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O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) – Bom dia a 
todos. Hoje, dia 26 de setembro 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 pela 
ilustríssima doutora Ana Cristina da Silva, Secretária da Saúde, que fará 
explanações referentes à prestação de contas de segundo quadrimestre de 
2018. Obedecendo desta forma o disposto no artigo 36 da Lei Complementar 
141, de 13 de janeiro de 2012. Chamamos para compor a Mesa, primeiro os 
membros da Comissão de Saúde, Vereador Doutor Eduardo Carneiro, 
Secretário da Comissão; Vereador Moreira, membro da Comissão. Doutora 
Ana Cristina, Secretária de Saúde, Doutor Shigueo, Secretário Adjunto de 
Saúde, se estiver presente, senão compõe depois compõe a Mesa com a 
gente, Senhor Rogério da Silva, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
Com a palavra, a Secretária de Saúde, Doutora Ana Cristina. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA –  
Cumprimento à Mesa, Doutor Alexandre Dentista, que é o Presidente da 
Comissão de Saúde, cumprimento o Vereador Doutor Eduardo Carneiro e em 
nome dele cumprimento todos os Vereadores presentes. Rogério que não está 
presente, nenhum conselheiro também está aqui. E minha equipe 
maravilhosa, que sem vocês nada disso teria acontecido.  

O SR. SHIGUEO SAKAMOTO – Bom dia a todos. 
Cumprimento aqui o nosso Presidente Alexandre Dentista, que está presidindo 
aqui a Câmara, o nosso Vereador Eduardo Carneiro, o Pedro Moreira, o 
representante do Conselho, o Rogério, acho que ainda não está aqui, Bom, 
bom dia a todos. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) – Antes de 
você passar a palavra para iniciar sua prestação, eu só queria deixar claro que 
ali naquela mesa serão feitas as inscrições para que vocês possam fazer 
questionamentos, tirarem dúvidas sobre a prestação de contas e as inscrições 
se encerram no final da prestação de contas. Doutora, por favor.  

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – – Eu 
quero deixar claro que esse relatório de prestação de contas, o financeiro, ele 
compreende a parte de janeiro a agosto. O da parte ambulatorial, hospitalar e 
auditorias vai de janeiro a julho, porque o Ministério só libera os dados 60 dias 
após o fechamento do mês para a gente, está bom? E agora, o Shigueo que 
vai começar com a auditoria. 

O SR. SHIGUEO SAKAMOTO – Obrigado. Novamente, 
bom dia a todos. Nós vamos iniciar aqui falando sobre a parte orçamentária, a 
parte financeira, em atendimento a Lei Complementar 141, de 2012. Então, 
em relação à execução financeira, esse slide mostra uma visão geral da 
Prefeitura. Nós iniciamos o ano com uma previsão de arrecadação do tesouro, 
em torno de dois bilhões e 836 milhões. Desses Dois Bilhões e 800, até o 
segundo quadrimestre, que é agosto, nós já teríamos aqui uma arrecadação 
em torno de quase 71 por cento, que equivale a dois bilhões e 12. Aqui, com 
os mesmos números, porém com uma visão diferenciada, teríamos aqui a 
receita do tesouro de uma forma consolidada. Então, como é que se compõe 
isso. Temos aqui a parte de arrecadação própria, e alguma parte, outra aqui 
de cotaparte tanto da União, como do Estado, que compõem esses dois 
bilhões, 836 milhões. Daqueles 70 por cento que mencionei, que até agosto já 
tivemos feito a arrecadação, como é que se compõe isso em termos de 
quadrimestre? Temos aqui 39,36 por cento arrecadado no primeiro 
quadrimestre, e 31,61 por cento que arrecadamos no segundo quadrimestre. 
Por que é interessante fazermos uma análise disso? Desse total de 
arrecadação em torno de 70 por cento, de acordo com a aplicação 
constitucional, teríamos que ter o mínimo de 15 por cento, porém, na média, 
até agosto, desta arrecadação, nós já estamos em torno de 27 por cento 
destinado à Saúde, às ações da Saúde. Vamos. Tirando a parte do tesouro, 
temos o que a gente chama de receitas vinculadas. Então, são os repasses do 
Governo Federal, que nós recebemos. Esses repasses vêm divididos em cinco 
grandes blocos, que são esses, de assistência farmacêutica, atenção básica, 
gestão SUS, assim por diante. Até o ano passado esses repasses vinham 
dessa forma, segregada. A partir dessa portaria de 2017, esses repasses 
começam a serem feitos segregados apenas em custeio e investimento. Bom, 
em termos, isso aqui, estamos falando da questão financeira. Então, o nosso 
extrato, digamos assim, o extrato de conta corrente, o repasse, em dezembro 
de 2017, tinha um saldo de 27 bilhões, agora estamos com sete bilhões e mais 
trinta milhões desse total. Isso não significa que sejam recursos que estejam 
disponíveis, ou que tenhamos superávit em relação a isso, porque também 
tem a questão orçamentária em 2017, fechamos com restos a pagar, 
compromissos que já tínhamos assumido ao longo de 2017 e foram pagos ao 
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longo de 2018, parte deles com esse recurso que era de 2017. Aqui agora 
com uma visão orçamentária. No slide anterior eu estava falando da questão 
financeira. Extrato bancário. Aqui já é contábil, já é uma visão orçamentária. 
Como é que estamos no primeiro até o segundo quadrimestre. Já estamos 
com um compromisso. Estamos empenhados, o que já temos de compromisso 
até agosto era de 191 milhões. Desse total, 135 milhões, chamamos de 
liquidado, é que efetivamente o serviço ou o produto já foi efetivamente 
entregue. E desses 130 milhões, 120 é o que foi pago até o segundo 
quadrimestre. Os mesmos dados, porém com uma visão diferente, por bloco. 
Temos aqui um total de orçamento atualizado até agosto que passa para um 
bilhão e quatro milhões, desse um bilhão e quatro milhões, 811 é o que 
tínhamos como compromisso empenhado, o que foi liquidado, 675 milhões. E 
separamos isso por bloco. Então a fonte disso aqui. A fonte de arrecadação 
municipal, essa é a grande parte, representando em torno de quase 70 por 
cento, 70 e poucos por cento, e depois o repasse do recurso federal. Se vocês 
se lembram, o slide anterior eu mostrei esse número de 191 milhões que é a 
soma desse bloco de custeio e bloco de investimento. Então, a grande parte 
se divide dessa forma. As nossas despesas, tanto empenhada como liquidada, 
por tipo delas, aquele um bilhão e quatro milhões, podemos perceber aqui que 
em torno de quase 50 por cento é salários e encargos. Uma grande parcela 
aqui vai para os serviços de terceiros, pessoas jurídicas. E depois, temos aqui 
algumas despesas que vão se decorrendo, porém, o maior gasto da Saúde ela 
se concentra aqui nessas três primeiras linhas. Aquele total das despesas 
efetivamente que a gente pagou, que era pago, liquidado, agora 
demonstrando por fonte. Então quando falamos de salários, encargos e 
serviços de terceiros, veja que a parte de salários e encargos, a fonte disso 
aqui, em torno de 45 por cento vem da arrecadação municipal, serviços de 
terceiros, 24 por cento da arrecadação municipal, as subvenções também de 
arrecadação municipal. Agora aqui os materiais de distribuição gratuita, temos 
aqui através dos recursos federais. Quando estamos falando dos serviços de 
terceiros, pessoas jurídicas, aqui procuramos trazer os maiores, digamos 
assim, que têm uma maior representatividade. Então são de contratos de 
gestão, da gestão dos hospitais, temos aqui o SPDM, a Fundação ABC, 
Associação da Saúde da Família e o Instituto Gerir, que até agosto ele ainda 
fazia parte dessa composição aqui. Então o total que tínhamos empenhados, 
213 milhões, liquidamos 186 milhões e pago 163 milhões. Temos aqui também 
o Stella Maris e o JJM que compõem esse valor de 36 milhões empenhados, 
36 liquidados e 30 milhões pago. O que temos como subvenção social, o 
Stella Maris, que são seis milhões empenhados e o JJM com 21 milhões e 300 
empenhados. O que são contratos SUS, que aqui a verba para custear isso é 
de repasse federal. Então temos assistência médica nefrológica de Guarulhos, 
temos o cine, temos já empenhado 32 milhões com uma liquidação de 
dezenove milhões. Bom, esses são os grandes números em termos de 
serviços de terceiros e trago aqui também o que temos de restos a pagar de 
exercícios anteriores. Então, de 2017, temos um saldo de quase 15 milhões a 
serem pagos, 2016 em torno de quase 11 milhões e 2015 e 2014, quase 
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nesse montante. Lembramos que começamos esse 2017 com algo em torno 
de 60, quase 70 milhões e agora ainda temos um resto em torno de 15 
milhões para serem pagos. Bom, da parte orçamentária, da parte financeira 
era isso. Gostaria agora de passar a palavra para o Bruno, jai falar sobre a 
produção hospitalar. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) – Obrigado, 
Doutor Shigueo. 

