, na verdade, mais do que deve. O bom seria 

que o HMU não fosse um hospital de tão poucos leitos, o bom seria que 

aquele hospital tivesse, talvez, 200, 300 leitos. Eu costumo dizer que nessa 

cidade - falei recentemente na Promotoria Pública - essa cidade não faltam 

menos do que 800 mil leitos. E quando a gente faz as contas do tamanho, por 

exemplo, de um hospital geral, o Eduardo Carneiro que é médico e conhece a 

realidade desse município, seria ótimo se nós tivéssemos mais quatro 

hospitais gerais. Imaginem, com todas as dificuldades que nós temos no dia a 

dia, nós estamos aí driblando todas essas questões assistenciais, imaginem 

que nós deveríamos ter mais quatro hospitais gerais dentro da cidade. E nós 
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não temos, essa é uma realidade difícil, e o que acaba acontecendo é uma 

superlotação naqueles que existem hoje.  

O HMU, essa superlotação é graças, sim, a um bom 

atendimento que ele está prestando, porque percebam que de todos os 

demais, ele é o que acabou tendo um crescimento mais exponencial de AIH 

rejeitada. Embora seja um número que nos pareça negativo, a rejeição de uma 

AIH, porque deixa de gerar receita, na verdade, mas ele traduz, sim, uma 

realidade de que o hospital está sendo procurado e está dando assistência de 

uma forma ou de outra. Numa compilação de dados, percebam que de 17 para 

18 houve um crescimento aí de 3% nas AIHs rejeitadas.  

Vamos para a produção ambulatorial.  

Bom, a produção ambulatorial desse município, ela tem nos 

surpreendido positivamente em cima dos dados que nós vamos apresentar 

agora. Vocês vão perceber que de fato existe um único dado bastante 

negativo nessa apresentação, mas o todo é muito, muito positivo. Um dado 

isolado no meio desse universo de dados que vocês vão ver agora, ele deve 

ser muito considerado pela nossa equipe, mas não podemos virar as costas 

para esse resultado que reflete que estamos, sim, num caminho correto. Nós 

não fizemos na Atenção Básica desse município, estou com a Dra. Ana aqui, 

que é a nossa diretora aí, super competente e dedicada e que revolucionou, 

sim, o mecanismo assistencial na Atenção Básica, não às custas de uma 

hiperlotação de profissionais que, num primeiro momento, a gente não teve 

essa possibilidade. Nós temos o problema da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

e o que nós fizemos nada foi além de uma reordenação de serviços, de uma 

implantação de um documento chamado documento norteador, que é um 

documento que visa, acima de tudo, que cumpramos uma produtividade, para 

que aí, sim, a gente possa estar ampliando o quadro de recursos humanos, 

principalmente o quadro médico. Porque, se eu e tenho uma produtividade - 

isso é só um exemplo - em torno de 30%, 40%, como é que eu posso chegar 

para o prefeito e pedir para ele que ele me contrate mais 20, 30, 40, 50, 60 

médicos com uma produtividade que não corresponda àquilo que nós 

esperamos? Então, foi através da implantação do documento norteador, um 

documento que foi publicado oficialmente, que faz com que todas as Unidades 

Básicas de Saúde sigam um modelo, uma padronização de agendamento, de 

acesso do usuário às unidades. E, através do documento norteador, nós 

estamos percebendo, apresentação, pós-apresentação, um crescimento de 

produtividade. Recentemente, tivemos já liberado pela gestão a contratação 

de vários médicos, principalmente médicos para atendimento na Saúde da 

Família, 32 médicos, não é, Dra. Ana? Trinta e dois médicos que foram... 

Trinta e três? Trinta e três médicos que foram liberados já pela gestão para a 

Saúde da Família, ou seja, tudo indica que aí sim, nas próximas 

apresentações, esses números já muito expressivos, serão mais expressivos 
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ainda. E é isso que nós temos que torcer. Eu acredito que todos que estão 

aqui, independente de paixões político-partidárias, o que espera é que a 

saúde desse município cresça, melhore e se otimize cada vez mais.  

De um trimestre para outro, na Atenção Básica, nós tivemos 

esse crescimento de 10,2%, que é muito significativo. Próximo. 

Nos Centros de Especialidades, existia até 2016, final de 

2016, apenas dois Cemegs neste município. Nós implantamos outros dois 

Cemegs durante o ano de 2017, e a gente percebe aqui que já estamos 

colhendo os frutos dessa implantação. E o Ambulatório da Criança também 

teve um crescimento muito expressivo, bem como o Cemeg Centro. Nos 

Cemegs, nós tivemos, sim, a migração de alguns profissionais, que optaram 

em não trabalhar na Gerir e puderam ser deslocados para vários Cemegs. Nós 

tínhamos alguns especialistas nos hospitais que preferiram atuar no Cemeg, e 

isso nos ajudou e nos facilitou bastante em termos de produtividade. É 

extremamente expressivo esse crescimento de 73%. Esses são números 

oficiais, não são números da prefeitura só de Guarulhos, todos esses números 

são números que podem ser obtidos no site do Ministério da Saúde. Então, 

73% merecem muito destaque, é muito esse crescimento. Próximo. 

Por especialidades, percebam, que tem números que são 

assustadores. Nós tínhamos vários profissionais que atuaram na área de 

cirurgia geral e gastroenterologia, que tiveram interesse de ir para os Centros 

de Especialidades, e isso nos proporcionou um crescimento de 346%. Não 

existe nenhum número aí que seja abaixo... talvez o menos significativo, 22% 

de aumento, que é muito significativo. Cirurgia vascular, 140%, e tudo mais. 

Gente, a solução da saúde neste município está muito 

distante. Está muito distante. Recentemente, me perguntaram que nota eu 

dava para a saúde, e tudo mais. Eu ainda dou uma nota muito baixa. Isso 

aqui, esses números, por mais expressivos que sejam, eles estão muito 

distantes do que a população espera e precisa. Mas esses números, eles são 

incontestáveis, embora a gente perceba que existam várias insatisfações da 

população, ainda a questão de desabastecimento nos preocupa muito, e uma 

pessoa que chega numa Unidade Básica de Saúde, ela é super bem acolhida 

na entrada. Ela tem a sua ficha feita de imediato e uma excelente consulta de 

enfermagem. Ela pode ser muito bem assistida pelo médico. Se na hora que 

ela for retirar a medicação, dos três medicamentos, ela encontrar um, não 

tenha dúvida que todo esse processo se vê desconstruído, sim. E eu não 

posso dizer que a pessoa não tenha razão. Ela tem razão. Ela tem direito e 

quer toda a linha de assistência da forma mais perfeita e mais necessária à 

saúde dela. Mas o importante é que a gente perceba que nós estamos, sim, 

na direção correta. Esses números, eles não estão acabando com a fila. As 

filas que nós temos na Secretaria da Saúde está aqui, a Dra. Paula aí, que é 
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diretora do departamento...desse departamento nosso que cuida da regulação, 

as filas ainda são extremamente preocupantes. Quando eu falo que essa 

saúde do município ainda está muito distante, as filas também estão distantes. 

Mas o importante é que nós estamos indo na direção positiva. Não será um 

ano ou dois do melhor governo que possa existir que vá resolver a situação 

tão complexa da saúde no município como Guarulhos. Mas, sim, se os 

governos que nos sucederem forem mais competentes e seguirem uma linha 

de conduta técnica que busque a melhora, vocês não tenham dúvidas que, em 

seis anos, oito anos, a gente possa, sim, atingir números extremamente 

satisfatórios. E aí sim, Eduardo, a gente vai ter... vamos ter, sim, que pensar 

na solução dos leitos hospitalares e de investimentos maiores para esse 

município. Mas, enquanto não corrigirmos a Atenção Básica, os hospitais 

continuarão superlotados de pacientes que não vão tendo o tratamento 

próximo a sua casa, adequado, e vão fazendo reinternações, re- 

hospitalizações, consultas em prontos-atendimentos de hospitais. Próximo. 

Com relação às consultas médicas em Centros 

Especializados, percebam, esses locais, o CER e o Campd, que são centros 

de reabilitação, o Cerest, o Ceresi, que todos conhecem, o CTA, notem no 

CTA um crescimento super expressivo de 183%; no CER e no Campd, 

101%.O CER era uma instituição que não existia, e existia o CEB, que foi 

transformado, e percebam que isso, sim, 102% é muito significativo para esse 

padrão de atendimento.Catorze mil consultas é o que esse município precisa? 

Não, talvez esse município precise de 28, 30 mil consultas, mas estamos indo 

na direção, sim. Próxima. 

Consultas médicas de urgência. Pulamos de 342 mil para 

425 mil, 24,5%, o que representa 83.930 consultas a mais num trimestre. Essa 

produtividade está dividida entre atendimento nos pronto-atendimentos da 

cidade, nas UPAs e no PAs, e nos hospitais. Aqui, é importante que os 

senhores percebam uma coisa que, às vezes, não é tão simples assim. 

Quando a gente vê um aumento de consultas de urgência em hospitais nos 

causa um pouco de preocupação. Porque os hospitais ainda no nosso 

município, quando a gente faz análise e ou a classificação de risco, nós 

percebemos que ainda temos muitos casos de pacientes de baixa 

complexidade dentro dos hospitais. Esses pacientes deveriam, sim, migrar 

para as UPAs e para os PAs. Se eu tivesse um crescimento muito grande 

dentro dos hospitais e uma estabilidade ou um decréscimo dentro das UPAs, 

nós teríamos que estar extremamente preocupados, porque as UPAs estariam 

insuficientes, as UPAs não estariam cumprindo o seu papel e elas estariam 

superlotando os hospitais. E o que nós percebemos? Que nas UPAs e nos 

PAs, nós crescemos 26,8%, ou seja, nós estamos, sim, acolhendo as pessoas 

nas UPAs e nos PAs. O problema é que as pessoas ainda continuam 

buscando a porta dos hospitais. E isso, quando isso vai se inverter? A partir do 
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momento que nós tivermos as UPAs e os PAs com uma otimização 

assistencial, nós ainda temos dificuldades na contratação de pediatras 

socorristas, entre outras áreas; e o dia que nós tivermos de fato todas as 

UPAs e PAs funcionando na cidade. Vocês vão ver os números das UPAs e 

PAs, que supriram muito a necessidade do que era o trimestre de 2017, mas, 

assim que nós efetivarmos a ampliação e abertura de todos, e as 

transformações dos PAs em UPAs, que vai possibilitar maior atendimento, 

tudo indica que a gente vai poder trabalhar a porta do hospital de uma maneira 

mais qualificada e mais referenciada. Isso é algo que nós temos que buscar; 

porta de hospital é para caso de média e alta complexidade.Vamos para 

frente. 

Aqui, olha, consultas médicas de pronto atendimento. 

Todos os senhores sabem que nós fechamos para reforma o PA Paraíso, no 

final do ano passado, consequentemente, o atendimento dele está zerado na 

coluna da direita de 2018. Mas olha o tamanho desse crescimento, nós 

fizemos 56 mil consultas a mais num trimestre. Se considerarmos que o PA 

Paraíso dava 34 mil consultas no começo de 2017, vamos arredondar para 12 

mil consultas. Se nós subimos 56 mil consultas, ou seja, 12 vezes 3, 36, 

menos 56. Mesmo com o PA Paraíso fechado, nós ainda demos mais 20 mil 

consultas, além das consultas que o PA Paraíso deixou de dar.  

Como nós otimizamos o atendimento das demais, 

praticamente todas subiram: Paraventi subiu, Bonsucesso, olha esse número 

do Bonsucesso, 59% de aumento. PA Dona Luiza, não tão expressivo assim; 

PA Maria Dirce, 25% de atendimento. Tivemos uma queda no PA Alvorada por 

conta do seguinte: o PA Alvorada e a UBS Alvorada, eles funcionam no 

mesmo prédio, são unidades contiguas. Só a UBS Alvorada é que tinha o 

CNES, ou seja, só a UBS Alvorada era reconhecida perante o Ministério da 

Saúde como uma instituição. Todos os dados do PA Alvorada eles eram 

praticamente zerados.  

Recentemente, a gente conseguiu dividir as duas 

instituições em nível de cadastro e, a partir daí, que essa instituição começou 

a ter os seus números computados. Os números do PA Alvorada nas próximas 

apresentações devem aumentar muito. A UPA São João, um crescimento de 

28,9%. Percebam que as unidades que estão sob gestão aí da Fundação 

ABC, a UPA São João, o PA Maria Dirce e...Era o PA Paraíso - vamos deixar 

de fora o PA Paraíso, mas não seria diferente a realidade -, que a UPA São 

João e o PA Maria Dirce tiveram um crescimento muito expressivo com o 

mesmo convênio. Nós não fizemos nenhuma repactuação com eles. Eles 

recebem exatamente o mesmo valor que recebiam anteriormente. O que nós 

fizemos foi um modelo, uma mudança do modelo operacional. Nós motivamos 

e incentivamos as pessoas a procurar mais as UPAs e os PAs, e eles 
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apresentaram esse crescimento muito expressivo, sem qualquer ônus 

adicional aos cofres públicos.  

A UPA Paulista, inaugurada nessa gestão, 39 mil consultas. 

E a UPA Cumbica, que vem num crescente de produtividade, ela foi 

inaugurada bem em meados... Desculpa, no finalzinho do ano passado, essa 

unidade começou atendendo 5 mil, depois passou para 7, 8 mil, agora já está 

chegando próximo de 10 mil, já tem uma média de 7 mil atendimentos. Só 

nessas duas UPAs que nós inauguramos, nós ganhamos 60 mil consultas a 

mais nesse município. Próximo. 

As consultas dos hospitais, onde elas estão acontecendo? 

Muito no Pimentas Bonsucesso e demais no HMU. Percebam o crescimento 

do HMU, 36 mil para 53 mil, 47%. Esse número é um desconforto para nós, 

mas esse número traduz, sim, que o HMU melhorou. Se esse hospital tivesse 

piorado, se esse hospital não tivesse apresentado melhora no seu sistema de 

atendimento, ele não teria um crescimento de 47%. Esse crescimento é um 

número absurdo, gente. E não é o que nós queremos, não. Nós vamos em 

busca de que esse número venha se tornar cada vez menor e que cada vez 

aumente, talvez, o atendimento no pronto atendimento do Paraventi. Nós 

estamos com um estudo em andamento, de fazer uma ampliação, uma 

readequação no Paraventi, levarmos pediatria para o PA Paraventi, 

aumentarmos o atendimento de clínica médica no PA Paraventi e, 

gradativamente, enxugarmos a porta do HMU. Eu não posso ter um hospital 

com 130%, 140% de taxa de ocupação e fazendo uma porta com uma 

quantidade tão grande de consultas assim. Não é essa a missão dos hospitais 

de urgência e emergência do município; o mesmo eu posso falar com relação 

ao Pimentas Bonsucesso. E eu digo que o Pimentas Bonsucesso, talvez seja 

por uma dificuldade do PA Dona Luzia. Teve um momento que o PA Dona 

Luiza servia muito bem como referência para o Pimentas Bonsucesso e, hoje, 

nós temos algumas dificuldades operacionais, sim, no PA Dona Luiza que 

precisa ser melhorado. Nós temos uma dificuldade em ter mais profissionais 

naquela unidade, não é uma unidade tão fácil de lotar os profissionais e, 

gradativamente, com essa melhora, a gente pode enxugar um pouco mais a 

porta do Hospital Pimentas Bonsucesso. O Hospital Pimentas Bonsucesso 

está no processo de chamamento, já comunico aos senhores, hoje ainda 

estive com a comissão que está fazendo a análise do chamamento, está numa 

fase muito, muito final, e é muito provável que entre essa semana, até o final 

dessa semana, ou começo da semana que vem, já seja anunciado 

publicamente qual foi a instituição vencedora aí do chamamento.  

Depois, ainda, tem uma fase, pós a publicação, em que 

alguma instituição que não foi contemplada possa ainda apresentar alguma 

contestação, e depois existe a chamada contrarrazões. Então, isso tudo ainda 
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pode levar mais uns 15, 20 dias, mas já está numa fase muito final aí de 

realização desse chamamento.  

Na gestão estadual, o Padre Bento aumentou bastante 

também essa consulta, existiu sempre muita crítica com relação a falta de um 

pronto-socorro no Padre Bento, e por mais que eles tenham restringido, talvez, 

esse atendimento, teve um crescimento ainda muito exponencial de 56%. Num 

todo, 21% do número de consultas nos hospitais. Não é o que nós 

pretendemos, não. Mas, como tivemos um aumento muito expressivo nas 

UPAs e nos PAs, ficamos relativamente tranquilos. Mas o nosso caminho é, 

sim, tornar essa porta cada vez mais referenciada. Próximo. 

Aqui, é onde a nossa gestão, de fato, está deixando 

bastante a desejar, que é principalmente no atendimento especializado em 

odontologia. Percebam que de 2017 para 2018, nós tivemos um decréscimo 

em todos os CEOs, de 29,8%.Esse número é muito grande, muito grande. E 

os senhores vão me perguntar: Poxa, por que na assistência médica, como 

um todo, centrais de especialidades médicas, os atendimentos ambulatoriais, 

os atendimentos de UPAs e PAs só cresceram e esse número apresentou 

uma queda tão vertiginosa e tão significativa assim?  

Em 2017, no início de 2017, nós ainda tínhamos um 

abastecimento relativamente razoável dos insumos que são utilizados na área 

de especialidades odontológicas. Também passamos por dificuldades no 

abastecimento, não só de medicamentos, de alguns insumos, em especial dos 

insumos odontológicos. Nós tivemos um problema muito sério na compra de 

equipamentos, desculpa, de insumos especializados em odontologia. Era um 

processo que, no ano de 2017, tramitou pela Secretaria da Saúde. Quando ele 

estava para se concluir, no finalzinho do ano de 2017, foi apontado uma 

suspeita de que poderia estar ocorrendo um direcionamento. A partir do 

momento que existiu a suspeita do direcionamento, nós fomos obrigados aí, 

por uma avaliação, controladoria do Município, da Procuradoria do Município, 

que fica dentro da Secretaria de Saúde, em ocorrendo uma suspeita de 

direcionamento, todo o processo teve que ser cancelado e ser reiniciado. Está 

ocorrendo uma apuração administrativa, e isso, infelizmente, trouxe um ônus 

muito grande para todos nós. Aí vem aquelas questões das possíveis compras 

emergenciais. As compras emergenciais, e é importante que as pessoas 

saibam, até porque eu não tenho vergonha de falar que eu não sabia, não. 

Essa parte de compras foi algo que, quando eu vim para a Secretaria da 

Saúde, eu fiz um... fiz e ainda estou fazendo, a gente aprende todos os dias. 

As compras emergenciais, elas não são aquilo que soam ao nosso ouvido, 

algo que você emergencialmente consegue comprar, e dentro de 10, 15, 20, 
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30 dias você estava abastecido. Talvez a dispensa de licitação, cujo limite 

financeiro é muito baixo, você consiga fazer de forma muito rápida. Mas a 

compra emergencial, o emergencial do compra emergencial não é emergência 

na rapidez, mas emergência por indivíduo que será assistido por aquela 

compra. Eu não posso fazer uma compra emergencial de algo que não põe 

em risco a vida da pessoa. Então, isso, às vezes, soa, para quem está 

enxergando, como algo que possa ser resolvido de uma forma muito rápida. 

Mas para eu fazer uma compra emergencial tenho sim que caracterizar que se 

ela não ocorrer, as pessoas passarão a ter risco de vida, passarão a estar 

extremamente desassistidas e com uma série de consequências à sua saúde.  

Esses processos da odontologia estão todos já numa fase 

muito adiantada, estão já próximos a se concluir, e nós acreditamos que a 

questão da odontologia será resolvida muito em breve porque, óbvio, isso nos 

incomoda bastante. Os senhores verão num próximo gráfico que as pessoas 

continuam, sim, sendo atendidas na odontologia, mas na resolutividade... Eu 

vou pedir para voltar um pouquinho ainda o anterior, a resolutividade é que 

deixa um pouco a desejar, principalmente em órteses, próteses e materiais 

especiais. Nós tínhamos aqui, nessa compra, no município de Guarulhos, 

oferta de reposição odontológica com oito ou dez tons de coloração dentária, 

ou seja, exigências na compra, que de certa forma, nos deixaram muito 

desconfortáveis. E não, principalmente, nós da Secretaria da Saúde, mas 

principalmente os órgãos de controle municipal que hoje supervisionam todas 

as nossas contas. Nós trouxemos muito para dentro da Secretaria da Saúde o 

olhar da Procuradoria do município, da Controladoria do município para que a 

gente possa trabalhar com tranquilidade. Próximo. 

E, mesmo com tudo isso, a gente cresceu o número de 

consultas odontológicas, 6,2%. Mas eu não tenho dúvidas de que a 

resolutividade efetiva dessas pessoas esteja, sim, deixando a desejar. Nós 

não estamos aqui para fazer demagogia, não estamos aqui para deixar de 

reconhecer nossas falhas, mas eu acho que num copo em que 10% da água 

não está cheia, se nós olharmos só esses 10%, nós poderemos ter uma visão 

negativa da Saúde. Mas não podemos deixar de enxergar tudo que foi 

apresentado até então, em que os números são muito satisfatórios. Próximos. 

Outra questão também importante é o seguinte, e tenho 

falado isso muito com a minha equipe, o que nós fizemos na Atenção Básica, 

Dra. Ana, essa mudança de envolvimento, de comprometimento de toda a 

equipe, não é só dos médicos, não, todos, todos mudaram o seu 

comprometimento e o seu envolvimento. Essa readequação de pessoas, a 

implantação do documento norteador, essa é uma ação, senhores, muito 

extensa e tecnicamente complexa, que não envolveu praticamente quase 

nenhum investimento. É um trabalho de longo prazo que a nossa equipe 
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conseguiu resolver a curto prazo. Quando eu tenho um problema como o da 

odontologia, que eu só dependo de abastecimento, fico relativamente mais 

tranquilo no que se refere à questão da solução porque a hora que eu 

comprar, a solução está ali, está de imediato. O duro é mudar a consciência, 

envolvimento, comprometimento, isso, sim, que é difícil e a Dra. Ana, com a 

sua equipe, conseguiu em pouquíssimo tempo.  

Está aí, olha, mais uma prova da eficiência desse 

departamento, cuja assistência psicossocial no município aumentou 

expressamente de 60 para 73 mil consultas nos CAPS da cidade. Tivemos 

uma queda no CAPS Arco-Íris bastante representativa. Essa é uma unidade 

de gestão pela... por um terceiro, por uma organização social, isso foi um 

descompasso de RH dessa instituição à época, eles tiveram problemas na 

lotação de profissionais, o que gerou a uma diminuição de atendimento nesse 

CAPS. Mas eu não tenho a menor dúvida que as pessoas se acomodaram nos 

demais CAPS, e muito pelo contrário, nós tivemos um crescimento da 

assistência. Se eu tivesse tido essa queda tão importante no CAPS Arco-Íris e, 

no final, o meu número estivesse negativo, nós teríamos, sim, provavelmente 

feito algum tipo de desassistência. Mas mesmo com esse número aí no CAPS 

Arco-Íris, nós crescemos 21,1%, é muito num trimestre. Próximo. 

Com relação ao SAMU, esses são vários números. Nós 

mudamos o atendimento a chamadas no SAMU, os senhores sabem disso. 

Nós tínhamos uma empresa que era contratada, nós abrimos mão dessa 

empresa contratada, geramos uma certa economia para o município, levamos 

alguns profissionais da Secretaria da Saúde que fizeram, passaram por um 

treinamento e, hoje,eles executam esse atendimento. E quando a gente tem 

uma diminuição no número de chamadas, não é que se você ligar no SAMU, 

você não vai ser atendido. Muito pelo contrário, o atendimento do SAMU é 

exemplar. O que ocorre é que, hoje, a chamada é mais qualificada. A pessoa 

que está ligando percebe que o trote se tornou algo muito mais difícil. Então, 

existe a pessoa que liga e logo em seguida já desliga. Então, quando a gente 

tem essa queda para 37 mil, essa, sim, talvez, seja uma demanda já 

expurgada, uma demanda mais compatível com a realidade. O que nos 

preocupa muito é como está o atendimento no que se refere ao suporte 

avançado, ao suporte básico e às motolâncias.  

Os senhores estavam aqui, muitos dos senhores no 

começo do ano passado, quando nós passamos uma crise enorme no SAMU 

no que se refere à condição das nossas viaturas, da manutenção e várias 

viaturas quebradas. Isso gradativamente foi melhorando com o passar dos 

meses. Nós tivemos aí a aquisição, por parte do Ministério da Saúde, de 

várias viaturas para o nosso serviço do SAMU. Nós, hoje, trabalhamos com 

um número muito mais próximo da nossa necessidade e tivemos um 

crescimento muito expressivo, principalmente no que se refere ao suporte 
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avançado. Nós temos 62% de crescimento de 17 para 18; o básico, ele 

praticamente está estável, essa queda de 3.7 é muito pouco significativo, e eu 

vou dizer por que está acontecendo isso. Porque nós incrementamos muito o 

atendimento por motolâncias. Esse atendimento de motolâncias, de 99,7%, ou 

seja, nós praticamente dobramos o atendimento. E é importante que os 

senhores saibam que a motolância consegue resolver em aproximadamente 

60% a 70% das chamadas sem que haja necessidade de saída de uma viatura 

maior. E foi aqui que nós pudemos fazer o investimento maior, e ainda temos 

como crescer.  

Esses números também tendem a uma estabilização, 

graças a uma série de situações; os números, também, de acidentes viários 

dentro do município vem apresentando uma regressão, uma queda gradativa, 

além dos outros acidentes que desencadeiam as chamadas do SAMU e 

questões aí de saúde particular e pessoal. Mas a motolância é que acabou 

tirando a necessidade tanto do suporte básico. Esses transportes inter-

hospitalar avançado ou básico, o básico principalmente está zerado porque 

nós acabamos com esse serviço. Existia uma época, no começo do ano 

passado, em que a gente transferia alguns pacientes de um hospital ou de 

uma unidade para outra utilizando viatura do SAMU. Hoje, nós temos um 

serviço de remoção ambulatorial de transporte... Desculpa, não é ambulatorial, 

de transporte inter-hospitalar feito com viaturas próprias nossa da Secretaria 

da Saúde, que são ambulâncias comuns, não mais ambulâncias do SAMU. 

Deixamos as ambulâncias do SAMU única e exclusivamente para o 

atendimento aí de urgência e emergência. Próximo. 

O que eu tinha para falar da área assistencial é essa. Eu 

vou pedir agora para que as outras pessoas possam estar fazendo a 

apresentação. Gra, quer apresentar essa parte da auditoria aí? Não quer? 

Bom, não quer, porque essa é uma parte chata, mas importante e 

fundamental. A auditoria feita pela Secretaria da Saúde, ela é feita de várias 

formas. No que ser refere ao quadro de RH, nós temos quatro médicos 

auditor, um cirurgião dentista auditor, um enfermeiro e um chefe de seção. 

São sete pessoas que participam. As auditorias, elas são selecionadas por um 

sistema do Ministério da Saúde, é o próprio Ministério da Saúde que pinça 

alguns casos, algumas internações, alguns modelos, alguns pacientes que 

foram assistidos para que sejam objeto de auditoria. Dos números de AIHs 

apresentados nos meses de janeiro, fevereiro e março, o Ministério pinçou mil, 

215 de oito mil, 899, ou seja, 13,7%. O valor fiscalizado foi de dois milhões, 

902 mil, que corresponde a 30% do valor total. Próximo.  

Um relatório resumido das auditorias, eu acho que passar 

um a um vai ser muito maçante para os senhores, mas o importante é o 

senhores saibam que nós estamos, sim, cumprindo essa exigência do 

Ministério. Depois, se alguém tiver interesse... Volta uma, por favor. Se alguém 
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tiver interesse, são documentos que estão na Secretaria da Saúde e é óbvio, 

são transparentes, são documentos públicos. E aqui as principais auditorias 

que foram realizadas em relação às instituições citadas. Próximo.  

Agora, sim, eu vou pedir para a Waleska vir falar aqui sobre 

a vigilância em saúde.  

A SRA. WALESKA AUBIN ZANETTI MION - Boa tarde.  

Bom, eu vou falar um pouquinho da vigilância em saúde. A 

Lei 7.550 mudou o perfil do Centro de Zoonoses com a criação do 

Departamento de Proteção Animal. Então, a gente já trouxe alguns dados que 

ficam voltados mais para o CCZ. Então, tem a questão das solicitações que 

pedem para o Centro de Zoonoses com animais peçonhentos. Então, teve 

uma diminuição do ano de 2017 para 2018. Isso se deve...Em 2017,a gente 

teve muitas obras, a do Rodoanel principalmente, o que acaba desalojando os 

animais e a gente acaba tendo mais solicitações. Dessas solicitações que 

tivemos, somente dez no ano de 2018 foram procedentes, que nós tivemos 

que tomar alguma atitude em relação ao terreno e não capturamos nenhum 

animal.  

Com relação a abelhas e marimbondos, também da mesma 

forma, a gente acaba atendendo as solicitações, porque tem risco de morte, e 

a gente também observa uma diminuição no ano de 2018. Pode passar. 

A questão também de esporotricose é um dado que a gente 

está trazendo em 2018, porque isso nos preocupou muito com a questão de 

saúde. Então nós tivemos 69 solicitações para atendimento e dessas só 36 

que foram procedentes. Foi feito busca ativa de 450 casos. E aí tem os 

números de eutanásia ou óbitos que foram de demanda espontânea, que 

foram 63.  

Com a criação do DPAN, a parte de esterilização de 

animais, que é a castração, fica por conta deles, e o resgate também. Então, a 

gente já nem traz mais, hoje, esse dado para apresentar para vocês, que hoje 

o DPAN, ele está na Secretaria do Meio Ambiente. Próximo. 

Ah, dedetização e desratização isso é de demanda 

espontânea, fora a rotina que a CCZ tem de calendário anual que ela já faz 

dos córregos que, às vezes, a gente recebe bastante ofício até dos vereadores 

pedindo, a gente tem lá toda uma rotina para fazer esse procedimento. Então, 

essas são demandas espontâneas que chegam na CCZ. Aumentou bastante 

no ano de 2018 a dedetização e desratização aumentou também um 

pouquinho. Então, essas são demandas que vêm espontânea, fora o que a 

gente já tem de planejamento.  

Vigilância epidemiológica, a notificação por Dengue e 

Chikungunya, elas diminuem, o que isso é bom, que tem feito todo um 
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trabalho da secretaria no decorrer dos anos. Então, diminuiu bastante. E na 

Vigilância Sanitária com a entrada do VRE, a gente também muda um pouco a 

forma de inspeção sanitária. Um dos grandes problemas que a gente sempre 

teve no município foi a questão do laudo técnico de avaliação e hoje a gente 

debruça para os estabelecimentos de alta complexidade. Então, nós tivemos 

um aumento bem significativo da análise dessas plantas, de 70 para 142. E as 

inspeções de interesse em saúde, elas permanecem praticamente iguais e de 

estabelecimentos de produtos de saúde, elas caem bastante por conta que a 

gente libera, hoje, sem prévia inspeção.  

Nós começamos a fazer o PARA, que é esse Programa de 

Análise de Resíduos e Agrotóxico em alimentos, que é um programa federal 

onde é colhida amostra para verificar a quantidade de agrotóxicos. Então, a 

gente manda para o GVS, que é para o estado e eles remetem à Anvisa. Por 

enquanto, a gente ainda não recebeu as análises do que nós coletamos para 

verificar como que está a questão de agrotóxico no município. E o programa 

SisAgua, que é um programa nosso, para verificar a qualidade da água do 

município. A gente também conseguiu aumentar a colheita de amostras.  

E agora é só isso o que eu tinha para falar. Obrigada.  

Vou chamar a Sandra para falar sobre obras.  

A SRA. SANDRA - Boa tarde. Eu venho aqui falar um 

pouquinho sobre as obras, que nesse momento são só projetos. Nós não 

estamos com nenhuma obra em andamento. Não tivemos nenhum recurso 

federal para essas obras.  

Então, a primeira ali, que é do Hospital Pimentas, nós 

temos duas fases que ainda tem para se fazer. A segunda fase, ela vem 

desde 2003, que veio a primeira fase e o restante de recursos que sobraram 

ficaram para a segunda fase. Essa fase, ela foi licitada já e estava aguardando 

assinatura do contrato, mas ela só foi... Houve uma briga entre o primeiro, o 

segundo colocado e o terceiro e ela só foi homologada em setembro de 2017, 

que ainda não ocorreu o início da obra nem a assinatura do contrato por causa 

de divergências encontradas na contrapartida do município junto ao Ministério. 

Então, isso está sendo resolvido junto ao Ministério e tão logo seja 

solucionado estaremos dando início a essa obra.  

A terceira fase do hospital é uma fase que vem desde 2011. 

E foi firmado um convênio junto com a Caixa Econômica, que é o órgão 

financiador, o Ministério junto com a Caixa Econômica e até agora, do ano 

passado para até agora a gente ainda não conseguiu a aprovação da Caixa, 

porque os documentos estavam muito divergentes quando nós assumimos no 

ano passado e nós tivemos que fazer um trabalho junto à Caixa porque eles já 

estavam pedindo o recurso de volta. Então, o nosso último “comunique-se” foi 
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atendido agora no último dia 15 e nós estamos aguardando essa análise da 

Caixa Econômica.  