O SR. BRUNO SOUZA DOS SANTOS – Bom dia a todos, 
bom dia, Vereadores, bom dia aos assessores, bom dia aos meus colegas da 
Secretaria da Saúde, bom dia aos demais presentes. Meu nome é Bruno, sou 
chefe de avaliação e controle do departamento de planejamento e regulação 
da Saúde. Nós iremos proceder com a apresentação da produção ambulatorial 
e hospitalar. É importante frisar que são dados que são públicos, estão o 
sistema de informação do Ministério da Saúde e também aos poucos estamos 
colocando esses mesmos dados no observatório de políticas públicas. É um 
portal que foi desenvolvido pela Secretaria de Governo, e é importante que 
alimentaremos esses dados mês a mês, então nas prestações de contas de 
dados, já estaremos publicizados de maneira rotineira. Nós trazemos as 
informações referentes ao números de AIHs aprovadas por hospital, SUS em 
Guarulhos. AIH é Autorização de Internação Hospitalar. Então, com relação 
aos nossos hospitais municipais, tem uma característica de serviços, que 
impacta na sua avaliação, de 2017 com relação a 2018. Um período que vai 
ser analisado aqui é de janeiro a julho de 2017, janeiro a julho de 2018. São 
períodos iguais. Então, com relação à Maternidade do JJM, tivemos uma 
pequena variação, estamos tendo neste ano de 2018, mais partos com relação 
a 2017, é uma variação normal nos serviços prestados pelo hospital, houve 
um aumento de 4,4 por cento no número de internações. Com relação ao 
Hospital Pimentas, tivemos um aumento no número de internações no valor de 
13 por cento. Foram abertos novos serviços e o hospital com isso aumentou o 
número de internações realizadas. Com relação ao HMU e ao HMCA, também 
tivemos um número, um incremento do número de internações, porém, o 
Hospital Stella Maris há uma redução no número de internações em 8,8 por 
cento. De maneira consolidada, todos os hospitais sob gestão municipal, 
aumentaram o número de internações em 4,5 por cento. Agora vamos analisar 
os números com relação aos hospitais estaduais. O HGG, houve um 
incremento do número de internações em 30 por cento. Ele saiu de oito mil e 
400 internações para 11 mil, no mesmo período analisado e o Hospital Padre 
Bento permaneceu praticamente com o mesmo número de internações no 
período. Falando de maneira geral dos hospitais do município, o aumento de 
internações foi de 11 por cento no período de 2017 para 2018. Com relação às 
internações clínicas, estávamos olhando todos os tipos de internações e 
separamos internações clínicas e internações cirúrgicas. Os números são 
similares, houve um aumento no JJM, no Pimentas e no HMU com relação às 
internações clínicas. No HMCA houve uma pequena redução, pode ser 
considerada pela sazonalidade, um hospital que a característica do 
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atendimento essa variação pode ser entendida como normal, e o Hospital 
Stella Maris tem uma redução de 3,6. Se os Senhores observarem, é um 
hospital que interna muito menos em termo de relação às internações clínicas 
que os demais hospitais, pela característica de ser um hospital referenciado. 
Ele não tem porta de atendimento SUS e a característica dele, a missão do 
Hospital Stella Maris, vamos observar no próximo slide, são as cirurgias. Com 
relação aos Hospitais Estaduais, o aumento no HGG foi de 31,5 por cento, já o 
Padre Bento permanece quase com o mesmo número de internações nos dois 
períodos. Com relação às internações cirúrgicas, como já frisei, o Hospital JJM 
é um hospital que pelas suas características, mantém o mesmo perfil, o 
mesmo número de atendimentos. O Pimentas Bom Sucesso teve um 
importante incremento de cirurgias quando observado os dois períodos,  
quando observados os dois períodos, um aumento de quase 10 por cento. O 
HMU teve uma queda importante, sinaliza para a gestão a necessidade com 
essa nova gestão que iniciou observar que tipo de cirurgias, inclusive as 
cirurgias eletivas, por ele ter um hospital dia lá, como podemos fazer para 
aumentar esse número de cirurgias do HMU. O HMCA teve um incremento 
importante de cirurgias, de 38 por cento, e novamente o Stella Maris, como 
frisei, ele tem muito mais internações cirúrgicas do que internações clínicas, o 
que é diferente dos demais hospitais. A missão do Hospital Stella Maris é ser 
referência em cirurgias eletivas para o Município. Houve uma redução que 
sinaliza para a gestão a importância de se manter uma rotina de 
monitoramento, acompanhamento, pactuação com o prestador. Nós 
procuramos um contato com a diretoria clínica do Hospital, com a diretoria 
geral, aumentar para os próximos meses, refazer a pactuação, para que esse 
valor volte a aumentar e crescer. De maneira consolidada, como vocês podem 
observar, houve uma redução de um por cento com relação às cirurgias nos 
hospitais municipais. Já nos hospitais estaduais, o HGG, assim como nos 
slides anteriores, mantém, mostra esse crescimento em trinta por cento e o 