A UPA Paraíso. A UPA Paraíso também é um recurso 

desde 2008, que também precisa da avaliação da Caixa Econômica para ser 

liberado. Já atendemos todas as solicitações e também atendemos esse 

“comunique-se” no último dia 15. Estamos aguardando a resposta da Caixa 

para poder licitar essa obra. E, inclusive, foi feito recentemente um laudo 

técnico do engenheiro responsável, perito aqui da secretaria... da secretaria 

não, da prefeitura, avaliando as condições dessa edificação e ela tem alguns 

problemas que nós não podemos estar... Como foi alguns dias atrás foi falado, 

que precisaria de..., se poderia ser feita a reforma com o PA em 

funcionamento. Isso é impossível. Então, também temos esse laudo que foi 

feito.  

O Água Azul já foi encaminhado para a Secretaria de Obras 

para fazer a licitação. Temos alguns problemas também por parte de recursos, 

mas nós estamos tentando resolver isso. Mas está nessa fase de elaboração 

dos documentos orçamentários e licitatórios.  

A UBS Presidente Dutra é uma obra que foi dado início e 

houve paralisação. Precisou ser revisto os projetos para melhor adequação 

dos recursos que nós temos para ela. Então, já está finalizando para entrar em 

fase de licitação.  

A Ponte Grande é outra obra, é outro projeto, que 

finalizamos agora os projetos complementares e, logo, logo, estará entrando 

na fase de licitação também.  

Temos também a UBS Parque Cecap, que é uma 

ampliação. Essa... Ela tem poucos recursos, ela tem só 114 mil, 525 de 

recurso federal e a obra custa um pouquinho mais. Então, a gente está 

tentando viabilizar esse recurso para poder fazer essa obra, que também já 

finalizamos os projetos para poder fazer a licitação. Então, faltam os 

documentos orçamentários e licitatórios.  

O Complexo Guaru Jovem é um complexo que vem desde 

2015, ele trata de projetos do CRAS e do CREAS e mais dois projetos da 

Saúde, que é o CAPS... que agora... no começo, seria o AD e hoje foi pedido 

para ser trocado pelo ‘i’, pelo Ministério Público, e o AIG, que provavelmente 

será na área ao lado ali da UPA Cumbica, e já está terminando também os o 

projetos. O projeto arquitetônico já está finalizado e está sendo feito os 

projetos complementares, só que esse aqui está sendo feito pela Secretaria de 

Obras.  

E a requalificação das UBSs. A requalificação das UBSs era 

uma requalificação de 34 UBSs, que 15 foram entregues pela gestão passada, 
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e 19 ficaram para ser concluídas. Nós tivemos alguns problemas nessa 

requalificação porque nós encontramos algumas divergências nas 

documentações existentes, levantamentos, e não encontramos projetos. Não 

tem projetos arquitetônicos nem complementares, que são os projetos 

executivos; só tem planilhas. E há uma dificuldade muito grande em entender 

essas planilhas. E fora que o Tribunal de Contas está em cima dessas 

reformas querendo entender, porque também nós também não... Então, a 

gente não consegue dar andamento nelas por enquanto. Mas já estamos 

resolvendo isso junto ao Ministério e ao Tribunal de Contas também.  

É o que... Não são obras, são projetos ainda e que essas 

não fizeram parte desse 1º trimestre, mas nós viemos apenas só para dar 

alguns esclarecimentos do que tem previsto para a Secretaria. Obrigada.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Bom, 

terminado a explanação do secretário e da sua equipe, eu gostaria de deixar 

claro que cada vereador terá cinco minutos para fazer as suas perguntas, as 

suas indagações. Os demais participantes três minutos. E eu solicito que 

todos foquem ao tema da presente reunião, que é a prestação de contas.  

O SR. GERALDO CELESTINO - Pela ordem, senhor 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Pela ordem, 

o vereador Geraldo Celestino.  

O SR. GERALDO CELESTINO - Obrigado, Sr. Presidente. 

Boa tarde a todos. Presidente, só para solicitar a Vossa Excelência que o 

normal é primeiramente falar os vereadores. Eu pediria para a gente ouvir 

primeiro o público, a população, posteriormente, os vereadores.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Pela sua 

experiência como parlamentar, vereador Geraldo, eu aceito a sua sugestão.  

O SR. GERALDO CELESTINO - Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Eu gostaria 

de dizer que já está encerrada as inscrições. E as perguntas, eu vou começar, 

secretário Sérgio Iglesias. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Ok.  

A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, dentro da sua 

explanação. O senhor disse com relação à locação de imóvel. Esse é um tema 

que sempre há uma discussão nesta Casa, muitas vezes já me pronunciei da 

nossa preocupação com os valores gastos por aluguéis. E eu vi que dá, 

aproximadamente, 300 mil ao mês. Eu gostaria de saber do senhor se está 

sendo feito algum trabalho com relação a esse item, seja de parcerias ou 

outras situações.  
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Eu vi também, secretário, que houve aqui um aumento 

significativo, tanto nas consultas da Atenção Básica como nos Centros de 

Especialidades. E obviamente que vem a pergunta e vem a indagação no que 

se refere aos exames complementares, porque quanto mais consulta você 

tem, obviamente mais exames você vai ter. E eu gostaria de saber do senhor 

como é que está esta espera com relação aos exames complementares.  

Outra coisa também que eu gostaria de focar e de trazer 

para a discussão desta Casa nesta audiência, é com relação... O que me 

assusta muito com relação aos números apresentados pelo senhor é que nós 

aumentamos muito significativamente a Atenção Básica, muito 

significativamente as especialidades e ainda aumentando o número de 

consultas no setor de urgência, e aumentando internações. O que, dentro de 

uma visão técnica, deveria ser inversamente proporcional. Eu gostaria que o 

senhor comentasse isso.  

Outro item que eu gostaria também de fazer uma indagação 

é com relação à vigilância e foi dito aqui a respeito do LTA. Eu gostaria de 

saber como é que está o LTA das conveniadas. Conveniadas são as creches, 

visto que é um item extremamente importante para que se façam os convênios 

de uma forma legal.  

E, por fim, secretário, o senhor relatou - e isso é uma dúvida 

minha - com relação às AIHs rejeitadas.  

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Está dentro 

do meu tempo. Dentro das AIHs rejeitadas, eu gostaria de saber do senhor se 

essas são recursadas. É só isso. Dentro do meu tempo, secretário.  

Primeiramente, eu vou chamar...  

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Bom, antes 

de passar palavra para os demais, eu gostaria que os componentes da Mesa 

que quiserem fazer perguntas. Sr. Conselheiro, presidente do conselho, com a 

palavra.  

O SR. ROGÉRIO DE OLIVEIRA - Primeiramente, boa tarde 

a todos aqui presentes. 

Eu queria falar sobre os recursos utilizados com a folha de 

pagamento. Eu não entendi por que foi liquidado 168 milhões e só foi pago 

155 mil aos trabalhadores. Então, deixou de pagar aí 7,6 por cento. Eu queria 

entender o que é esse valor? O que é essa diferença? Porque, normalmente o 

liquidado com trabalhadores é o mesmo valor pago, e isso está dando essa 

diferença. E quero aproveitar aqui também para agradecer a presença dos 
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vereadores que estão aqui. E reforçar a fala do Dr. Sérgio, porque lá, no 

Taboão, e não vou deixar de falar isso nunca, ele fez uma fala da participação 

dos vereadores na questão da Saúde. E, hoje, nós estamos numa prestação 

de contas da Saúde e nós vemos um número mínimo de vereadores.  

Então, Dr. Sérgio, você estava completamente certo na sua 

fala, os vereadores desta cidade não estão preocupados com a saúde dos 

munícipes, senão estariam aqui para ver realmente os números, o que está 

sendo feito na saúde da cidade.  

– Manifestações na galeria.  

O SR. ROGÉRIO DE OLIVEIRA - Está bom? Eu subi aqui 

para registrar isso. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Sr. Carlos 

Derman, assessor da vereadora Janete Pietá. Fazendo apenas uma correção, 

vereadora Janete Lula Pietá.  

O SR. CARLOS CHNAIDERDERMAN - Quero 

cumprimentar o Sr. Secretário, a Sra. Secretária-adjunta e toda a equipe dos 

funcionários da Secretaria da Saúde, vereadores, todos os presentes e 

membros do Conselho Municipal de Saúde. Bom, eu gostaria de dar os 

parabéns aqui pelos números apresentados.  

Agora, existe um problema. O problema, assim, é o risco de 

até mesmo quem está na gestão acreditar nos números. Quer dizer, a visão é 

a seguinte, a população está errada em criticar, porque está tudo melhorando, 

com exceção, não é, ele levantou o problema dos remédios. Então, quando diz 

que não consegue marcar médico está errado, porque está melhorando. 

Então, eu quero dizer, explicar algumas coisas, alguns números. Primeiro, as 

consultas odontológicas na Atenção Básica. Nesses quatro meses teve falta 

até de luva para o dentista trabalhar. Todos nós recebemos diariamente 

reclamações de consultas que não foram feitas, porque não tinha luva para o 

dentista. Uma série de equipamentos odontológicos quebrados, porque 

terminou o contrato de manutenção e  enquanto não se tem outro...  

Então, como que aumentaram as consultas odontológicas? 

Porque essa gestão tem uma verdadeira obsessão pelos números. Então, a 

pessoa foi lá na UBS e o dentista atendeu para dizer: “Olha, eu não vou poder 

fazer nada, porque o equipamento está quebrado”. Mas ele marca com tendo 

feito uma consulta. Então, existe um engano nos números. E a mesma coisa a 

questão do número de consultas médicas na Atenção Básica. Nós tivemos o 

problema de febre amarela. Saiu uma Portaria aí para que as pessoas com 

mais de 60 anos tinham que passar no médico e o médico tinha que atender 

não sei quantos por hora, não sei se eram dez ou quinze por hora e a cada um 
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desses atendimentos para ver se pode tomar a vacina é marcado como sendo 

uma consulta médica. Aí, é claro que os números aumentam.  

A questão de troca de receita, que sempre acontece. Como 

não se consegue marcar as consultas em número suficiente, aquele que é 

hipertenso, a enfermagem analisa lá a sua carteirinha, vê que está estável etc. 

chega no médico e pede para o médico fazer uma nova receita. E aí é 

marcado como uma nova consulta médica. Então, existem muitas formas de 

fazer esses números aumentarem. Agora, eu espero que os senhores que 

estão na gestão tenham consciência, tenham clareza de que as coisas não 

estão tão bem assim. Uma série de coisas a gente sabe que, realmente, 

melhoraram, mas não é... não são todas como parece aparentar. Eu teria 

ainda uma grande preocupação.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Sr. Carlos, 

para concluir, o seu tempo está encerrado.  

O SR. CARLOS CHNAIRDERMAN - Tá. Eu vou deixar para 

os outros falarem as outras coisas. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Sim, senhor, 

Sr. Carlos. O senhor fez comentários e eu acho que o espaço na tribuna é 

para fazer as explicações, as indagações.  

Ana Célia Cunha. Ana Célia Cunha, assessora da 

vereadora Janete Lula Pietá.  

A SRA. ANA CÉLIA CUNHA - Boa tarde, Sr.Secretário, Sr. 

Presidente da Mesa, demais componentes da Mesa, meus colegas 

trabalhadores da Secretaria da Saúde. Eu sou servidora da Secretaria da 

Saúde, neste momento cedida aqui para a Câmara, mas sou servidora da 

Secretaria da Saúde, e meus colegas usuários do SUS, também sou SUS 

dependente. Boa tarde a todos.  

Sr. Secretário, um pouco ratificando, não vou repetir o que o 

Carlos Derman falou, mas um pouco ratificando o que ele falou a respeito dos 

números apresentados. Por exemplo, os números dos procedimentos do 

CAPS. Eu tenho um irmão, e isso não é nenhum problema para a nossa 

família, que é usuário do CAPS. Não é nenhum problema dizer isso, é um 

problema que ele tem essa dependência, mas ele é usuário do CAPS AD e, de 

fato, ele é atendido lá, mas eu compro, eu. Como ele está desempregado, boa 

parte da minha família está desempregada, eu compro mensalmente 

Diazepam, Tiamina, Captopril e quando precisa de outros medicamentos 

tenho que dispor, tenho que ajudá-lo a comprar, porque nós queremos vê-lo 

bem e ele depende dessas questões.  

Da mesma forma, nós temos recebido muitas reclamações 

e a última chamou bastante atenção, de uma moça que é dependente de 
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Insulina e, segundo o relato dela, ela recebe há anos a insulina na UBS e, 

desde o ano passado, só tem recebido por determinação judicial. E que neste 

ano, acho que desde março, ela não tem recebido nem por determinação 

judicial. Foi o relato que ela fez para a gente a menos de uma semana, foi 

nessa semana incompleta que a gente teve na semana passada. Então, os 

números apresentados mostram uma coisa, que como disse o Carlão, a 

população tem dito outra. E aí eu fico aqui no gabinete da vereadora, atendo, 

mas eu como usuária também sinto. Cuido bastante da prevenção da minha 

saúde, portanto, vou menos nas UBSs, procuro menos os serviços, não sinto 

tanto por mim mesma, mas ouço dos outros.  

E só para completar, eu frequento sempre as reuniões do 

Conselho Municipal de Saúde, o presidente sabe, sou bem assídua e quando 

posso até das comissões. Eu sinto falta, não sei se o Conselho, se houve um 

outro entendimento do Conselho, talvez eu é que não esteja sabendo, mas eu 

sinto falta de quando a prestação de contas era feita antes para o Conselho 

Coordenador do Fundo e para  o Conselho Municipal, como está no art. 41 da 

mesma Lei Complementar nº 143/2012, que determina a prestação de contas 

aqui, porque eu acho que... Eu considero, sem nenhum demérito aos 

vereadores, eu considero que os usuários, os trabalhadores, os gestores, que 

estão muito mais próximos da Saúde, eles têm muitas orientações, 

informações a fornecer a esta Casa quando eles analisam primeiro a 

prestação de contas. Obrigada.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Bom, a 

seguir, a Rosalia Lima, conselheira do Orçamento Participativo.  

A SRA. ROSALIA LIMA - Boa tarde a todos. Boa tarde à 

Mesa. Boa tarde ao presidente do Conselho Municipal Rogério. Eu gostei da 

fala do Carlos Derman, quando ele fala que teve uma melhora na Saúde. Tem 

coisas que a gente também não pode ser imoral de chegar aqui e falar que 

não teve melhoras na saúde, mas não é esse o caso. O caso é que a gente 

está aqui para cobrar os 10% que o secretário da Saúde falou ali. Então, 

esses 10% é um número muito significativo ainda, Sr. Secretário.  

Vamos lá. O Hospital Pimentas, eu gostei da sua 

explanação e quero até parabenizar, porque a gente achou que essa licitação 

nunca ia sair. E, na verdade, é uma vitória para a cidade de Guarulhos, 11 

anos que a gente estava ali nesse massacre. Então, acho que vai ser um 

passo aí. E quem entrar nessa licitação vai ter que entender que vai tocar do 

jeito que a comunidade, ali dos Pimentas, vai estar acompanhando e do jeito 

que a comunidade necessita. Eu acredito que é esse o planejamento.  

Fora isso, Sr. Secretário, o senhor sabe o que está 

acontecendo hoje, agora, no Hospital Pimentas Bonsucesso? Fica difícil, não 

é, porque o senhor está aqui. Então, vou lhe falar, o Hospital Pimentas 
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Bonsucesso está nessa troca de gestão, mas está sem funcionário, chega a 

ser uma coisa absurda o que os funcionários estão passando no Hospital 

Pimentas Bonsucesso! Fora isso, essa assistência aos pacientes chega a ser 

desumano! Tem enfermeiras aqui na Casa, tem enfermeiras presentes, 

médicos e a gente sabe o que está acontecendo ali no Hospital Pimentas, está 

sem funcionário. Chegou caso, assim, de funcionário assumir a ala inteira! 

Olha a situação que está nessa troca de OSs ali dentro.  

Então, eu acho que se está pagando, tem que fiscalizar. 

Fora isso, vamos lá, PA Dona Luiza. Quando o secretário fala que aqui o PA 

Dona Luiza, o que está acontecendo no Hospital Pimentas é culpa do PA 

Dona Luiza. Sr. Secretário, o senhor me desculpe, talvez eu tenha entendido 

errado  e acho que todo mundo. Não, é culpa do Dona Luiza. A UBS Dona 

Luiza chega a atender a 16 mil pacientes. Esse mês aí passou teve 10 mil 

procedimentos de medicações, quer dizer, com falta imensa de medicações, 

que vocês sabem. Os funcionários ali, uma falta imensa de funcionário. Estão 

sendo agredidos no PA Dona Luiza, uma coisa absurda! Assaltado dentro do 

próprio PA! A gente tem como provar, tem Boletim de Ocorrência. Agora, 

assim, os funcionários estão sendo agredidos e isso é uma coisa constante 

que está acontecendo ali! E ninguém toma uma providência.  

Então, assim, não tem uma palavra ali para os funcionários. 

O Boletim de Ocorrência tem que parar, médico sendo assaltado. Então, 

assim, eu gostaria de saber do secretário da Saúde, hoje, qual é a providência 

que ele vai tomar em relação a isso? 

Voltando aí nos Pimentas, tem a UBS Dona Luiza. A UBS 

Dona Luiza está a cerca, gente, de um mês sem ginecologista. Uma UBS ali 

que atende cerca de 70 mil pessoas inscritas. Então, assim, a situação está 

caótica! Caótica! Porque, assim: “Só as mulheres que precisam? E as pessoas 

de idade?” Aí chegam na menopausa, quando que a mulher precisa de um 

ginecologista? Então é isso e fora isso, assim, a gestante. Tudo bem que a 

gente sabe que a Dra. Ana aí deu prioridade, está em cima das gestantes. 

Não tem a nossa representante aqui da Regional 4, porque eu acho que ela 

não sai do telefone procurando vaga para gestante.  

Mas, secretário da Saúde, o senhor tem que tomar uma 

providência em relação a isso, porque a gente está aqui cobrando do senhor. 

Os vereadores, tem o vereador Moreira aí, que eu tenho certeza que a 

população cobra dele também, que ele é da nossa região. Então, assim, a 

cobrança está sendo árdua! Fora isso, na UBS Pimentas perdemos uma 

médica. Olha só! Por capricho, por capricho de uma parte burocrática, que 

para a população não interessa! O que interessa é que a gente quer ou ela ou 

um médico de volta na nossa UBS. A gente não pode ficar sem essa 

assistência ali! 
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Sr. Secretário, eu gostaria de saber em relação ao Stella 

Maris. Trocou toda a parte médica de cardiologia. E referente ao sistema que 

o senhor sempre teve o maior orgulho, não só o senhor, como a cidade inteira, 

não é? do Latin como que vai ficar? Teve alguma mudança, a gente quer 

saber em relação a isso.  

Fora isso, eu concordo com a Ana Célia, que ela falou aqui 

da falta imensa de medicações. A gente tem isso, a gente está cobrando 

direto, medicações e materiais de insumos. Chegou agora, na verdade, o 

dentista, o Graco está aqui. Eu fui procurar o dentista e, infelizmente, assim, a 

gente sempre fala, eu sempre falo isso: “Eu procuro não procurar a Saúde de 

Guarulhos, sempre apelo lá para São Paulo”. Mas, Graco, infelizmente, eu 

estava com um dor de dente horrível e fui ao PA Bonsucesso, chego lá e não 

tinha anestesia!  

Então, é assim... Olha a situação que chegou, a situação de 

Guarulhos? Gente, a dor de dente é uma das dores consideradas... Quem 

teve dor de dente aqui sabe do que eu estou falando. Então assim, 

Sr.Secretário da Saúde, existem situações, existem situações que a gente não 

pode deixar, não é? Existem situações... Emergência é dor de dente, 

medicações básicas da urgência e emergência estavam faltando.  

Esses dias teve um caso absurdo de faltar... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Para 

concluir, Rosalia, por favor.  

A SRA. ROSALIA LIMA – Sim. Esses dias teve um caso 

absurdo de faltar hidrocortisona. Eu vi a hora da Gorete ter um troço de tanto 

que ela ligou para a cidade inteira e foi o Hospital Padre Bento que acabou 

fornecendo. 

É isso, gente, a cobrança continua,a gente sabe que teve 

uma melhora aí, mas a gente tem que cobrar do secretário da Saúde para que 

as coisas continuem acontecendo na cidade de Guarulhos para que melhore. 

Obrigado a todos.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Bom, o 

próximo, ao sempre presente, Arinaldo Cardoso Silva, assessor do vereador 

Zé Luiz.  

O SR. ARINALDO CARDOSO SILVA - Boa tarde a todos e 

a todas. Quero cumprimentar o presidente interino da Comissão de Saúde, o 

vereador Eduardo Carneiro, cumprimentar nosso secretário de Saúde, Sérgio 

Iglesias, cumprimentar a nossa secretária adjunta Graciane, na qual eu 

cumprimento a todos os funcionários da Secretaria de Saúde.  
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Bom, como o vereador Eduardo Carneiro falou que a gente 

tem que seguir aqui os números, então, a minha preocupação é que aqui nos 

números... A gente fica... Nesses números colocados, a gente fica meio sem 

entender, a gente que é do Legislativo é diferente de quem é do Executivo. 

Então, a gente fica meio... Aí o Rogério vem aqui e aponta, porque eu também 

tinha apontado a situação dos salários e encargos. E eu me preocupo mais 

ainda, Rogério, porque se foi pago 155 mil nos quatro meses, se nós 

pegarmos mais quatro e mais os outros quatro do fim do ano, que tem 13º e 

tudo, se somar vamos passar do orçado. Então, eu ainda me preocupo nisso, 

não que deixou de pagar. Eu estou me preocupando no que foi pago e a 

somatória vai passar.  

Outra coisa que a gente vê aqui nos números, material de 

consumo. Está orçado na casa de quase 34 milhões. E aí empenhado 13 

milhões; liquidados só um milhão, 305 mil . E aí eu gostaria de saber por que 

isso? O que acontece? É por isso, empenha, compra, mas não entrega? A 

gente fica... Quando a gente busca as palavras: empenho. Quer dizer que é 

aquilo que eu quero conseguir, que eu quero planejar. Liquidado é um adjetivo 

de pago. Quero entender. Eu também não tenho... É só para esclarecer, 

porque também fico na dúvida ali. E o pago real, que é o que entrega, não é? 

Quando entrega que é o pago. O serviço, que é o pago. É isso? Pelo que eu 

procurei entender nas minhas... E aí eu gostaria que esclarecesse. 

E aí vamos descendo, material de distribuição gratuita, 39 

milhões. Empenhado 27, liquidado cinco e pago três milhões. Então, só aí de 

liquidado para o pago tem uma diferença de dois milhões e pouco. Então, a 

gente vê que aqui nos números tem o dinheiro e está havendo um problema aí 

que eu não consigo entender o por que está faltando a situação. E aí eu 

gostaria que nos esclarecesse melhor.  

O vereador Eduardo Carneiro levantou a questão do imóvel, 

vereador. E aí se vê aqui que no imóvel, o orçado é o valor de três milhões e 

meio, o empenhado um milhão e 600, ou seja, 45%, não é? Liquidado, um 

milhão, 270 e só foi pago 72 mil reais. Então, o que está acontecendo, por que 

só foi pago 72? Porque o imóvel não precisa do serviço entregue, você está no 

imóvel. Então, teria que ser pago. Tem uma situação aí que é discrepante.  

E por final, aqui, as obras e instalações. Foi empenhado 

1.742.000,00, foi... Aliás, orçado, empenhado 1 milhão, liquidado 1 milhão e 

pago um milhão. E eu gostaria de saber quais essas obras e instalações que 

foram feitas com esse 1 milhão, para a gente ter noção do que foi feito.  

Para finalizar, para finalizar mesmo, é sobre a vigilância de 

saúde na questão que a nossa amiga querida Valeska colocou, sobre o 

Departamento de Proteção Animal, que foi para o Meio Ambiente na 7550. 
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Agora nós temos na Casa um projeto de reestruturação, que coloca ele de 

volta à Saúde, e diz que está no aguardo do substitutivo, que não chega. Mas, 

que eu saiba, tinha um decreto de compartilhamento de ações, que foi 

publicado um decreto de compartilhamento de ações, e aí fica vago, deixa a 

gente entristecido, porque a gente não sabe o que aconteceu sobre 

castrações, sobre essa situação, porque o Meio Ambiente não faz a prestação 

de contas. Só a Saúde que fazia essa prestação de contas, que a gente tinha 

essa informação, então a gente fica no déficit dessa informação. 

E, para finalizar mesmo, vereador, é sobre a esporotricose. 

Aqui tem solicitação atendida, 69, e solicitação procedida, 36 casos. A minha 

pergunta é: nesses 36 casos, há um acompanhamento com medicação? 

Como é que é feita essa situação de acompanhamento. Eu gostaria de 

entender. Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Obrigado, 

Arinaldo. O Arinaldo sempre presente e sempre entendedor da Pauta da 

nossa audiência.  

O próximo é o conselheiro de Saúde, Sr. Pedro Gomes. 

Corrigindo, do Conselho Gestor do HMU e Samu. Com a palavra, Sr. Pedro.  

O SR. PEDRO GOMES - Boa tarde a todos. Saudar a todos 

da Mesa. A minha pergunta é em relação à parte orçamentária que foi 

apresentada aqui pelo Sr. Radyr, em relação a todos esses atrasos constantes 

que vem passando aí, uma empresa que assumiu recentemente os nossos 

equipamentos de saúde, que no caso é o Instituto do Gerir. Sabemos que 

praticamente há um ano, ou vamos dizer assim, de agosto para cá, 

constantemente vem atrasando o salário dos profissionais, ou seja, atrasando 

o repasse, que era o repasse ali em torno de R$ 13,5 milhões/mês, e que vem 

sendo passado ultimamente aí em torno de quase R$ 9,5 milhões/mês. E, com 

isso, os profissionais e as empresas que trabalham com órteses e próteses, 

que o secretário falou agora há pouco sobre cirurgias, internações cirúrgicas, 

já foi comparada com os três últimos meses do ano passado, entre janeiro, 

fevereiro e março, teve uma internação cirúrgica aí de 426 nesses três 

primeiros meses, e nesta prestação de contas agora, 416 internações 

cirúrgicas, né? Temos aí uma diminuição de 10, mais ou menos, cirurgias no 

Hospital Municipal de Urgência. Nós sabemos que as empresas de órteses e 

próteses estão constantemente com seus salários, seus repasses atrasados, e 

aí as cirurgias vêm sendo canceladas constantemente também no HMU. Hoje 

mesmo, ontem e hoje... Aliás, hoje teve cirurgias canceladas... Hoje teve três 

cirurgias canceladas pela manhã por falta de material cirúrgico, de órteses e 

próteses.  

Então, a minha pergunta é, para a parte orçamentária, no 

caso o Radyr, essa pergunta foi para que ele respondesse, por favor, a 
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respeito desses constantes atrasos que vem passando esses equipamentos 

do nosso município. Logicamente que a melhoria, a gente vê que teve mesmo, 

porque os profissionais, mesmo superlotados, os profissionais se dão o 

máximo, mesmo sem insumo, sem medicamento, eles estão ali se doando 

para o munícipe, e aí a tendência é aumentar mesmo o número de 

internações, isso é normal. Mas nós também devemos olhar pelo lado do 

profissional que está ali na ponta, que está atendendo a população e ele 

precisa pelo menos que a Secretaria da Saúde dê esse respaldo para ele. 

Porque não adianta o profissional ir todo o mês trabalhar e chegar no final do 

mês não ver o seu salário, não ver também aquelas pessoas que ficam em 

jejum de um dia para o outro, ou de jejum para fazer uma cirurgia, e aí na hora 

tem a sua cirurgia cancelada por falta de material de órtese e prótese, de 

material cirúrgico. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Obrigado, Sr. 

Pedro.O próximo é o Sr. Erinaldo Bispo, munícipe.  

O SR. SR. ERINALDO BISPO - Boa tarde a todos. Boa 

tarde ao presidente. Boa tarde, secretário. Boa tarde aos componentes da 

Mesa, aos vereadores presentes. Ao público que nos assiste e a quem está no 

Plenário.  

Secretário, não vou fazer bem uma pergunta, mas é uma 

explanação do que eu vejo, e depois o senhor faz um resumo. É mais mesmo 

para tirar algumas dúvidas. Uma parte da minha fala foi complementada pelo 

presidente, quando ele pergunta, após as consultas nas UBSs, os 

encaminhamentos. Mas eu tenho algumas... eu tenho alguns números, não 

gosto muito de número, porque é igual time de futebol: se empata três, perde 

duas, um ganhou cinco. Se empata três, ganha duas, não perde as cinco. 

Então, eu não gosto muito de número. Mas já que me enviaram os números, e 

normalmente quem me envia número é munícipe. Eu moro na região de 

Bonsucesso, e a maior parte das demandas são enviadas para o Cemeg São 

João. Quando tem uma necessidade maior, o Cemeg São João, por estar 

mais próximo, tem o Maria Dirce, que é o PA também, mas a maioria vai para 

o Cemeg São João.  

Eu fico abismado com o que eu vejo, ouço e o que os 

munícipes passam para a gente, né? Por exemplo, uma munícipe aqui, ela 

fala que não há medicamentos e insumos. É hipertensão, diabetes, anti-

inflamatórios, lençol de papel, bota de unna, placa de zinco, colagens(F), 

dersani, óxido de prata, avental descartável, equipo macro e microgotas. Ela 

faz parte do conselho lá, ela participa de todas as reuniões. Ela me passou 

alguns dados. Ela fala também, ela relata que no Cemeg São João tem as 

duas máquinas de ultrassom estão quebradas há dois meses, não se 

conserta, e por causa dessa demora o médico foi embora. Parece que o 
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médico ou a pessoa que manuseia o equipamento não está mais no Cemeg 

São João. Ela fala aqui também de medicamentos que a população vai pegar 

constantemente, diclofenaco, captopril, hidroclorotiazida, fluoxetina, bota de 

unna para curativo. Não tem mais no Cemeg hebiatra, endócrino, ortopedista, 

psiquiatra, neuro infantil, dermatologista, sem previsão de reposição. Foi o que 

ela me passou.  

No município, ainda não tem o hematologista infantil, 

endoscopista infantil, nem mesmo no HMCA. Bom, eu vou parar por aqui, 

porque eu estou preocupado já, até porque o meu tempo não vai dar.  

UBS Bonsucesso. Eu moro ali na região, Jardim Triunfo, 

então eu acompanho mais ali. Com esse trabalho aos sábados que a 

população vem tendo, quando a UBS abre, eu fiquei abismado de conversar 

com um médico, e ele trabalha oito horas, se não me falha a memória, daria 

uma carga de quatrocentos e poucos minutos, 420, 460 minutos que ele 

trabalha diariamente, no sábado, tirando uma hora de almoço, se tiver tempo, 

ele tem que atender, no mínimo, a 50 pessoas. Daria oito minutos por pessoa, 

mais ou menos, que a maioria está atendendo 50, cinquenta e poucas 

pessoas. Me preocupa, porque, em oito minutos, é uma remarcação de gado, 

não seria um atendimento correto. Aí cai naquilo que o presidente falou, como 

que ficaria, posteriormente, com as marcações enviadas para os médicos 

responsáveis? Então, eu gostaria que o senhor desse uma explanação maior. 

E, caso não dê tempo, que o senhor envie, ou alguém da sua assessoria, por 

gentileza, para o meu e-mail, que eu vou deixar depois com algum assessor 

do senhor, porque aí eu passo para a pessoa que mandou, que pediu para 

que eu perguntasse, ok? Obrigado e boa tarde a todos.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Muito 

obrigado, Sr. Erinaldo. Agora está com a palavra a Diva Pereira, conselheira 

municipal.  

A SRA. DIVA PEREIRA - Eu queria fazer um 

questionamento onde fala, secretário, que teve um aumento nos 

atendimentos. Eu queria entender, assim, porque se há uma demanda de 

médicos se abstendo do trabalho, deixando os postos de trabalho, o Cemeg, 

especialistas, e como que nós temos o atendimento aumentando? Fica aí uma 

pergunta, porque, assim, eu não consigo entender. Se nós não temos médicos 

especialistas, e a demanda de atendimento está aumentando.  

Uma outra coisa que eu queria falar sobre a demanda de 

atendimento no HMCA também. No mês de março e abril, nós tivemos um 

número muito... praticamente 50% da... Tivemos 4.001 atendimentos da 

Região Centro, de crianças e adolescentes; da Região 2, Cantareira, também 

teve um aumento, atendemos lá 4.210 crianças e adolescentes; 2.227 da 

Região 3, São João, Bonsucesso; e 2.147 da Região 4, Cumbica e Pimentas. 
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Eu fiquei abismada porque eu fui lá, e eu vou falar no caso para os vereadores 

aqui, que não estão boa parte aqui presentes, e que a maioria desses 

atendimentos podem ser evitados. Como o Dr. Sérgio aqui falou, que a maioria 

vai procurar o HMU por causa da fachada bonita. Tem uma febre, não vai 

procurar a Unidade Básica de Saúde, que seria, né? Por medo de lá não ter os 

médicos, eles vão procurar o HMU, as UPAs. E eles ficam mesmo irritados 

porque tem, sim, uma triagem, né, que é o protocolo de classificação de risco, 

e realmente a pessoa que está com uma febre, que pode ser atendida numa 

UBS, ela vai ficar lá de duas a três horas realmente para ser atendida, 

infelizmente. 

E no HMCA, em questão, que eu quero falar, com esses 

números altos de atendimento, a maioria das crianças é por problema 

respiratório. E uma grande demanda do HMCA é da região do Recreio São 

Jorge, da Região 1 e 2. E eu fui procurar na região, recentemente, que é por 

volta de 24 crianças a 25 numa rua só, estavam praticamente na mesma 

semana indo e voltando do HMCA. Isso está constatado, tá? Se alguém 

quiser. E eu fui procurar lá na região. Pude ver, e vou pedir um apelo aqui a 

todos, da base ou não da base do governo, vereadores, vamos fazer a 

prevenção. Eu acho que vocês aqui podem ajudar a saúde, que está com 

dificuldades, e prevenir. Uma vereadora foi lá e jogou pó de pedra na rua. 