Padre Bento se mantém estável. Esses 2,5 por cento são 35 cirurgias. É uma 
média histórica já do hospital. Nós agora vamos apresentar a produção 
ambulatorial, que elas estão disponíveis nos sistemas do CIA do Ministério da 
Saúde, o ex-SUS da atenção básica. Com relação ao primeiro slide, são as 
consultas realizadas na atenção básica. Aqui estão as consultas realizadas na 
atenção básicas. Aqui estão as consultas realizadas tanto na estratégia saúde 
da família, quanto nas equipes tradicionais. Equipes, consultas de pediatras, 
clínico, médico de família, estão apresentadas de maneira consolidada. Então, 
analisando os dois períodos, tivemos um crescimento de 7,2 por cento nas 
consultas, o que significou um incremento de 33 mil consultas a mais na 
atenção básica. Agora com relação às consultas dos centros de 
especialidades. Temos cinco centros de especialidades, o Ambulatório da 
Criança, e os quatro Cemegs. De maneira consolidada, esses cinco serviços 
aumentaram em 38 por cento o número de consultas, quando co-relacionados 
os períodos, isso foi um incremento de 39 mil consultas. Isso é importante 
mostrar aqui, a maior parte das consultas são originárias dos serviços que 
foram abertos, tanto o Cemeg Cantareira, quanto o Cemeg Pimentas estão aí 
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num incremento de 27 mil consultas, porém, os serviços já existentes, também 
tiveram um incremento no número de consultas, 10 por cento no Laboratório 
de Criança, 11 por cento no Cemeg e 30 por cento no Cemeg São João. Aqui 
trazemos as principais especialidades relacionadas a esses cinco serviços. 
Mostra o importante crescimento na produção, aqui estamos falando de 
consultas realizadas, não ofertadas, mas realizadas. Um aumento importante 
aumento de diversas consultas. Eu chamo atenção aqui, 79 por cento na 
cirurgia vascular, 157 por cento com gastro, 35 por cento com otorrino, o 
urologista, as consultas dobraram o número de atendimentos, mas também é 
importante frisar as reduções. Tivemos uma queda de nove por cento com a 
especialidade de endocrinologista. Essa queda se reflete pela redução da 
carga horária de alguns profissionais, tanto na parte da endocrinologia, quanto 
na parte do oftalmo, que a redução foi de 10 por cento, tivemos uma 
importante perda de carga horária dessas especialidades, o que se refletiu na 
queda das consultas. Bom, com relação ao Centro Especializado. Os Centros 
Especializados, diferentes dos Centros de Especialidades, identificam-se 
apenas por um serviço específico, um  serviço especializado. Bom, nesses 
cinco serviços nossos, tivemos um crescimento de 62 por cento, que se reflete 
em 10 consultas a mais, quase 11 mil consultas a mais, dentre todos os 
serviços, todos tiveram um importante crescimento, exceto o Cerest. O Cerest 
nós tivemos uma redução de quase 25 por cento. Foi um serviço que nesse 
ano tivemos um médico de licença médica. Tivemos um médico que pediu, 
que solicitou a transferência para um outro serviço de saúde, e agora, 
recentemente, entre junho, julho, tivemos um novo médico iniciando os 
atendimentos lá. Essa redução aqui, para os próximos meses, até o final do 
ano, tende a reduzir, ou tende pelo menos a alcançarmos o mesmo número de 
consultas feitas no ano passado. Agora vamos falar um pouquinho com 
relação aos exames, bom iniciamos com o diagnóstico por tomografia, nós 
temos cinco serviços no município que realizam o exame de tomografia. 
Juntos, eles aumentaram em 22 por cento o número de tomografias 
realizadas. Isso significou mais três mil exames de tomografia, quando 
comparamos 2017 com 2018. Com  relação ao Hospital Stella Maris, nós 
tivemos uma redução de 27,6 por cento. Também sinaliza a importância, 
passaremos os demais slides, mas o Hospital Stella Maris ele apresenta 
alguns dados que chamam a nossa atenção, ligam o alerta para a gestão em 
começar a repactuar novas metas com o Hospital. Não é esperada essa 
redução. Queremos sempre que pelo menos seja ofertado o pactuado, seja 
repetido o ano anterior, ou um aumento. Então, o Stella Maris, há necessidade 
da gestão, junto da comissão de acompanhamento e fiscalização, junto do 
gabinete, em pactuar novas metas e que o Stella Maris possa cumprir essas 
metas. Essa redução significa que temos que nos atentar com essa questão. 
Com relação ao Padre Bento, há também uma redução de 23 por cento. 
Acredito que possa ser em relação a um equipamento quebrado, enfim, o 
HGG, em contrapartida teve um aumento de 24 por cento, o HMU teve esse 
crescimento importante de 288 por cento, onde ele fez no período de 2017, 
851 tomografias e neste ano 2300. Lembrando que a Tomografia do HMU, 
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antes da entrada da organização social que administrou, estava quebrada, por 
isso, essa baixa realização das tomografias no ano de 2017. E o Hospital 
Pimentas mostra aí um importante resultado, um crescimento de 20 por cento 
nos números das tomografias. 