Então, o que acontece? A criança vai para o HMCA, fica praticamente 12 

horas dentro de um hospital fazendo inalação, tomando tudo quanto é 

medicamento, volta para casa. No outro dia, ela volta de novo para o HMCA 

reclamando que o médico não atendeu direito, que o prefeito não presta, que 

o médico isso, que o remédio não presta, mas não é. Eu perguntei para elas: 

“Vocês têm animal em casa?” “Não.” Eu fui lá ver. Até o cachorro, a bicicleta 

que passa, o pó sobe. Então, como que uma criança nessa época de ar seco, 

criança e idosos conseguem ter uma respiração boa?  

Então, acho que cabe a nós, como moradores, a base, não 

adianta ir lá querer agradar a pessoa que votou em você e jogar pó de pedra. 

O barro é melhor do que o pó de pedra, é mais saudável. Então, não 

prometam o que vocês não possam cumprir, porque nós, na saúde, eu falo por 

mim, conselheira municipal, nós vamos lá ouvir a base, é nós que vamos lá, é 

nós que estamos na base, reclamação que não tem remédio, que a mãe sai 

do HMCA no sábado à noite, não tem remédio para ela pegar. Ela tem que 

esperar a UBS abrir até segunda-feira, e ela não tem dinheiro para comprar. 

Isso, o vereador que foi lá jogar o pó de pedra não pensou, né? Eu gostaria 

que ele estivesse aqui. Infelizmente. Então, isso aqui já mostra um tremendo 

descaso dos vereadores pela população. Obrigada.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Muito 

obrigada.Vereadora Janete Lula Pietá. A senhora tem cinco minutos, 

vereadora, a contar desse momento.  
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A SRA. JANETE LULA PIETÁ - Boa tarde à equipe 

valorosa da saúde, porque eu sei o quanto vocês sofrem. Obrigada ao Sr. 

Presidente por me tratar com deferência, com meu nome parlamentar. Quero 

parabenizar a toda a equipe, viu, Dra. Graciane, em seu nome, e o Dr. Sérgio. 

Mas eu queria colocar algumas coisas. 

Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que costuma estudar 

os números, e às vezes não entendo. Então, a primeira coisa, eu quero saber 

onde é que nesses números aqui tem os salários e os encargos? Onde fica a 

questão dos repasses para as OSs?  

Nesses dados aqui, essas perguntas primeiro é para o Dr. 

Radyr, né? Dr. Radyr, onde fica? Fica nos salários gerais, fica na questão 

onde? Também está explicado, doutor, a questão do material de insumo. Aqui 

é só... é geral, incluindo a questão odontológica, né? Porque está bem 

explicado por que está faltando material de insumos, né? Porque se realmente 

o empenhado fosse 13 milhões e o liquidado só 1 milhão, realmente há uma 

defasagem muito grande. E tem razão, está faltando álcool, está faltando 

algodão, está faltando luva, aí quando vê os números, aí a gente fica aqui, 

beleza. Então, eu não entendo essa matemática, né, por isso eu não vou 

parabenizar. Como é que cresce o número de atendimentos se diminuiu o 

número de médicos? Ou aumentou? Eu não sei, essa pergunta eu gostaria de 

saber. Como é que fica a questão do... Alguém me falou uma coisa que eu 

achei interessante. Quando a gente entra, a gente tem que aprender com a 

experiência do passado, porque trocar tudo, principalmente quem tem 

experiência na questão de licitação, depois dá problemas, né? Então, eu 

queria saber sobre a questão... Como é que está a questão, onde fica a 

questão dos laboratórios, os insumos do laboratório? Uma senhora mandou 

para a gente isso. A Medtronic não entrega a questão da bombinha, e só 

entrega pela questão judicial. Mas aqui, nesses números, onde está essa 

questão? Eu queria entender, porque, se eu entendesse, eu poderia 

responder a essa senhora. 

E, com isso, eu queria falar também sobre a concepção que 

o Dr. Sérgio está colocando. Dr. Sérgio, o senhor falou muito em crescimento 

de produtividade, realmente, houve um número - o senhor está dizendo 

maravilhoso, só que tem exceção na odontológica. Mas eu acho que em 

saúde não é só produtividade. Nós não estamos numa linha de produção, nós 

estamos tratando com gente, com pessoas, e aí a gente vai ver o seguinte, por 

exemplo: Eu tive o caso de uma menina, que teve denúncia aqui na 

Procuradoria Especial da Mulher, que a menina foi grávida de cinco meses no 

Hospital do Pimentas e o médico disse para ela o seguinte: “Volta para casa, o 

coração do feto parou”. São esses os problemas que a gente coisa... Eu dou o 

testemunho de dois casos que eu fui no HMU, e chegando no HMU, o menino 

recebeu 12 pontos, quase acertou 13, né? Doze pontos na cabeça, eu 
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perguntei para ele: “Tudo bem?” Ele falou: “Tudo bem, e o médico fez os 

exames laboratoriais, falou ótimo, pode ir para casa”. Eu falei: “Tomou 

remédio?” Eu não sou muito de tomar remédio, aí ele falou: “Não, mas eu não 

estou sentindo dor...” Não foi medicado. Que conceito é esse de hospital do 

HMU, porque o outro foi trágico. Nós fomos numa excursão, a menina teve 

uma torção, morrendo de dor, chegou lá, eu pensei que fosse um consultório, 

porque ela chegou lá, recebeu a receita para comprar os remédios, e ela 

voltou com dor para casa, ou para o... para a farmácia mais próxima.  

Então, gostaria de saber também a questão de locação de 

imóveis. Há um movimento no PA Paraíso de volta de atendimento, e ali não é 

brincadeira. São 13 mil pessoas que eram atendidas mensalmente. Está 

computado? Porque, desde o dia 14, ou 18 de dezembro, está fechado. Onde, 

nesses números, está o atendimento a essa realidade do PA Paraíso? 

Números, quero entender, eu pergunto a prática, vocês me dizem onde está 

escrito isso.  

Depois, obras e instalações. Olha, aqui tem a UPA Paraíso. 

Eu quero saber, na Obras, como é que está... disse que no dia 15, agora, está 

tudo resolvido, mas começa a obra quando? E como é que estava, como é 

que fechou? A doutora, inclusive, trabalhou lá, né? Quer dizer, não pode 

reabrir porque está em perigo de quê? De cair... Eu acho que a Sandra, né? 

Qual o problema do laudo? Porque o PA Paraíso é uma questão que não pode 

se deixar de responder. 

E, finalmente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre 

o Hospital da Criança. Eu achei tão interessante, porque houve uma redução, 

diminuição de procura, e tal. Olha, gente, nós estamos no outono. É época 

que mais tem criança correndo, e ela vai de madrugada mesmo, que dá a 

crise. Como é que houve esse fenômeno? Então, os números aqui, eu dou 

parabéns, viu? São fantásticos. Agora, as reclamações que nós recebemos, 

elas não estão com essa beleza toda que os números apresentam. Pode ser 

que vocês me explicando, eu possa entender melhor onde está o problema da 

falta de remédios, onde está o problema da falta de insumos e, principalmente, 

como é que se resolve um problema que o doutor esteve lá... Quero dizer que 

eu estava lá no Taboão, eu gostaria de pedir ao presidente que citasse 

nominalmente os vereadores presentes que estão nessa luta pela saúde, 

saúde é importante, eu vou voltar sempre nessa Tribuna denunciando a falta 

de médicos, e tal. 

E, para finalizar mesmo... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Para 

concluir, viu, vereadora. 
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A SRA. JANETE LULA PIETÁ - Para concluir, eu gostaria 

de saber quais os critérios... Eu respeito muito o pessoal do conselho, o 

conselho está dizendo que está havendo problemas de interferência de 

vereadores. Eu quero dizer para todos que nos assistem que eu só encaminho 

para a Saúde quando já há um pedido de tempo, há mais tempo, não é 

qualquer pedido; e quando é emergência. Então, como que é essa ordem de 

atendimento das pessoas que procuram um vereador? Eu acho que isso é 

legítimo. Agora, a questão não é a questão do vereador pedir, ou a vereadora, 

mas é fazer uma análise se realmente essa questão é importante, relevante e 

a urgência, que eu acho que aí eu queria entender melhor, porque eu ouvi de 

um conselheiro esse problema. Muito obrigada, senhores e senhoras.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Obrigado, 

vereadora Janete.  

Vereador Geraldo Celestino, o senhor tem cinco minutos.  

O SR. GERALDO CELESTINO - Boa tarde a todos. 

Cumprimentar o presidente Eduardo Carneiro - a Mesa – em nome do qual 

cumprimento os vereadores presentes. Cumprimentar o Dr. Sérgio Iglesias, 

nosso secretário da Saúde, ao qual cumprimento toda a equipe da Saúde. 

Cumprimentar o Rogério, cumprimentar o pessoal do... ao qual cumprimento 

colegas do Conselho da Saúde. E aos funcionários, a imprensa, as 

assessorias. 

A melhor coisa do mundo é você fazer oposição, Janete 

Pietá. Já fiz parte do bloco de oposição dessa Casa, então é fácil fazer 

críticas. E para fazer crítica da Saúde não precisa ir na saúde pública, 

vereador Moreira.Vamos aqui na Next, aqui onde era o Hospital Seisa, você 

vai ver o atendimento lá do convênio médico. Você vai no Hospital Unimed, a 

superlotação que é o Hospital Unimed. Agora, imagina a saúde pública, Pedro, 

onde nós estamos passando por uma crise, uma longa crise aí de desemprego 

no país, e os milhões de convênios médicos que foram cancelados no país. E 

Guarulhos está dentro do Brasil, nós também passamos por uma crise de 

desemprego, uma crise econômica que o país passa, uma cidade com 1,3 

milhão de habitantes, uma cidade industrial, de serviços, muitos trabalhadores 

desempregados. Para onde vai migrar esse pessoal? Para a saúde pública. E 

o nosso governo, no ano de 2017, conseguiu pular de um orçamento de 27% 

que foi investido na saúde, que eu elogio, que foi um grande valor gasto na 

administração do PT em 2016, pulou para 31,5% de gastos na saúde. E os 

números mostram, não é em dizer, Carlos Derman, que os números sejam 

inflados, que a Secretaria da Saúde esteja inflada. Talvez Vossa Excelência 

tenha essa experiência, que já foi secretário da Saúde, tenha inflado os 

números. Pode ter acontecido. Vossa Excelência colocou na Tribuna que essa 

administração gosta de inflar números, colocar número, mas está provado o 
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aumento de atendimento em virtude da crise. E as UBSs, vereadora Janete, 

que estão abertas aos sábados, cada sábado é feito um rodízio de cinco UBSs 

para serem atendidos. Na administração dos senhores, do PT, que a senhora 

faz parte, faltava até Cibalena, faltava papel higiênico. Papel higiênico faltava 

nos serviços públicos. E é fácil vir aqui fazer crítica. 

Eu ouvi o Rogério, que é do sindicato, do Stap, presidente 

do Conselho de Saúde, fazer crítica aos vereadores que não estão presentes. 

É de praxe essas Audiências Públicas da Saúde fazer...A Comissão de Saúde 

que preside a comissão, como é a Comissão de Finanças, que houve o 

secretário de finanças, outras comissões ouvem aí as secretarias que estão 

ligadas a sua comissão. É fácil falar dos vereadores que não estão presentes, 

mas os vereadores têm representatividade, Rogério. Diferentemente, eu não 

tenho nada contra a diretoria do sindicato, mas os métodos que vocês foram 

eleitos no sindicato foi um método rasteiro, porque esconderam o edital para 

não ter oposição. É, eu estou dando um exemplo, Vossa Senhoria veio aqui na 

Tribuna para fazer crítica aos vereadores e tentar colocar o secretário... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Um momento 

só, vereador Geraldo... 

O SR. GERALDO CELESTINO - ... e tentar colocar o 

secretário de Saúde. Também não era a questão. Eu acho que a Comissão de 

Saúde representa a Câmara Municipal, está bem representada, e os 

vereadores têm representação, não estão passeando por aí. Cada um tem seu 

trabalho. Então, estou defendendo, sim, o Legislativo. Agora, a Saúde é 

complexa, é muito difícil, é muito difícil você administrar uma cidade do 

tamanho de Guarulhos, e o governo está fazendo o possível. Falhas 

aconteceram lá atrás, falhas acontecem nesse governo também, falhas vão 

acontecer nos governos posteriores, porque a questão da crise no país nós 

não vamos resolver em um, dois anos, porque o estrago foi muito grande. E 

nós sofríamos duas vezes: nós tínhamos o problema da crise do governo 

federal e a crise, também, no município. Também estamos dentro do Brasil. 

Então, é muito difícil. 

Então, eu venho aqui, não vou fazer crítica ao Carlos 

Derman, eu acho que a oposição também no passado carregou nas críticas, 

fizemos críticas que não eram necessárias naquele momento, como hoje 

vocês, principalmente o Partido dos Trabalhadores, sabem fazer oposição, 

sabem fazer críticas e, às vezes, a gente vê nessa Tribuna, que parece que 

nunca foram governo no município, nunca governaram a cidade, porque do 

jeito que falam parecia que a saúde de Guarulhos era a melhor do mundo. 

Então, dificuldade temos, continuamos tendo dificuldades, e torcer, Dr. Sérgio 

Iglesias, Graciane, que administra, secretário, secretária adjunta, que 

administra a saúde. Torcer para melhorar, que nós tenhamos um melhor 
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orçamento, que a cidade cresça, que o Brasil melhore para a nossa saúde 

melhorar.  Obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Perfeito, 

vereador Geraldo Celestino. Gostaria de consignar também a presença do 

vereador Barreto, a qual eu concedo a palavra por cinco minutos. E aí, após a 

fala do vereador Eduardo Barreto, nós daremos a palavra para o Dr.Sérgio 

Iglesias e sua equipe para responder os questionamentos.  

O SR. EDUARDO BARRETO - O barulho aqui, vão achar 

que eu estou nervoso.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Com a 

palavra, vereador. 

O SR. EDUARDO BARRETO - Primeiro, boa tarde, 

presidente. Boa tarde, Secretário Sérgio Iglesias, a quem cumprimento a todos 

os representantes do Poder Executivo. Cumprimento a todos os 

representantes do Poder Legislativo, nosso presidente Eduardo Carneiro. 

Cumprimento a todos da sociedade civil, na pessoa do Rogério, presidente do 

Conselho Municipal de Saúde. 

Bom, ouvi aqui o nosso nobre colega, o vereador Geraldo 

Celestino, que me antecedeu aqui na fala, dizendo a respeito da velha 

discussão partidária, né? Aquela coisa de quando um estava, o problema era 

de quem estava; agora quem está, o problema é de quem assumiu, não sei o 

quê. Bom, não vou usar o meu tempo para isso, vou procurar aqui usar essa 

Tribuna para poder dar voz ao sentimento do povo, dar voz a tantos pedidos 

que nós temos no dia a dia pelas periferias e pelos bairros por onde a gente 

anda, porque esse é um dos principais papéis do vereador quando usa essa 

Tribuna, que é ressoar aquilo que o povo fala nas ruas.  

Entendo a apresentação dos números que o secretário Dr. 

Sérgio Iglesias faz aqui, eu não estava presente, peço desculpas aqui de 

antemão ao meu atraso, mas o meu assessor e amigo Léo já estava aqui 

fazendo todas as anotações, e nós estamos aqui com um relatório. Relatório 

que eu acredito que será complementado quando tivermos aqui a resposta de 

alguns requerimentos que fizemos a respeito de quais as empresas que 

prestam serviço terceirizado para já a terceirizada Gerir. Acho que esses 

requerimentos são importantes, porque em que pese reconhecer a importância 

dos números apresentados para uma cidade com quase 1,4 milhão habitantes, 

também devemos pesar aqui aquilo, como já disse, que é falado pelo 

munícipe.  

Esses dias, passando na rua, uma senhora abriu a boca e 

me mostrou os dentes extraídos, porque não pôde fazer o tratamento dentário 

por falta de insumo. Esses dias, também, uma senhora veio me perguntar e 
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questionar o que eu poderia fazer a respeito de uma decisão judicial já, que a 

filha dela precisa de um Home Care e disse que a Secretaria Municipal de 

Saúde não tem atendido essa decisão judicial. Recentemente, nós fizemos 

uma reunião com o prefeito Guti, o Rogério estava presente, que nós 

organizamos essa agenda, e lá o Rogério, com uma planilha, mostrou 

números divergentes da Secretaria de Saúde, que muito me preocupa. Porque 

se existe uma Pasta que deve ter informação divulgada amplamente à nossa 

sociedade é a Pasta da Saúde. Nós tivemos agora aqui, nas nossas cidades, 

a contratação do Instituto Gerir, que, certa vez, eu até disse aqui na Tribuna, 

secretário, o senhor num Programa do Pedro Notaro disse que estava 

contente com o serviço oferecido pela Gerir. Eu não estou, assim como boa 

parte da população guarulhense também não está. Porque acredito eu que 

nem mesmo o funcionário do Instituto Gerir está contente com o serviço 

oferecido. Porque, recentemente, fui até o hospital HMU e não fiz imagem 

disso, não fiz show pirotécnico, porque não é muito o meu feitio. Até, quando 

eu vou lá, prefiro fazer uma live do lado de fora, explicando os motivos que me 

fizeram ir até o hospital. Mas ir lá dentro, ficar expondo paciente, funcionário, 

esse tipo de coisa, eu não gosto. É um comportamento. E aí até os 

funcionários do HMU dizendo que não encontravam ali condições mínimas de 

trabalho, porque não tinham copos descartáveis, não tinham papel higiênico. 

Papel higiênico, o Geraldo falou que na última gestão faltava, também 

continua faltando, Geraldo. Pelo menos isso tem em comum. E aí muitas 

reclamações ali dos funcionários e dos pacientes, então, a gente não precisa 

nem relatar.  

Aqui, secretário, eu faço uma questão de encaminhamento, 

aqui eu estou ressoando aquilo que eu disse para o senhor, aquilo que a 

gente ouve nas ruas. Me desculpe, presidente, se eu até ultrapassar um 

pouquinho, estou tentando marcar aqui, que a gente está sem painel. Porque 

cinco minutos aqui é muito pouco tempo para falar do sentimento do 

guarulhense, hoje, na saúde do nosso município. Sabemos que aumentaram 

os investimentos, sabemos que o SUS, o Sistema Único de Saúde, do nosso 

país deve ser rediscutido para ver naquilo que a gente está errando, naquilo 

que a gente pode consertar e naquilo que a gente pode melhorar. Mas, aqui, 

como encaminhamento, eu faço aqui para o senhor, secretário, que o senhor 

disse, informação passada aqui também, que PA Paraíso, e várias outras 

obras da nossa cidade, como o Hospital Pimentas, que foi dito aqui, muito 

divulgado na nossa cidade, que iria ter celeridade na questão das obras para 

que pudesse ali terminar as outras alas que ainda faltam ser terminadas 

daquele hospital. E essa questão de diálogo, de comunicação com a Caixa 

Econômica Federal. No mandato passado, nós tivemos um problema aqui, e a 

Secretaria de Habitação, o Geraldo Celestino fazia parte da oposição - acho 

que lembra bem disso. A Secretaria de Habitação, pronta para entregar o 
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empreendimento Portal Flora, dizia que o problema de entrega das chaves era 

da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal, por sua vez, dizia 

que o problema era da Secretaria de Habitação. Ficava aquele jogo de 

empurra, né? Cabo de guerra ao contrário; que o cabo fica morto no chão, 

assim como a vontade popular. E aí nós fizemos uma reunião junto com 

representantes da Caixa Econômica Federal e também com representantes da 

Secretaria de Habitação. E,ali, com a participação da Câmara, fazendo jus ao 

seu papel fiscalizador, podemos perceber que realmente era um jogo de 

empurra, com alguns encaminhamentos simples a serem resolvidos, assim 

como foi resolvido, e aí foi entregue as chaves desse empreendimento.  

Então, faço aqui um pedido ao senhor, secretário, e ao 

presidente dessa audiência aqui hoje, aqui, que está realizando, para que nós 

possamos fazer uma reunião, aqui, com o nosso nobre secretário, também 

com o representante da Caixa Econômica Federal e a participação, no caso, 

da Comissão de Saúde da Câmara, para que possamos saber, realmente, 

qual que é o problema que existe para que essas obras, como o Hospital 

Paraíso, o PA Paraíso, o Hospital Pimentas, não estão andando, porque a 

gente sabe que o povo precisa. A gente sabe que a necessidade é extrema, e 

aí, de uma vez por todas, vai ficar às claras para a cidade qual que é 

realmente o problema, secretário. E não é aqui desconfiando dos números, 

dos dados e nem dos documentos entregues pela Secretaria de Saúde, longe 

disso.  

E o último encaminhamento que eu faço, secretário, é uma 

dúvida mais do que um encaminhamento, é a respeito dessa política adotada, 

que, segundo os funcionários do Hospital da Criança, segundo os 

funcionários, eles estão atendendo crianças de toda a cidade porque as UPAs 

da nossa cidade estão negando atendimento às crianças e encaminhando 

direto ali para o Hospital da Criança, e a gente sabe o número limitado de 

leitos, o Pedro pode me ajudar, eu acho que são menos de cem leitos ali para 

as crianças. E a gente sabe que, com a demanda da cidade do tamanho de 

Guarulhos, é muito pouco. Então, não sou técnico na área, mas a gente 

procura estudar a matéria e eu acho que essa não é a política mais correta a 

ser adotada quando se nega, entre aspas, feito o primeiro atendimento, mas 

encaminhar todos os casos para o Hospital da Criança, superlotando ali 

aquele hospital.Conversando ali com as pessoas da parte administrativa do 

hospital, mostraram números, um aumento considerável de atendimentos, isso 

tem que ser dito aqui, dá a César o que é César, porém muita gente... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Para 

concluir, por favor. 

O SR. EDUARDO BARRETO - Para concluir, nobre 

presidente, muita gente ainda nas filas e longas horas de espera por causa 
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dessa política adotada de ter o principal atendimento da criança e do 

adolescente apenas naquele hospital. Obrigado, presidente. Obrigado, 

secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Muito 

obrigado, vereador Eduardo Barreto. 

Eu vou passar a palavra agora para o secretário e sua 

assessoria, Dr. Sérgio Iglesias, e também solicitaria que focasse as suas 

respostas dentro da pauta desta reunião. 

O SR. GERALDO CELESTINO - Só um minuto, Sr. 

Presidente. Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Por favor, 

secretário. 

O SR. GERALDO CELESTINO - Sr. Presidente, pela 

ordem, rapidinho. Eu tenho dentista às 17h, e só para responder a Janete. A 

Janete perguntou se eu estava indo embora, estou saindo, estou me retirando, 

e amanhã nós temos tempo à vontade para debater aqui... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - O senhor 

está liberado, vereador Geraldo Celestino. 

O SR. GERALDO CELESTINO - Obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Com a 

palavra o Dr. Sérgio Iglesias. 

O SR. RADYR LLAMAS PAPINI - Bom, respondendo as 

dúvidas aqui referentes à parte orçamentária e financeira. Vamos lá. Quanto 

aos salários e encargos, a diferença entre o liquidado, até fazendo uma 

questão técnica, porque orçamento é uma coisa que é bem chata, assim. 

Então, quando vocês leem aqui “empenhado” é porque uma licitação já foi 

feita, já foi realizada e o contrato está assinado. Então esse material é 

empenhado. Quando ele é liquidado é porque ele foi entregue e, normalmente, 

você liquida até por 20, 30 dias, que é o tempo de processamento do material. 

Então ele chega, o material é recepcionado e ele é liquidado 20 ou 30 dias 

depois. Ele é pago efetivamente quando o dinheiro sai da conta do Fundo 

Municipal e vai para a conta do fornecedor. Então essa é a sequência, tem até 

um procedimento anterior, que é a reserva, que é antes da licitação, mas não 

vamos complicar a coisa aqui. Então, efetivamente tem essa diferença do 

pago para o liquidado, porque o salário foi liquidado no mês e algumas 

retenções são pagas somente... foi liquidado no mês, foi pago no mês. 

Algumas retenções, retenção de imposto, retenção... basicamente de imposto, 

mas tem algumas outras retenções no meio que elas são pagas somente no 

mês seguinte, então por isso que tem essa diferença entre um e outro.  
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Foi também questionado o valor exatamente da folha que 

vai...se somar ao que está sendo executado até agora, não chega ao final do 

ano, esse valor oscila, tem mês que tem mais pagamentos por conta de férias; 

tem mês que tem menos pagamentos por conta de férias. E, historicamente, 

eu consegui levantar desde 2012 até aqui, historicamente a prefeitura faz um 

acréscimo, faz um aditivo de 110 milhões na folha de pagamento, isso desde 

2012 na média. Então, todo ano esse valor é acrescido, conforme a 

arrecadação aumenta. Não é uma coisa nova, é uma coisa histórica isso. 

Foi me perguntado onde são os repasses para as OSs e 

para os laboratórios. É o serviço de terceiros, pessoa jurídica. Esse que tem 

334 milhões orçados aí, que já está com 65% empenhado. Esses repasses 

são feitos para as OSs, para todas as pessoas jurídicas são feitas por aqui, 

tanto organizações sociais, que são as cogestões, como para as empresas 

que fornecem para a gente.  

Os repasses das OSs, que perguntaram, 2018 estão todos 

em dia. Existem algumas pendências de 2017 e pendências de 2016, cujos 

empenhos foram cancelados. 

Foi também... Já falei essa questão da execução do 

orçamento, que ele é liquidado com alguns dias de diferença, por isso que... A 

gente teve realmente um desabastecimento no começo do ano, vocês podem 

acompanhar pelo índice de... pelo gráfico de desabastecimento. Então, no 

começo do ano, a gente tinha menos contratos ativos, e hoje nós estamos 

com mais contratos ativos. Você coloca a mais pelo menos 30 dias para essas 

liquidações, então aí você vê essa diferença entre o liquidado e o empenhado, 

tanto material de consumo como material de distribuição. Ainda não está num 

ponto ideal, não é o ponto que nós estamos trabalhando, mas esse número vai 

reduzindo aí mês a mês, esse mês ele já está melhor, inclusive. Foi 

questionado também pela vereadora uma questão da Medtronic. A Medtronic, 

nós estamos fazendo uma negociação pessoalmente com eles, porque eles 

fornecem para a gente basicamente através de mandado judicial. Só para ter 

uma ideia, mandado judicial, de problema relacionado a diabetes, está previsto 

para a gente 3,3 milhões esse ano. Então, é um valor bem alto só de 

judicialização. A Medtronic, por exemplo, falou que não quer fornecer mais 

para a cidade de Guarulhos, que desde de 2014, 2015, eles não recebem em 

dia. Então é uma coisa antiga, eles quiseram parar de fornecer, a gente está 

fazendo uma negociação, eles estão voltando a fornecer para a gente, são 

itens, como são judicializados, são exatamente exclusivos àquela marca que 

tem que ser usada, não pode ser usada outra. nEntão, houve realmente um 

problema sério com a Medtronic por conta desse histórico antigo de atraso da 

cidade de Guarulhos para com eles.  
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Eu acho que era basicamente isso, resumindo os 

questionamentos.  

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Eu vou 

responder rapidinho às perguntas do Dr. Eduardo Carneiro. Com relação à 

questão de locações de imóveis, Eduardo. Primeiro, óbvio que nós 

gostaríamos que todos os imóveis fossem próprios municipais e não locados. 

Mas, por uma circunstância aí, de um município do tamanho do nosso, e nós 

assumimos a gestão aí com aproximadamente 35 Unidades Básicas de Saúde 

locadas, que nós estamos buscando num primeiro momento é rever os 

valores, tem muitos valores negociados, não que a gestão anterior negociou 

mal, porque a realidade imobiliária mudou bastante nesse país. Então agente 

está conseguindo, sim, negociar algumas locações a valores menores.E 

outras, tipo o Cemeg, que é um prédio em condições muito precárias, nós 

temos sérios problemas na parte elétrica, estamos em busca até de, talvez, 

colocar uma cabine primária. Eu tenho feito várias gestões ao prefeito, para 

que a gente pense em levar o Cemeg para um local mais adequado. E essa 

locação custa mais de R$ 90 mil por mês. É uma locação muito cara, num 

prédio em condições extremamente precárias, mas que eu preciso de um 

imóvel muito grande e que possa estar adequado, e que seja de melhor 

acesso à população. O Cemeg, de fato, o centro é de difícil acesso à 

população. Então, a nossa ideia, com alguns desses projetos, talvez substituir 

gradativamente as unidades locadas por próprias, mas é um trabalho 

demorado. 

A questão dos exames complementares. Sim, eles 

aumentaram.Com todo esse aumento da produtividade, o pessoal da Finanças 

e da Saúde corre atrás de mim, porque a conta da Fip vem se tornando cada 

vez mais cara. Essa é uma dificuldade enorme, nós temos vários sonhos na 

Saúde, sonhos, porque nós só podemos sonhar com uma realidade um pouco 

mais avançada aí, um pouco mais que possa se tornar realidade quando nós 

cumprirmos a tarefa de casa, o básico. Nós ainda estamos numa fase muito 

preliminar na Saúde desse município, mas seria muito interessante 

pensarmos, e eu já dei essa ideia. Um tempo atrás eu estive com o prefeito, 

falei: “Prefeito, vamos dar um salto astronômico para Guarulhos.Vamos locar o 

espaço do Poupatempo”. Isso eu até falei: “Não fala para ninguém, 

chefe.Vamos pegar o Poupatempo, vamos levar para dentro de lá o Cemeg, e 

ainda tem espaço para a gente fazer um Centro de Diagnósticos do município 

de Guarulhos”. Seria fantástico, porque a gente teria num local todas as 

possibilidades de diagnósticos, de análises clínicas e diagnóstico por imagem 

também, e sairíamos nesse sufoco todo.Tenho certeza que existem, sim, 

empresas interessadas em vir para o município e montar toda essa 

infraestrutura aí em troca do recebimento dos exames, e nós pararmos com 

esse negócio de comprarmos equipamentos, que com o tempo se tornam 
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obsoletos, cuja manutenção vai ficando difícil e os equipamentos vão se 

tornando ultrapassados em termos de tecnologia.Vide a história dos 

ultrassons. O ultrassom do Cemeg São João, já nem me recordo quem fez o 

questionamento, tem dois ultrassons que quebraram. O dois ultrassons 

quebrados do Cemeg São João são de uma empresa que tem exclusividade. 

A história da Medtronic. E essa foi uma herança. Eu pergunto para o governo 

anterior: quantos tomógrafos vocês deixaram para nós, para essa gestão? 

Não precisamos de tomografia na cidade? Pô, se precisamos. Há pouco 

tempo estava quebrado do Stella Maris, estava quebrado do Padre Bento, 

estava quebrado do HGG e estava quebrado do HMU. Nenhum nosso. Então, 

tomógrafo é o que nós precisamos, ultrassom...Foi-se o tempo de ficar 

comprando esses equipamentos, comprar ressonância magnética, nenhum 

hospital privado compra mais; comodato.Vai lá, pega um espaço...Nós temos 

que ir para esse caminho.Só que numa situação atual, em que nós precisamos 

de uma série de outros investimentos, nós estamos pensando, sim, nisso e 

nós temos que ir para essas soluções que são, não só tecnicamente mais 

adequadas, como são mais definitivas.Eu entendo que foi feito à época o que 

era possível ser feito, talvez na época não existisse a possibilidade de 

comodato ou não tivessem tido essa ideia, mas eu acho que nós temos que ir 

para esse caminho, sim. Essa questão de ficar comprando, comprando esses 

equipamentos com as dificuldades que nós temos no serviço público de 

manutenção, muito bem colocado aqui... a questão dos equipamentos 

odontológicos, olha a dificuldade para fazer manutenção. Os contratos se 

tornam defasados, a prefeitura tem fama de não ser boa pagadora, ninguém 

quer prestar serviço para a prefeitura. E vai por aí afora. E mudar essa 

realidade não é tão simples assim. Então, nós vamos mudar o conceito só da 

imagem da prefeitura, nós temos que partir para essas soluções mais 

definitivas e mais adequadas para o momento atual. 

Bom, nós tivemos, Eduardo Carneiro, um aumento geral de 

tudo no município. Por quê? Nós calculamos que, aproximadamente, 50, 60 

mil pessoas, no mínimo, deixaram de ter plano de saúde privado para se 

tornar SUS dependentes, fora as pessoas que vão nascendo, fora a migração, 

fora o crescimento natural do município. Então, isso impactou bastante na 

nossa gestão do SUS, impactou muito na necessidade de atendimento. As 

AIHs rejeitadas são recursadas, sim, parte por questões de preenchimentos, 

por dados inadequados, por alguma inconsistência. Parte não, porque aquelas 

que são, por exemplo, de superlotação, no caso do HMU, em que você 

superou o número de leitos habilitados, não tem jeito, essas são AIHs perdidas 

mesmo.  