 Com relação à ultrassonografia, nós temos um cenário 
adverso, temos um cenário de redução no número da oferta da 
ultrassonografia, de modo consolidado, todos os nossos serviços de 
ultrassonografia que estão em hospitais ou em centros de especialidades 
tiveram uma redução de oito por cento. Dos nossos serviços, é importante 
frisar, Cemeg São João, Cemeg tiveram importantes quedas aqui, de 17 e 29 
respectivamente, são serviços que tiveram os seus equipamentos quebrados 
por um longo período, além de profissionais que pediram a redução de carga 
horária. A questão dos equipamentos quebrados impacta diretamente na 
produção da oferta de exames, mas é importante também relatar que há 
emenda parlamentares que já estão destinadas a compra e substituição 
desses equipamentos. É importante porque a quebra e manutenção dos 
equipamentos faz essa redução de 17/29 respectivamente. O mesmo cenário 
do Hospital Pimentas Bonsucesso que teve uma redução de 37 por cento. Lá 
no Hospital Pimentas é um equipamento de ultrassom muito antigo que vem 
apresentando defeitos e que é necessário, o mais rápido, a substituição. Como 
eu disse, tem algumas emendas parlamentares já previstas para a aquisição 
de equipamentos de ultrassonografia. 

 O Hospital Stella Maris, novamente, temos que nos atentar, 
há uma redução importante de 65 por cento no número de ultrassons de um 
ano para o outro; sentaremos – assim como os outros dados que eu apresento 
do Stella Maris, o ultrassom também tem que ser conversado junto à diretoria 
do Hospital, junto ao gabinete da Secretaria da Saúde para que se evite, para 
que a gente aumente, ao invés de diminuir, a perspectiva é de aumento, temos 
demanda. 

 Com relação aos demais serviços, a maternidade houve 
um crescimento importante de 52 por cento e o Hospital Padre Bento de 37 
por cento. 

Agora com relação aos exames de ressonância magnética, 
temos apenas dois serviços no município: o Hospital Stella Maris e o HGG. No 
Hospital Stella Maris também houve uma redução no número de ressonância 
magnética em oito por cento e o Hospital Geral praticamente se manteve 
estável, há uma manutenção da oferta de um ano para o outro. 

 Aqui, nós trazemos informação com relação a uns exames 
de mamografia. O quadro abaixo são serviços que realizam o exame de 
mamografia no município. Como vocês podem observar, todos eles tiveram 
um importante crescimento, com exceção do Stella Maris, houve uma redução 
de 24 por cento, durante esse período, tivemos um problema com o 
equipamento do Hospital Stella Maris, por isso, essa queda, mas também faz 
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a gente colocar em todo o contexto do Hospital Stella Maris, a necessidade de 
repactuação. 

No Hospital Padre Bento há um crescimento exorbitante 
aqui por função da quebra do equipamento no ano de 2017. Então, voltando à 
normalidade, o Hospital Padre Bento realizou nesse período 1180 
mamografias. E o Hospital Pimentas/Bonsucesso, um aumento muito 
importante, de 73 por cento dos exames de mamografia realizados pelo 
Hospital. No Hospital Geral de Guarulhos 46 por cento também. De maneira 
consolidada, no município de Guarulhos, de um ano para o outro, nós 
aumentamos o número de mamografia em 23 por cento. Esse número de 23 
por cento do aumento de mamografias realizadas impacta diretamente no 
indicador acompanhado pelo Ministério da Saúde. Nós temos um indicador 
que é de razão de exames de mamografia dentro de uma faixa etária 
prioritária especifica pelo Ministério da Saúde. Aqui, está uma série histórica 
dos anos de 2013 até 2017. No ano de 2017, nós alcançamos esse indicador 
em 0,3. A nossa meta para 2018, é 0,33. Neste momento, o resultado parcial é 
exatamente a nossa meta. Então, em uma perspectiva de manutenção do 
aumento da oferta, nós alcançaremos esse indicador. 

 Com relação a outro indicador importante, acompanhado 
pelo Ministério da Saúde, que é a razão de exames citopatológicos do colo do 
útero, na faixa prioritária de 25 a 64 anos, nós tivemos no município um 
aumento de 18 por cento no número de exames, saímos de 38 mil para 45 mil 
no mesmo período analisado. Isso é importante para um processo de trabalho 
nas unidades básicas de saúde, de um acompanhamento mensal, cada 
unidade de saúde há uma expectativa de realização de exames 
citopatológicos e isso vem sendo monitorado pela equipe técnica, o que 
permitiu esse incremento do número de exames realizados. 

Esse indicador também, nós finalizamos o ano em 0,43, tem 
uma série histórica desde 2003 e, neste momento, estamos superando a meta 
que é de 0,5, estamos em 0,51 por cento. 

Um indicador também monitorado e acompanhado pelo 
Ministério da Saúde, que é o de cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família, mostra a importante ação 
vinculada à condição do um recebimento de um auxilio a condicionalidade da 
esfera da saúde, que está: O acompanhamento das crianças de 0 a 7 anos e 
das gestantes, isso impacta diretamente na qualidade do pré-natal, da 
assistência à criança, então, é importante, cada vez mais, que essa 
porcentagem cresça, nós saímos de um parâmetro de 41 por cento em 2016, 
alcançamos 68 por cento em 2017 e, nesse momento, estamos em 78, 2 por 
cento de famílias acompanhadas e que recebem o Programa Bolsa Família, o 
auxilio do Programa Bolsa Família. 

Com relação às consultas médicas de urgência. Entende-se 
por urgência tantas as consultas realizadas em pronto atendimento quanto em 
hospitais, juntando as consultas realizadas em pronto atendimento e pronto 
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socorro dos hospitais, nós tivemos um aumento de 15 por cento nas consultas, 
o que resulta em mais de 120 mil consultas de urgência. 

 Nas consultas de pronto atendimento, esse aumento foi de 
15 por cento, os nossos pronto atendimentos, todos, tiveram um incremento, 
um aumento, exceto D. Luiza e a UBS Parque Alvorada. É importante frisar 
que a UBS Parque Alvorada, a partir de junho, passou a contar com um CNES 
próprio, antigamente, a UBS realizava os atendimentos de pronto atendimento 
e de unidade básica de saúde. Agora que ela tem um CNES próprio toda a 
produção é lançada no Pronto Atendimento do Parque Alvorada, o que permite 
uma qualificação na informação, o Ministério passa a enxergar que temos um 
serviço realmente de pronto atendimento.  

Então, com relação à UBS Paraventi o crescimento foi de 
24 por cento, o pronto atendimento do Bonsucesso 25 por cento. Maria Dirce, 
13 por cento. O Paraíso nós tivemos a reforma, estamos em reforma com o 
pronto atendimento do Paraíso, por isso, não há produção em 2018, e a UPA 
São João um crescimento de 16 por cento. O que impactou diretamente nesse 
crescimento foi a abertura das duas UPAs, UPA Paulista, com quase 90 mil 
consultas a mais no período e a UPA Cumbica com 60 mil consultas 
realizadas desde a sua abertura. 