A SRA. WALESKA AUBIN ZANETTI MION - Respondendo 

o que o Dr. Eduardo Carneiro perguntou com relação aos LTAs, que é o Laudo 

Técnico de Avaliação das creches conveniadas, não só das conveniadas, das 
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particulares também. A gente tem uma questão, no município, geográfica 

bastante complicada para atender a legislação vigente. Pensando nisso, nós 

fizemos o mutirão, junto com a Vigilância Sanitária, para estar verificando 

inicialmente como que ficariam as questões do LTA, eles estão avaliando, 

estamos tendo retorno. E já pensando em toda essa questão que nós temos, 

nós estamos montando um grupo de trabalho na secretaria, já estivemos na 

Educação, achamos uma brecha na lei federal, que nós podemos adequar 

numa legislação própria para as nossas necessidades. Então, a gente vai 

montar esse grupo na Vigilância, vai ser feito um estudo. E aí, depois, nós 

vamos envolver as outras secretarias e, provavelmente, a gente tenta resolver 

isso de uma forma melhor.  

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Bom, eu vou 

responder agora as perguntas do Derman. Eu vou emendar com as da Janete, 

a vereadora e o assessor. É o seguinte. Derman, aquele dia no PA Paraíso 

você fez uma série de falas e algumas colocações, inclusive me perguntando 

como é que eu tive coragem de fechar um PA da forma como nós fechamos o 

PA Paraíso. Você disse que eu tive muita coragem, só que você não ficou lá 

para ouvir as minhas respostas. Você foi embora, eu já fiquei preocupado de 

você fazer uma série de colocações e não ouvir minhas respostas. Ainda bem 

que você ficou. Eu adoraria ser vice-prefeito dessa cidade, em exercício, né? 

Eu adoraria. Sabe por quê? Você era um advogado, ou seja, você sabia muito 

bem a parte jurídica. Eu estou fazendo escola na parte jurídica. Graças a 

Deus, eu tenho um dos grandes procuradores desse município lá. A parte, eu 

acho, que de compra, de finanças, você também tinha uma boa assessoria, e 

eu acho que você já tinha um bom conhecimento, né, você esteve à frente da 

Proguaru, você esteve à frente de várias instituições dessa cidade, você era 

bem mais descolado do que eu nisso. E, depois, você assumiu o papel de 

secretário da Saúde. Aí eu acho, eu acho, me desculpe, que você ficou 100% 

dependente dos seus técnicos. Não é verdade? Eu fiz parte disso. Eu estava 

lá no Hospital da Criança respondendo por um serviço e, como sempre, ajudei 

a construir a saúde dessa cidade. Só que, hoje, você é assessor da vereadora 

para falar de saúde comigo. E quando a gente fala de saúde, meu caro, como 

você acha que a gente poderia analisar a satisfação do usuário se não fosse 

através da Ouvidoria, se não fosse através dos conselhos gestores que têm 

voz, sim, em todas nossas unidades, se não fosse através do Conselho 

Municipal de Saúde, através das falas dos vereadores. Além disso, fora isso 

tudo, sempre haverá na Saúde, em qualquer lugar que seja, insatisfação com 

esse ou com aquele serviço. Eu conheci uma pessoa, um canadense, SUS 

dependente, porque lá a maioria é SUS dependente, me apresentou uma série 

de queixas do sistema público de saúde do Canadá. Que dirá que a gente não 

terá essas queixas em Guarulhos. Em nenhum momento eu falei que a nossa 

saúde estava boa. Eu só falei que nós estamos no caminho certo. A forma 
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técnica de se avaliar saúde é através dos indicadores de saúde. Gostem ou 

não, os números expressam a realidade do que está sendo feito. A percepção, 

a sensação, ela demora muito, até porque a saúde no nosso município estava 

péssima, e continua muito abaixo do que a gente espera. Quando eu digo que 

estava péssima, não é tão difícil de gente perceber, porque o povo tão sofrido 

da saúde, como diz a Janete, com muita vontade, com muita determinação, 

sem encher de pessoal na área assistencial, já está fazendo a diferença. Esse 

povo não é sofrido não, Janete. Esse povo adora o que está fazendo. Eles são 

respeitados, todos eles têm ouvido. Todos eles trabalham com muita vontade, 

com determinação e com competência técnica, acima de tudo. Agora, você 

sabe por quê? Eu vou falar para todos agora. Você sabe por que eu acredito 

que eles não gostam muito de números? Porque os números que eles 

deixaram nessa cidade são vexatórios. Eu vou apresentar aqui, e eu acho o 

seguinte: eu não sei quanto tempo eu vou ficar na Secretaria da Saúde. Mas o 

dia que eu sair da Secretaria da Saúde, primeiro eu vou levar uma baita 

bagagem de tudo o que eu aprendi aqui. Aliás, tinha pouco tempo o bolão de 

quando eu ia sair da Secretaria da Saúde.Não interessa quando eu vou sair 

da Secretaria de Saúde, sabe o que interessa? Que eu trabalhe com 

dignidade, com determinação e com caráter no último dia igual o primeiro. 

Ponto. Porque eu vou sair de cabeça erguida, e vou levar embaixo do meu 

braço o trabalho que nós deixamos. E eu acho que é isso que faltou o Derman 

levar para casa. Mas eu vou lembrar para todos aqui presentes porque ele não 

gosta de números. Eu vou mostrar os números dos quatro últimos anos do 

Derman comparados com esses que eu acabei de apresentar. Vamos lá. Eu 

não tenho todos, mas eu tenho a maioria.  

Em quatro anos, ele cresceu as consultas em pronto 

atendimento em 3,3%. Aí vão falar que o número não tem tanta importância 

assim. Nós crescemos, em um ano, um, sem dinheiro, situação terrível, ou vão 

me dizer que a Secretaria da Saúde estava nadando em dinheiro o ano 

passado? De 17 para 18, nós crescemos 26,7%. Ou seja, nós fizemos 23% a 

mais em um ano do que vocês deixaram em quatro. Sabe quantas consultas 

médicas em pronto-socorro vocês cresceram, em quatro anos? Se você pegar 

2013 e comparar com 2016, vocês diminuíram em 31,8%. Eu ficaria feliz se 

vocês tivessem crescido em PA e UPA. Vocês estavam fazendo a lógica do 

sistema, que é o que eu tanto busco. Daqui uns anos, eu quero chegar aqui e 

falar que eu diminuí em 31,9%, como vocês fizeram, só que eu cresci em PA e 

UPA 31,9%. E o que eu estou vendo aqui não é nada disso. Vocês 

aumentaram 3% de UPA e PA, e diminuíram o pronto-socorro em 31,3%. 

Onde foram atendidas essas pessoas? Nos Centros de Especialidades, no 

Cemeg e no Ambulatório da Criança, sabe quanto vocês cresceram nos 

últimos quatro anos da gestão de vocês? Menos 3,66%.Vocês conseguiram 

diminuir em quatro anos, ou vai me dizer que o Cemeg e o Ambulatório da 
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Criança não precisava de consulta? Sabe quanto nós crescemos em um ano? 

Foi 70,6%, ou vai me dizer que isso é uma ilusão, que isso é uma fantasia? 

Esses números são dos Ciops, esse números são do Ministério da Saúde. Ou 

isso é aqui é falácia, ou isso não vai se refletir mais cedo ou mais tarde na 

população? Vai, só que vai demorar sabe por quê? Porque a saúde estava 

muito ruim, e a saúde está longe de ser boa. Não vim aqui para fazer 

demagogia, ou alguém aqui acha que a saúde está boa nesse município? Nós 

estamos é no caminho, meu caro! Que caminho é esse de diminuir menos 3% 

em quatro anos? Que caminho é esse?  

Então, eu fico indignado das pessoas subirem no púlpito e 

fazerem críticas de que isso tudo é uma falácia, ou esses números não 

traduzem absolutamente nada? Como não traduzem? Está aqui, olha, Ceresi, 

Cerest, Campd, CER, CTA, vocês cresceram 1,57% nos últimos quatro anos. 

Se eu sair amanhã desse governo, o pacote que eu vou levar para a casa fala 

que eu cresci 58% em um ano. Talvez seja um bom momento para sair, para 

sair por cima. Sabe o que é isso, Dr. Derman, sabe o que é isso? Não é 

falácia, são números. Enquanto vocês deram 8 mil consultas, 8.819 aí em 

2016, por trimestre, nós estamos dando 14 mil. Ou as consultas também são 

fantasiosas. Além disso, na Atenção Básica, sabe quanto vocês cresceram do 

primeiro para o último ano do governo de vocês, de 13 a 16? Anota aí, 

vereadora, menos 17%. Esse número está com o Bruno Menon lá na 

Secretaria da Saúde. Eu peguei com eles, devia estar na casa de vocês 

guardado como recordação. Então, quando eu tenho menos 17%, e eu estou 

entregando em um ano 12% a mais, isso aqui é com o trabalho dessa equipe 

sofrida da Secretaria da Saúde. Isso é um trabalho de caráter, de dignidade, 

de gente que arregaçou as mangas, sabe como? Não é escravizando, não é 

trocando receita de paciente,que nem o senhor falou. Médico não troca receita 

de paciente. Isso faz parte da sua pergunta. O senhor falou que médicos estão 

lá para trocar receita. Médicos fazem consulta e trocam ou não a receita. Isso 

é ético, acima de tudo. Então, médicos não estão lá para trocar receita e fazer 

número de consultas. Isso, acima de tudo, não é tecnicamente correto. Eu não 

acredito que os nossos médicos estejam fazendo isso. Abrir as unidades aos 

sábados foi, sim, uma grande sacada.  

Gente, tem que parar com isso. Tem que subir ali para 

torcer pela saúde desse município, e não querer distorcer tudo. A saúde está 

muito precária, sim. Eu não falei nada disso. Só que ela estava péssima. Ela 

ainda está muito ruim. Mas nós vamos chegar lá. O que eu estou mostrando é 

só uma coisa, resumindo tudo o que eu falei: estamos num caminho certo. O 

caminho pela frente é enorme. E a culpa não é só de vocês, não. Não é só 

dessa gestão precária que vocês deixaram. A culpa é, sim, da falta de 

financiamento do governo federal, acima de tudo. A culpa é, sim, também da 

falta de investimento do governo estadual. Eu sei o que vocês passaram. Eu 
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sei, eu estava lá. Agora, teve uma época que vocês tinham muito mais recurso 

federal do que a gente tem hoje. Teve uma época que vocês estavam muito 

alinhados com o governo federal. E eu acho que poderíamos ter feito uma 

saúde até melhor. Mas isso é passado, isso já foi. Eu só estou falando isso 

tudo, e não me sinto bem em falar tudo isso, tá? Porque eu trabalhei com 

você, eu acredito na Janete. A Janete sempre foi muito determinada pela 

saúde desse município. Muito, muito e muito. Só que está na hora de 

pararmos com esse discurso só político. Gente, tem falhas, a população está 

insatisfeita? Está. Porque a saúde desse município está muito precária.  

Insumos, que foi muito falado aqui. Nós chegamos a estar 

com o desabastecimento de mais de 50%; 51% pouco tempo atrás. Coisa de 

60 dias atrás, por todos os motivos que os senhores sabem. Prefeito nos 

chamou, chamou a equipe da Secretaria da Fazenda: ou vocês me colocam 

esse desabastecimento abaixo de 20%, em 60 dias, ou nós vamos ter que 

fazer uma mudança radical, do tipo devolver tudo para a Secretaria de Saúde 

todo o processo de compra. A Secretaria da Fazenda se engajou com a 

Secretaria da Saúde, nós estamos, hoje, com desabastecimento na casa dos 

24%, e foram 40 dias da fala do prefeito. Não estamos abaixo ainda dos 22%, 

21%, e talvez abaixo de 20%, porque, infelizmente, essa paralisação dos 

caminhoneiros nessa última semana interferiu no nosso abastecimento 

também. Mas nós estamos no caminho de resolução do processo de 

desabastecimento. É péssimo. A todos que falaram aqui que as pessoas estão 

indo nas unidades e não estão encontrando tudo o que procuram, verdade. 

Muitos dos itens já foram abastecidos. Mas quando faltam itens 

imprescindíveis, e são mais de 180 itens, qualquer pessoa se sente 

penalizada. E se tem alguém que tem razão nessa história toda chama-se a 

população, que paga seus impostos em dia, que tem suas exigências, que tem 

os seus direitos, e tem sim que ser respeitada. O que nós estamos fazendo é 

um trabalho de respeito à população.  

Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que mais me perguntaram 

aqui. Derman falou que a população está errada em criticar, que eu teria dito 

isso, jamais falei, muito pelo contrário. Eu acho que só a população tem razão 

nessa história toda. E a nossa gestão tem verdadeira obsessão por números. 

Suas palavras. Eu não preciso falar mais nada dessa questão de números.  

Bom., também diz que o número de consultas básicas 

aumentou graças à febre amarela. Gente, gente, meu querido. A diferença é 

muito grande. Sabe, se mantivermos essa proporção desse 1º trimestre para 

os próximos trimestres, sabe quantas consultas a mais nós vamos dar do que 

vocês deram em 2016? Só 532 mil. Sabe o que é isso? Então, tenha 

pouquinho mais de peso na consciência quando subir para fazer 

argumentações de caráter político. Quer falar de política? De terça e quinta 

aqui, na Câmara. Quer falar de saúde? Pode ir lá na secretaria,a hora que 
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quiser falar com a gente. A Janete manda, faz mil perguntas, faz mil 

documentos solicitando questionamentos, faz inquéritos civil contra nós. Mas 

não politizem a saúde, por favor. Não politizem partidariamente a política, a 

saúde. O Barreto veio aqui fez uma série de colocações pertinentes sem 

politizar. E é esse o caminho que nós temos que seguir. Eu volto a pedir para 

vocês, porque para vocês tudo é amargo, tudo é cinza. Tudo é negro. Vamos 

lá, gente! Vamos lá! Quando for saúde, vamos falar: Esse projeto não está 

bom. Vamos fazer esse projeto aqui? Eu não vi uma sugestão. Eu só vi 

críticas. Existem críticas, sim. Só que nós temos que ter um pouquinho mais 

de paciência, e vocês foram governo, isso que é difícil.  

Bom, já falei do desabastecimento, falei dos números. Ah, 

prestação de contas, no Conselho Municipal, ela é uma prestação de contas 

quadrimestral. Por isso que a gente apresenta aqui. Na Câmara, pela 

exigência, a gente não consegue fazer a apresentação quadrimestral porque 

não fecha ainda toda a contabilização dos números. Então,o conselho passa, 

já passou por algumas das comissões, mas a apresentação do conselho 

sempre é um pouquinho posterior, porque lá é quadrimestral. Essa aqui é a 

trimestral.  

Bom, a Rosalia fez uma série de colocações. Eu não falei, 

Rosalia, que o que acontece no Pimentas é falha do Dona Luiza. Não, eu acho 

que é o inverso. O que está acontecendo no Dona Luiza, talvez seja falha, 

hoje, do Hospital Pimentas Bonsucesso. Cadê a Rosalia, está por aí? Eu acho 

que é o inverso, eu acho que o Dona Luiza foi penalizado, sim,talvez, por 

algumas dificuldades operacionais do Hospital Pimentas Bonsucesso.Nós 

vamos ter que fortalecer esse PA, nós vamos ter que estar de olho no próximo 

parceiro, seja quem for, e eu conto com a mesma austeridade que vocês 

sempre tiveram em relação ao Pimentas Bonsucesso, e eu acho que isso, sim, 

é uma política de responsabilidade, cobrar, exigir, fiscalizar, denunciar, e estar 

ao lado de que as coisas mudem se não estiverem boas. No PA Dona Luiza, a 

gente tem, sim, necessidade de ter mais profissionais e otimizar aquele 

atendimento.  

Bom, a questão... 

A SRA. GRACIANE DIAS FIGUEIREDO MECHENAS - 

Com relação às GCMs, o Conselho Municipal está bastante atuante com 

relação a isso, a gente fez uma solicitação formal à Secretaria de Segurança 

com relação a melhorar a ida dos GCMs às unidades, tem um livro ata em 

cada unidade, e isso foram pedido do Rogério, prontamente estabelecido pela 

Secretaria da Saúde, para aumentar as visitas. Isso não significa que eu tenha 

condições, e eles disseram que eles estão sem efetivos, para fixar GCM em 

todos os PAs. Aconteceu um incidente na UPA Paulista, não podemos deixar 

de citar, e, com isso, a gente está com o GCM na UPA Paulista, quiçá 
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tivéssemos em todos os PAs, mas estamos avançando e conversando tanto 

com o Gilvan quanto Joel com relação a isso.  

Então, pelo menos os livros atas estão nas unidades, e a 

gente está pedindo uma visita ostensiva com relação à GCM.  

Com relação à ginecologista da UBS Ana Luiza, nós 

solicitamos oito ginecologistas, a gente já fez a solicitação, todas as... 

principalmente para a gestação de alto risco, que baixo risco é conduzido pela 

Unidade de Estratégia de Saúde da Família, pelo médico de família, isso é 

uma diretriz federal.E,com relação aos assaltos,foi isso que a gente deixou 

para dizer.  

A UBS Pimentas,a perda do médico, ainda assim a gente 

conseguiu como contratação de emergência 32 médicos, 33 se habilitaram, e 

a gente tem 32 vagas de médicos de estratégia de saúde da família já foram 

chamados. Mas não foi a mesma adesão que tivemos para socorrista pediatra. 

Isso é uma questão que eu já venho conversando com o Conselho 

Municipal,com o Rogério em particular, e somente oito interessados.Então a 

gente vai ter que pensar numa estratégia diferente com relação ao socorrista 

pediatra, para que na resposta do Eduardo Barreto - desculpa, eu parei na sua 

vaga, queria te pedir desculpa. E, de fato, a gente precisa fortalecer pediatra 

dessas UBSs e desses PAs, na verdade dos PAs dessas regiões, mas existe 

um problema grave de pediatria no âmbito nacional. Então, a gente abriu o 

contrato de emergência, chamou todos do concurso, não tivemos a adesão, 

somente oito candidatos. Então a gente está fortalecendo UPA Paulista,que 

estava com alguns buracos na escala. O Dona Luiza não consegue, então a 

gente está tentando concentrar. Mas o Pimentas,nesse novo chamamento,ele 

está com fortalecimento da porta de pediatria, e é nesse intuito que a gente 

está tentando buscar essa descentralização do atendimento de pediatria. Não 

é fácil, pediatria de fato é uma especialidade bastante extinta do desejo da 

formação médica no Brasil, e a gente está buscando alternativas para isso. Os 

parceiros têm maior facilidade de contratação do que nós como administração 

direta, através de contrato de emergência e concursos. Então isso é uma 

questão bastante delicada. Março, abril e maio são os meses mais difíceis de 

atendimento pediátrico, e terminam melhorando depois de junho. Pioram 

quando a gente joga de fato pedregulho na rua, e a poeira da areia sobe, isso 

de fato piora a parte respiratória das crianças. Eu acho que eu respondi um 

pedacinho da sua pergunta.  

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Diva, vi que a 

Diva está indo embora. Foi embora? Ela está com problema, acho que do 

Zona Azul, do carro dela.  

Então, Diva, primeiro parabéns, você não poupa, eu sei 

disso, você não poupa ninguém, mas as suas colocações são, sim, 
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colocações de pessoas muito responsáveis. É assim que as coisas têm que 

funcionar. Todo mundo tem que cobrar. Todos, todos têm que ajudar a mudar 

a saúde desse município. Não existe só aquela questão da pessoa ficar 

acomodada na casa dela esperando que o medicamento chegue nas portas 

da sua casa. Esse país é um país ainda muito pobre. E se nós não nos 

unirmos em ações de responsabilidade social e comprometimento como a sua, 

a gente nunca vai mudar a realidade desse país. Então, antes de mais nada, 

parabéns. Segundo, não tem nenhum médico autorizado de qualquer Cemeg, 

SVO,ou de locais onde é exigido, até porque isso foi liberado pela Promotoria 

Pública. Na época que o Derman era secretário, o registrado apenas do ponto 

de entrada, e isso não os libera com relação ao horário de saída. Todo 

profissional que trabalha na prefeitura assina um contrato de trabalho com a 

Secretaria de Gestão. Cabe a nós da Secretaria da Saúde distribuir a sua 

jornada e agendar as consultas e cobrar não só a qualidade como, sim, a 

produtividade. Falaram aqui que nós só estamos preocupados com números e 

não com qualidade. O documento norteador, que é um documento muito sério, 

e que foi ofertado a qualquer manifestação pública, e a gente acatou várias 

delas, ele normatiza o atendimento médico por área de atuação dentro da 

Atenção Básica. E, daqui uns dias, virá o das especialidades também, que já 

está assim 98% pronto. Esses documentos, eles, sim, criam um modelo de 

gerenciamento uniforme para a cidade. Acaba aquele negócio de cada 

gerente faz a agenda conforme a pressão que recebe dos seus profissionais. 

E aí não eu não estou falando só para médico, não.  

Então, este modelo do documento norteador veio 

regularizar essa situação. O profissional que se ausenta do serviço, seja pelo 

motivo que for, ele responde por isso. Pode ser um motivo coerente, pode ser 

até um problema de caráter pessoal, ou que quer que seja, e pode não ser. 

Mas ele sempre responderá por isso, tá bom? Então, eu acho que... Pode ir 

trocar lá o seu Zona Azul do seu carro.  

A SRA. GRACIANE DIAS FIGUEIREDO MECHENAS - 

Pedro, com relação ao pagamento da Gerir, 3,5 milhões é o que está orçado, 

tem o desconto do RH próprio, por isso que o valor repassado é menor, tá 

bom? E com relação ao Latin, mesmo tendo trocado a equipe de 

hemodinâmica, o contrato do Latin é com o Hospital Stella Maris, e deverá ser 

mantido. A gente ainda está querendo receber o contrato oficial com a nova 

equipe de hemodinâmica, mas o contrato prevê a manutenção] do 

Latin,porque o Latin não é um contrato da prefeitura e, sim,do Stella Maris com 

a empresa que faz esse gerenciamento dos eletrodiagnósticos nas unidades, 

tá?  

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Bom, vereador 

Barreto, questão dos insumos odontológicos, o senhor não estava presente. 

Nós apontamos, sim, como uma grande falha da nossa administração. É uma 
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falha irreparável para as pessoas que precisam, por uma série de 

circunstâncias num processo de compra que eu citei, é uma compra que teve 

que ser totalmente cancelada e vários itens levaram ao desabastecimento. 

Existia uma suspeita de direcionamento, isso está sendo investigado, mas, 

infelizmente, essa parte jurídica e administrativa nos causou um grande 

prejuízo à nossa população. Nós estamos aí a todo vapor e numa velocidade 

muito grande tentando regularizar. Fico preocupado, porque muitas pessoas 

foram lesadas com isso, e isso é incontestável, deixaram de ser assistidas 

como deveriam. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem certeza de que, 

chegando e sendo reabastecido, nós temos, sim, condições de dar um 

atendimento adequado e resgatar esses números.  

Com relação à história de que UPAs estariam 

encaminhando crianças para o Hospital da Criança, não é essa a nossa 

determinação. A nossa determinação é o caminho oposto. Só que nós 

estamos com uma grave dificuldade, esse é um problema que não é de agora 

e nem dessa gestão, que é a falta de pediatra socorristas. Essa é uma 

especialidade cada vez mais difícil de contratar nesse país, não só nesse 

município, mesmo estando do lado de um grande centro como São Paulo. E 

tendo uma residência de pediatria dentro do Hospital da Criança, a gente não 

está conseguindo fixar esses profissionais, isso não é tão fácil assim. 

Recentemente, abrimos aí uma contratação emergencial, conseguimos oito 

pediatras socorristas, não sei se todos vão assumir, mas já foram chamados a 

assumir seus postos. Talvez, a gente consiga melhorar um pouquinho, UPA 

Paulista é uma das que está dentro da nossa prioridade. Porque a nossa ideia 

é que as UPAs vão absorvendo cada vez mais a porta do hospital. Se não tem 

pediatras na UPA Paulista e aparece uma criança, não tem jeito. A opção que 

pela proximidade acaba sendo o Hospital da Criança.Isso é muito ruim, isso 

não nos agrada. Estamos com um projeto, sim, para que, em breve, depois de 

um ajuste, eu não vou nem falar reforma, uma pequena obra, e um reajuste, 

uma reengenharia dentro do PA Paraventi, colocarmos pediatra também 

dentro do PA Paraventi. A nossa ideia é desafogar cada vez mais a porta tanto 

do HMU quanto do HMCA dessas consultas de menor complexidade. Esse 

número é muito significativo, em torno de 75% a 80%, no mínimo, das pessoas 

que estão lá dentro. Às vezes, uma inalação, uma medicação administrada, 

depois de umas horas a criança está estabilizada e ela pode ir para casa. E 

ela chega lá, o hospital está superlotado, a mãe fica com a criança horas e 

horas. Isso nos desagrada muito. Não pensem os senhores que fizeram 

críticas muito cabíveis que nós não temos ciência e que não nos incomoda 

toda essa realidade difícil.O problema é que a mudança não é tão súbita como 

a gente gostaria e como a população precisa, mas nós vamos, sim, fazer 

gradativamente mais e mais mudanças.  
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Com relação à celeridade nas obras, com relação à Caixa 

Econômica, a Sandra está aqui, e cuida da nossa... A Sandra é uma 

arquiteta que cuida de todas as questões de obras envolvendo a Secretaria 

da Saúde. A Sandra, depois, pode te relatar muito bem como ela foi 

recebida na Caixa Econômica logo que ela chegou na Secretaria da Saúde 

e foi discutir os problemas que nós estávamos tendo com relação aos 

“comunique-se” e a liberação das obras. Eles nem queriam nos receber 

mais, porque alegaram que os “comunique-se”, eles eram simplesmente 

ignorados e não respondidos a prazo. Buscamos essa reaproximação, o 

prefeito conseguiu uma reunião com uma executiva dele pessoalmente 

com o pessoal da Caixa Econômica. Essa relação melhorou muito, tanto 

que acreditávamos que conseguiríamos iniciar a obra já do PA Paraíso no 

finalzinho do 2017. Mas existiram ainda alguns novos “comunique-se” e 

nós não tivemos como começar essa obra. Mas, pelo que estou sabendo, 

nós estamos em fase muito final para conquistar isso. Hoje, o prefeito 

agendou... o prefeito agendou uma reunião comigo amanhã, com a Sandra, 

com a Secretaria de Obras para justamente tratar da celeridade das obras, 

inclusive a do PA Paraíso, que ele tem uma preocupação enorme. Ele 

recebeu a comunidade, o padre Pelegrino e seus representantes da região, 

se viu muito preocupado. E o prefeito fez todos os esforços para que nós 

buscássemos alguma forma de reabrir, nem que fosse parcialmente, 

enquanto não se iniciasse a obra. Só que nós não poderíamos tomar essa 

atitude sem que a gente tivesse uma atitude um pouco mais responsável 

com relação à precariedade física daquela unidade. O que nós fizemos? 

Nós contratamos...Contratamos não, nós chamamos um engenheiro, que é 

perito judicial em avaliação de prédios e estruturas físicas. Eu quero ler 

rapidinho o parecer dele para que não reste mais dúvidas de que a gente 

não pode - eu mostrei isso para o prefeito -, nós não podemos mais colocar 

pessoas dentro dessa unidade, porque, se acontecer qualquer coisa lá 

dentro, ainda mais depois desse laudo, todos nós seremos 

responsabilizados por isso. Essa unidade, meu caro, ela está desde 2008 

precisando de reforma.  

“Os resultados das inspeções visuais e registros 

fotográficos corroboram na afirmação de que a edificação sofreu dano 

estrutural em suas alvenarias, piso externo, muros, bem como necessidade 

de reforma geral em todos os compartimentos internos, o que impediu a 

continuidade de sua ocupação”. O texto não é tão grande e a letra é 

grande. Fiquem tranquilos.  

“Verificou-se ainda que, devido às diversas anomalias 

constatadas no prédio, a necessidade de execução do serviço de 
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recuperação e reforço inexiste a possibilidade de ocupação pelos usuários, 

funcionários, tendo em vista os riscos eminentes de ruína, segurança da 

obra e insalubridade. Para o retorno das atividades na unidade de pronto 

atendimento é indispensável a execução dos serviços de reforço, 

tratamento e reforma geral, haja visto que a referida unidade conta com 

mais de 35 anos de atividade”. Precisa, sim, de reforma.  

“Sendo assim, deverá ser recuperado, solucionando 

todas as anomalias apontadas nesse laudo. Vale ressaltar que, para a 

execução dos serviços de reforma geral do prédio, deverá apresentar os 

projetos executivos de arquitetura, hidráulica e elétrica. Finalizando, 

verificou-se que a administração está preocupada em estabelecer diretrizes 

e desenvolver novos projetos para a edificação, o que é muito relevante, 

visto as condições físicas apresentadas e os documentos técnicos 

elaborados pela Secretaria da Saúde, que se encontram aguardando 

anuência do órgão financiador, Caixa Econômica Federal, para a 

implementação das ações, garantindo, assim, qualidade às obras, 

segurança ao trabalhador e pacientes nas operações que necessitam ser 

realizadas: reforma, manutenção e ampliação do referido equipamento de 

saúde”.  

Então, hoje, o único espaço que existe naquela unidade, 

que ainda pode ser utilizado, é onde a gente colocou uma base temporária 

do Samu. Nós implantamos um sistema de resgate às pessoas. Qualquer 

pessoa daquela região que forem em uma Unidade Básica de Saúde, ela 

será, sim, acolhida e, se houver necessidade, nós temos uma ambulância 

que irá até lá e transportá-la a um PA ou uma UPA mais próxima. Essa 

procura está sendo baixíssima, graças a Deus, porque a população está 

tendo assistência nas UPAs e PAs com aqueles números que vocês 

perceberam de crescimento. Ficou mais difícil? Ficou mais difícil, o PA 

estava ali perto. O pessoal contesta tal, do ônibus circular da saúde, mas 

foi um ganho. Parece que tudo o que a gente faz para ganhar, às vezes por 

questões meramente políticas, as pessoas querem só criticar. O Circular da 

Saúde leva um tempo para que as pessoas conheçam e se familiarizem ao 

uso. Mas é um ganho, nunca existiu nessa cidade um circular só para ir às 

unidades, entre as unidades de saúde. Não vamos fazer crítica ao Circular 

da Saúde,que nunca existiu, é que nem criticar a abertura de algumas 

unidades aos sábados. E eu acho muito estranho, eu acho que agora a 

gente põe um ponto final nessa história. Nós temos é que fazer o que o 

vereador falou. Eu não ouvi nenhum outro vereador falando: Vamos até à 

Caixa Econômica,como o senhor falou. O senhor está de parabéns. Eu 

ouvi muitas críticas, e críticas no sentido de que eu tive coragem de fechar. 
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Graças a Deus eu fechei. Porque, se acontecesse alguma coisa, esse 

engenheiro aqui ia me pôr na cadeia. Agora, é muito estranho.  

Eu queria saber, vocês que criticam, estão criticando 

tanto esse seis meses, sete meses de fechamento, como é que vocês se 

viraram com a população com duas UPAs fechadas e prontas quatro, cinco 

anos? E que a população não precisava da UPA Paulista? Os números 

estão mostrando o atendimento. Não precisava da UPA Cumbica? Os 

números também estão mostrando o atendimento. Ela ficou quatro a cinco 

anos fechados. E o que vocês falaram para a população? Eu via na 

televisão de vez em quando. Qual foi o discurso para a população? Ou 

seja, vocês fizeram um bolo de chocolate maravilhoso, que são essas duas 

UPAs. São maravilhosas, vocês estão  de parabéns. Baita edificação. 

Estava meio vandalizada, mas a gente deu uma ajustada nelas. Mas elas 

ficaram prontas fechadas, e a população ali clamando por assistência. E 

vocês falavam o que na época, vocês, que hoje criticam o fechamento 

dessa unidade por seis, sete meses?  

Gente, sabe o que acontece? Por que ficou fechado, eu 

não deveria estar falando, eu deveria estar calado, e graças a Deus a 

gente abriu e elas estão atendendo. Mas vocês também não têm o direito 

de nos criticar tanto assim, sendo que vocês deixaram esse rastro de 

unidades prontas fechadas, desassistindo a população, e elas vendo todo 

dia a unidade pronta com os equipamentos lá dentro, entende? Ou isso é 

mentira? Ou isso é mentira? Não, desculpa, vereadora. A senhora já teve a 

sua fala. Isso não é mentira, porque as unidades estavam prontas quatro, 

cinco anos equipadas e abandonadas. Nós estamos agindo com 

responsabilidade, e eu tenho o laudo de engenharia aqui, que a senhora 

tem toda a razão quando a senhora achou que tinha que reformar em 

2008, só que nós estamos em 2018. Então, chega de política pequena com 

a saúde. Eu aceito as... Graco, as suas críticas com a odontologia, meu 

caro, quando eu não te vi aqui hoje, eu até respirei mais aliviado. Você, 

infelizmente, não subiu no púlpito, porque você ia falar com muita 

propriedade o que você vem nos alertando há tempos. Você está coberto 

de razão nas suas críticas, nos envergonha a assistência odontológica. 

Não tenho vergonha de falar isso.Nós não viemos para acertar 100%, não, 

mas nós viemos para fazer um trabalho que busque um caminho e uma 

direção para entregar uma saúde melhor, não resolvida e, talvez, não 

cheguemos aí aos 60%, 70% que a população merece e precisa.Mas 

vamos, sim, entregar uma saúde melhor, graças, acima de tudo, à 

dedicação, ao caráter, à dignidade e esse pessoal que trabalha na 

Secretaria da Saúde não sofrido.  
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Gente, obrigado. Desculpem por me estender, boa tarde 

a todos. Não é fala política. E não é fala pessoal. 

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Bom, 

obrigado,secretário Sérgio Iglesias e sua equipe. Está encerrada a 

presente Audiência Pública.  

– Encerra-se a Sessão às 17h38min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– PRESIDENTE – 

 

 

OBS:  OS DISCURSOS AQUI TRANSCRITOS NÃO FORAM REVISTOS 

PELOS ORADORES. 

 