 Com relação às consultas médicas de urgência em 
hospitais, pela característica, o Hospital JJM, são períodos sazonais, um ano 
ele cresce nessa porcentagem, um ano ele reduz esse número, mas é 
esperado, dentro dessa perspectiva, esses 4,5 por cento de aumento. 

É importante esse crescimento do Hospital Pimentas em 
torno de 21 por cento a mais de consulta de pronto socorro, o HMU, 20 por 
cento e o HMCA, assim como o JJM, ele mantém um padrão, mantém quase 
que um número certo do número de consultas realizadas, então, ele tem uma 
redução de 1,4 por cento. 

 Com relação aos hospitais estaduais, o Hospital Geral de 
Guarulhos há um crescimento de 12 por cento e o Hospital Padre Bento de 47 
por cento. 

 O Centro de Especialidades Odontológicas, como é sabido, 
esse é o grande desafio da gestão, desde o inicio da gestão, problemas 
contratuais, problemas relacionados a processo de licitação, fizeram com que 
a maior parte dos serviços tivesse problemas de insumo, de materiais 
utilizados, o que desde o começo da gestão tem impactado em sua produção, 
CEU Macedo uma redução de 33 por cento, Vila Galvão 36 por cento, Jardim 
Angélica 10 e o CEU São João 39 por cento. 

 Esse processo vem sendo enfrentado junto à gestão na 
busca de solucionar o mais breve possível essas questões de insumo de 
material, ainda há processos de licitação em andamento, estamos aguardando 
para que essa situação se normalize, mas impacta diretamente na assistência. 
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Com relação às ações de promoção e prevenção essa 
redução é até esperada, porque são ações vinculadas diretamente à atenção 
básica. Então, aqui, foi uma adequação do processo de trabalho onde estava 
se fazendo essas ações e registrando ações de atenção básica nos CEUs, 
mas que a atenção básica que é responsável por ações de promoção e 
prevenção. 

 Com relação aos CEUs, os demais procedimentos, chama 
atenção muitos procedimentos relacionados à endodontia e às orteses e 
próteses, onde nós tivemos a principal redução no número de procedimentos 
realizados. 

Com relação aos Caps, aqui, estamos considerando 
consultas e procedimentos de Caps. Tivemos importantes aumentos nos Caps 
infanto juvenil Recriar, Doutor Osório Cesar, Caps II e o Arco Iris, porém, 
tivemos reduções também no Dr. Arnaldo, no Tear, no Alvorecer, são serviços 
que perderam profissionais, seja ele administrado pela administração direta ou 
por terceiro, tiveram redução de carga horária e alguns profissionais saíram 
dos serviços, o que impactou diretamente na produção. De modo consolidado, 
tivemos uma redução de 1,9 por cento, mas em alguns Caps a redução foi um 
pouco mais expressiva e, em alguns, tivemos um aumento. 

 Com relação ao SAMU, os números do SAMU, dos 
atendimentos recebidos pelo SAMU, tivemos uma importante redução de 30 
por cento. Quando analisados os dois períodos, essa redução significou um 
pré-atendimento realizado por um serviço gravado, serviço de gravação, onde 
muitas das ligações são interrompidas no meio quando a pessoa liga e aí é 
trote, os trotes, quando não tinha essa gravação, o atendente 
automaticamente já atendia, tinha que registrar esse atendimento. Agora, 
quando você liga, essa gravação faz com que muitas pessoas que estão 
ligando – nós temos muitos casos de trote ainda infelizmente – interrompam a 
ligação no meio. Então, essa redução é esperada por esse serviço de 
gravação que foi realizado. 

 É importante os números de atendimento de suporte 
avançado, o envio do SAMU foi um incremento de 51 por cento, um 
incremento importante. O suporte básico de 6,9, porém, com relação à 
motolância, esse crescimento foi muito superior, está sendo feto um trabalho 
muito importante aqui, é um acesso mais rápido, mais imediato, os casos são 
de menor complexidade. Então, se envia a motolância, com esse trânsito que 
nós temos ela chega muito mais rápido à ocorrência. Então, tivemos um 
incremento de 82 por cento, é um incremento importante. 

O transporte inter hospitalar praticamente se manteve 
estável, houve uma redução de 31 por cento e do suporte básico, hoje, é feito 
por uma central de ambulâncias, então, essa redução é esperada, porque 
temos um outro tipo de transporte que é essa central de ambulâncias que faz 
a transferência inter hospitalar. 
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Com relação ao sistema municipal de auditoria, nós temos 
uma auditoria, todos os municípios devem contar com uma auditoria SUS, a 
nossa equipe é composta por três médicos auditores, um cirurgião dentista, 
um enfermeiro auditor e um administrativo, totalizando seis funcionários na 
equipe. Qual é a rotina? Qual é o processo de trabalho realizado pela 
auditoria? A auditoria ela sofre... ela realiza ações vinculadas ao próprio 
sistema de informação do Ministério da Saúde detectar para ela, informar a ela 
algumas internações que devem ser analisadas porque apresentam alguma 
informação suspeita, como, por exemplo, os casos dos homônimos, pacientes 
com o mesmo nome. O sistema faz apontamento de criticas, por exemplo, 
uma idade não compatível, um paciente que realizou um procedimento no qual 
a idade dele é incompatível com esse procedimento, o tempo médio de 
permanência deste paciente foi superado, há uma expectativa para cada tipo 
de internação, então, quando esse tempo é superior ou é inferior, o médico 
auditor tem que analisar essa internação. E também a própria auditoria recebe 
solicitações dos departamentos da Secretaria, seja via Ouvidoria, seja via 
regulação, a Divisão Técnica de Avaliação e Controle, o Departamento de 
Planejamento. Além dessas rotinas, a auditoria mantém também um canal 
direto com a DRS1, a Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado demanda 
ações para a nossa auditoria municipal para que sejam analisadas algumas 
internações. 

 Esse quadro consolida, de maneira objetiva, as auditorias 
que foram realizadas nas internações que tivemos durante esse período, de 
maio a julho de 2018, durante esse período os hospitais municipais 
apresentaram 8.700 autorizações de internação, deste número, 1132 foram 
auditadas, representa um número de 13 por cento. Quando nós olhamos o 
quanto financeiramente essas internações significam, elas significam 31 por 
cento do valor. Então, assim, o sistema faz uma série de criticas, faz uma série 
de análises que relaciona procedimentos de alta complexidade, de alto custo, 
então, ele seleciona aquelas AIHs de maior relevância para a análise do 
médico auditor. Então, por isso, de tudo que é aprovado no município com 
relação às internações, 30 por cento, hoje, passa pela auditoria municipal. 

 Bom, com relação à produção, era essa a apresentação, 
eu passo a fala agora para a Doutora Ana. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) –  Obrigado, 
doutor Diretor Bruno. 

 Eu gostaria de consignar a presença do Vereador Rômulo 
Ornelas, do Vereador Acácio Portella, do Vereador Geraldo Celestino. 
Também estão presentes os assessores: a Ana Paula, do Vereador Toninho 
da Farmácia. Seu Carlos Derman, da Vereadora Janete Pietá. O Ari, do 
Vereador Zé Luiz. A Denilse, do Vereador Rafa. 

Com a palavra, Doutora. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Eu vou 
apresentar agora a Vigilância em Saúde.  
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Com a criação do Departamento de Proteção Animal na 
Secretaria do Meio Ambiente, as rotinas de resgate de esterilização de cães e 
gatos que eram realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses, mudou o 
perfil do Centro de Controle de Zoonoses agora e ele só vai fazer o controle de 
vetores e animais sinantrópicos. 

 Com a movimentação das terras do Rodoanel, teve uma 
movimentação importante da questão animal, então, hoje, a Vigilância cuida 
desta questão dos animais da saúde nos humanos, entendeu?  

Aranhas, cobras e escorpiões, as solicitações atendidas 
passaram de 160 para 69. Solicitações procedentes, de 133 para 30. E 
animais capturados 80 e, agora, não tivemos nenhuma. 

 Abelhas e marimbondos solicitações atendidas, em caráter 
emergencial, pois podem causar acidentes de risco de morte, de 1064 caiu 
para 724 no ano de 2018. 

 O Centro de Controle de Zoonoses também agora está 
fazendo um trabalho com esporotricose, então, nós tivemos solicitações 
atendidas 178 e, hoje, as solicitações procedentes 144. Inquérito 
epidemiológico, que é a busca ativa da equipe técnica do CCZ, nós fechamos 
2018 com 1333 inquéritos e a eutanásia e óbito dos cães e animais, gatos, 
deu 294. A publicação da Lei nº 7550, de 2017, que instituiu o Departamento 
de Proteção Animal, as ações de castração, recolhimentos, adoção, 
internação de animais passam a ser de responsabilidade do mesmo, saindo 
do âmbito do Centro de Controle de Zoonoses, com a mudança do perfil, o 
Centro passou a focar nas doenças transmitidas, com transmissão de animais 
para os seres humanos. 

 A Vigilância em Saúde, que é o Centro de Controle de 
Zoonoses, tem a desintetização e a desratização, aí de 2017, nós recebemos 
as solicitações através de memorandos, ofícios, processos, portal do Fácil, 
Ouvidoria que passam por inspeção técnica antes do atendimento e rotinas 
programadas em córregos, unidades escolares e na saúde, PEVs, restaurante 
popular e bibliotecas, as solicitações executadas passaram de 622, em 2017, 
para 403, em 2018. E a desratização, demanda solicitadas através de 
memorandos, ofícios também, de 793 foi para 647 este ano, este período. 

 A queda em 2018 é justificada devido ao desabastecimento 
de inseticidas gel para baratas e, com isso, não realização no programa das 
unidades escolares programadas para o mês de julho. Hoje, nós fizemos uma 
pactuação com a Secretaria da Educação que está comprando esses insumos 
para nós fazermos o serviço nas unidades escolares. 

 Próximo.  

A vigilância em saúde, a vigilância sanitária, análise de 
plantas para a aprovação do laudo técnico, que é o LTA, em 2017, nós 
fizemos 177 e, em 2018, nós já estamos em 270. O número de inspeções 
sanitárias, produtos de serviço de saúde passou de 5413 para 6171. Programa 
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de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos é um programa novo, pelo 
Ministério, e aí de três nós passamos para 30, é o Ministério – focamos essas 
atividades – que dá os lugares para nós fazermos as investigações.  

O SISÁGUA passou de 610 e está mantendo aí 609. Este 
programa aqui começou em agosto de 2017, focamos nas atividades de alto 
risco com laudo técnico de avaliação e as atividades hospitalares. Com o inicio 
do Via Rápido Empresa, atividades consideradas de baixo risco são 
licenciadas sem necessidade de vistoria prévia. 

 As ações educativas e capacitação de promoção e 
prevenção de saúde, a vigilância epidemiológica, agravos de saúde, 
arbovirose, imunização, tuberculose nós passamos de 59 para 219. O Centro 
de Controle de Zoonoses, em 2017, nós não tínhamos esse registro, nós 
fizemos 85 nesse período. E a saúde do trabalhador, de 13 para 82 empresas 
investigadas. 

Obras agora. 

 Obras complementares, Hospital Pimentas/Bonsucesso, 
nós estamos na segunda fase da contratação do PA e essas obras 
complementares do primeiro andar, com cinco salas cirúrgicas, e essa 
instalação de ar condicionado, suporte do foco cirúrgico, essa informação aqui 
de técnica, pavimentação de estacionamento, shiller, no break, transformador, 
o custo estimado dois milhões, 539 e o prazo de execução dessa obra em oito 
meses. 

 A terceira fase do Pimentas nós estamos aguardando a 
aprovação junto à Caixa Econômica Federal. As obras do segundo, terceiro e 
quinto parciais pavimentos destinados ao atendimento obstétrico, UTI 
pediátrica, psiquiatria, além de internação, o custo estimado está em 
elaboração da terceira fase e o prazo de execução em elaboração. 

 A UBS Presidente Dutra, nós tínhamos uma construção de 
UBS porte II, que estava em fase de licitação através do PA e o custo 
estimado era um milhão, 209 e a execução seriam nove meses, o que 
aconteceu é que nós estamos transformando ela para porte três e nós vamos 
por uma fase de licitação, nós vamos fazer um custo estimado de implemento 
aqui de 357 mil e o prazo estimado desta obra é de oito meses. 

 O Parque UBS Cecap, ampliação de porte quatro, um PA 
de acompanhamento, as salas de recepção, espera para pacientes com 
tuberculose, sanitário adaptado, salas de atividades coletivas, almoxarifado, 
resíduos e um recurso federal de 114 mil e o custo estimado de 340, prazo de 
execução 8 meses.  

A UBS Ponte Grande ampliação para porte quatro e 
acompanhamento com esse PA, salas de estocagem de medicamento, 
inalação coletiva, vacina, acolhimento multiprofissional, recepção, espera, 
administração, consultório, sanitários, banheiros, copa, almoxarifado e recurso 
federal 249 mil, custo estimado 803 mil, prazo de execução em elaboração. 
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 A UBS Água Azul a construção da unidade para porte três, 
devido à necessidade de instalação de uma UBS na região, realizamos 
estudos e projetos para a adequação da unidade em imóvel próprio. Nós 
vamos usar um projeto arquitetônico executado e a Secretaria de Obras para 
viabilizar a sua execução, o custo federal era de 659 mil e o custo estimado 
vai ser um milhão, 191, essa UBS nós vamos utilizar o balneário como local da 
construção. 

 Complexo Guaru Jovem é uma TAC, então, foi firmado um 
acordo com o Ministério Público para a construção de Cras, Creas, Caps I e a 
unidade de acolhimento infanto juvenil em um imóvel situado na Rua São 
Martinho com a Rua São Sebastião dos Jesuítas, Cumbica. Esse projeto 
básico complementar e demais documentos técnicos estão sendo elaborados 
pela Secretaria de Obras para a contratação de uma empresa para a 
execução da obra. 

 O Programa Requalificação de 19 UBSs, realizado pelos 
técnicos da infraestrutura da Saúde, vistorias, atualização cadastral, projeto 
arquitetônico, relação de serviços para a adequação e reforma de 19 UBSs 
remanescentes do contrato com a Progauru e ainda a abertura de processos 
administrativos no aguardo da documentação orçamentária para iniciar os 
procedimentos licitatórios. 

 A UPA Paraíso, que foi o nosso grande avanço agora, uma 
equipe técnica da infraestrutura da Saúde realizou diversas reuniões com os 
técnicos da Caixa Econômica Federal, elaborou novos documentos, em 
conformidade com as normas técnicas, atendeu a vários “comunique-ses”, e aí 
completou projetos, planilhas de custo orçamentária, aguardando aprovação 
para executar os procedimentos licitatórios. Aí a Caixa Econômica Federal 
sinalizou, informalmente, positivamente a aprovação, podendo iniciar os 
procedimentos licitatórios. Então, já estamos desencadeando o processo 
licitatório num custo estimado dessa construção de dois milhões, 566 e o 
prazo de execução 12 meses, então, provavelmente, nós entregaremos a UPA 
Paraíso até dezembro do ano que vem.  

Agradeço, agora, vamos abrir para as dúvidas. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) –  Muito obrigado, Doutora 
Ana Cristina. Neste instante, encerram-se as inscrições da Mesa. Passo a 
palavra aos Srs. Vereadores pelo tempo regimental de cinco minutos, caso 
queiram se pronunciar; e aos demais por dois minutos. 

Com a palavra, o Vereador Rômulo Ornelas. 

O SR. PROFESSOR RÔMULO LULA – Bom dia a todos e 
a todas, cumprimentar o presidente da Mesa, cumprimentar todos os 
funcionários da Secretaria da Saúde. Eu ia cumprimentar o público que nos 
assiste em casa, mas como todos sabem, a Casa censurou a TV Câmara. 
Aqui não tem mais TV Câmara. Está fora do ar, infelizmente. Acho que um 
negócio muito esquisito está acontecendo aqui na cidade de Guarulhos, 



 

Rua João Gonçalves, 604, Centro, Guarulhos (SP), CEP 07010-010 
PABX (11) 2475-0200 — http://www.camaraguarulhos.sp.gov.br 

15/28 
 

Aud. Públ., 26-09-2018 

PODER LEGISLATIVO 
CIDADE DE GUARULHOS 

principalmente aqui na Câmara, porque não tem mais TV Câmara nem 
transmissão nenhuma. É um absurdo! A população que tinha o hábito de nos 
assistir pela TV Câmara não nos assiste mais. 

Vou fazer meus questionamentos aqui bem rapidamente. 
Um é sobre a questão da Atenção Básica. A minha maior preocupação aqui é 
a Atenção Básica. Pelos números que foram colocados aqui, diz que houve 
atendimento das consultas médicas na Atenção Básica. Esses dados são 
relativos a janeiro a agosto de 2018, o que foi colocado aqui, em relação a 
janeiro a agosto de 2017. Eu queria entender isso aí, se alguém puder me 
explicar como houve esse crescimento, haja vista que, na prática, no dia a dia, 
quando a gente vai às Unidades Básicas de Saúde, isso realmente não 
acontece, porque há uma clara evidência que houve diminuição das consultas 
médicas. Eu mesmo sou exemplo, sou usuário da UBS do Parque Alvorada e 
lá, claramente, está empatada a agenda do médico lá, parece que só está 
tendo um. A gente não consegue mais marcar consulta, não consegue, não 
tem como mais marcar. E a população reclama para quem está mais próximo 
do entorno da população. Quem está mais próximo? O Vereador. Ele é o dia a 
dia do bairro. Então, eu queria entender como houve esse crescimento das 
consultas da Atenção Básica, sendo que a realidade, o que a gente vê no dia 
a dia é outra. A prática que a gente vê no dia a dia não é essa. 

A outra questão é sobre o Stella Maris. Tudo que os 
números mostraram lá, reduziu, reduziu, reduziu, reduziu, reduziu. O que está 
acontecendo? Porque antes se falava aqui na cidade de Guarulhos que o 
Stella Maris sempre foi fundamental aqui na cidade de Guarulhos, e está 
havendo uma redução. Quer dizer, a Secretaria de Saúde não está tendo mais 
essa valorização do Stella Maris? Eu queria entender o que aconteceu com 
essa redução de tudo com a questão do Stella Maris. 

Outra questão também é sobre o HMU, que diz que 
também houve um aumento de consultas nesse período, sendo que nesse 
período o que se falava tanto HMU fechado, diminuição, redução de 
atendimento. E estão dizendo os números que houve um aumento. 

Também o Centro Odontológico. Por que houve essa 
redução que também mostraram os números? Esses Centros Odontológicos 
sempre tiveram um bom serviço aqui na cidade. Pelos números que 
mostraram houve uma redução. 

Então, os meus questionamentos são esses. Obrigado, se 
puderem me responder para eu tirar uma conclusão desses números aí. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Muito obrigado, Vereador 
Rômulo. Com a palavra, o Vereador Dr. Eduardo Carneiro. 

O SR. DR. EDUARDO CARNEIRO – Bom dia a todos. 
Cumprimento o Sr. Presidente Moreira, a Secretária Ana Cristina e seu adjunto 
Shigueo e toda a equipe de saúde, colegas vereadores. 
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Primeiro, quero fazer um contraponto com o meu colega 
vereador, meu conterrâneo, Vereador Rômulo Ornelas. Os números não são 
fictícios. Como se chega? Contando. A estatística faz dessa forma. É assim 
que se faz. Os números não mentem. Então, o atendimento foi feito, estão lá 
os números. O senhor, como vereador e como fiscalizador das ações do 
Executivo, o senhor tem a prerrogativa inclusive de ir à Secretaria e verificar 
se os números são verdadeiros. 

Com relação às minhas indagações, Secretaria, eu faria 
inicialmente uma indagação com relação ao Hospital Stella Maris. Eu também 
vou ao encontro do raciocínio do Vereador Rômulo, porque realmente o Stella 
Maris tem uma história na cidade, tem uma grande importância no 
atendimento médico hospitalar. Só que o Stella Maris já vem de há muito 
tempo com uma crise financeira muito grande. E isso nos preocupa muito. 
Tem um histórico nesta Casa, e eu já fui vereador em outro mandado, de 
várias subvenções para o Stella Maris. Sinceramente, na minha avaliação, 
isso é uma coisa extremamente crítica da minha parte pessoal com relação ao 
trabalho que o Stella Maris faz hoje à cidade.  

Então, eu gostaria de fazer essa indagação à Dra. Ana 
Cristina: qual vai ser o nosso posicionamento, do governo, com relação ao 
Stella Maris? Parece-me que a administração compra um serviço e esse 
serviço não está sendo feito de forma adequada. Então, na minha avaliação, 
temos de tomar realmente um posicionamento, porque temos um histórico no 
Stella Maris de várias equipes médicas que não recebem, que exercem suas 
atividades durante um tempo, dali a pouco são trocadas por outras equipes, 
não recebem. E isso já vem há muito tempo. Precisa ter realmente uma 
decisão de qual é a função do Hospital Stella Maris na cidade. E precisa de 
coragem para tomar um posicionamento. Eu gostaria de ouvir a Secretária a 
respeito desse dado. 

Outro item, Secretária, que eu também gostaria de fazer 
uma indagação: a partir do momento que nós começamos melhorar o 
atendimento primário, aumentando inclusive os números em nível de 
atendimento primário nas Unidades Básicas de Saúde, é de se esperar que o 
número de atendimento de urgência diminua. Então, nós ainda estamos em 
crescimento no atendimento de urgência. Ainda não nos parece que essa 
efetividade do aumento de consultas nas Unidades Básicas ainda não refletiu 
na diminuição do atendimento de urgência.  

Para finalizar, eu gostaria de saber se a Secretaria está 
tentando fazer uma informação junto com a população de Guarulhos, com os 
munícipes, a respeito do atendimento, da característica do atendimento 
hospitalar, para que serve um hospital? Para que serve um pronto socorro? 
Para atender o quê? Claro que sabemos, sobretudo no HMU, hoje se atende 
urgências e emergências e casos referenciados. 

Então, a minha preocupação é essa comunicação chegar 
ao munícipe. Realmente é um desafio muito grande. Eu acredito nesse 
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desafio. Acho que é dessa forma que tem de ser feito saúde, mas precisamos 
melhorar a nossa comunicação com o munícipe. É só isso. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Obrigado, Vereador Dr. 
Eduardo Carneiro. Convido para uso da palavra, a Valéria, assessora do 
Vereador Thiago Surfista, por dois minutos. Na sequência, o Luiz Alberto 
Tourini, pelo tempo regimental de dois minutos ao tema. Por favor, não se 
excederem. 

– Manifestação em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Muito obrigado. Portanto, 
o Sr. Luiz Alberto Tourini com a palavra. 

– Manifestação em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Eudes Silva, com a 
palavra por dois minutos, dentro do tema, por favor. Na sequência, o Carlos 
Derman. 

O SR. EUDES SILVA – Bom dia a todos e a todas. Eu 
costumo dizer lá no Hospital das Clínicas que nomes de hospitais é como 
numero de pesquisa, 99 por cento de aprovação e tem a margem de erro para 
mais ou para menos.  

Eu vim aqui mais para falar o seguinte: é que a Secretaria 
autorize o ingresso de deficiente na Secretaria, porque os deficientes físicos 
não têm ingresso na Secretaria da Saúde, lá na sede na Rua Íris. É barrado na 
portaria. Para eu ingressar, antes, na Secretaria, eu tinha de mostrar a muleta 
para autorizarem o veículo entrar na Secretaria. Eu tinha de levantar a muleta 
para ser autorizado a entrar na sede da Secretaria, coisa que não vejo em 
lugar nenhum. E, olha, ando em municípios por aí! Você para entrar com 
veículo num órgão público ter de mostrar a muleta, é demais! Eu trabalho no 
Hospital das Clínicas. O veículo que chega com deficiente ou com doente, 
entra e depois se pergunta o que está acontecendo, se é doente ou não é. 
Mas ser barrado, aí é demais! 

Eu fui com carro particular, de onde trabalho. Mas vou de 
Uber. Uber é mais barato que os táxis do Vereador Americano. Tive problema 
também, fui barrado. Peguei um táxi. Aí deu mais trabalho ainda. E, olha, está 
a plaquinha lá em cima: táxi. Deu mais trabalho ainda. Então, vim aqui para 
isso, por favor, liberar o ingresso de deficiente físico na Secretaria da Saúde, 
lá no gabinete, até porque lá é uma Secretaria Pública, não é privada. Era só 
isso que eu queria deixar registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Muito obrigado, Sr. Eudes. 
Derman, com a palavra. 

O SR. CARLOS CHNAIDERMAN – Cumprimentar a Sra. 
Secretária de Saúde, cumprimentar toda a sua equipe, funcionários da 
Secretaria, grande maioria do público aqui presente, Srs. Vereadores, demais 
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presentes. Eu teria muitos comentários a fazer sobre a apresentação, mas 
como tenho só dois minutos, vou direto às perguntas:  

A questão dos CEO – Centro de Especialização 
Odontológica e especificamente a questão das próteses, a Secretaria está 
sem contrato com a empresa e está só fazendo as próteses que os protesistas 
da Secretaria, os técnicos em prótese dentária, fazem. Mas está sem contrato 
já faz um ano e meio. O que está acontecendo? Não se consegue licitar? 
Como vai ser resolvida essa questão? A fila vai aumentando, a fila das 
pessoas que precisam da dentadura – vamos dizer, em termos vulgares, em 
termos populares – a fila vai aumentando, porque este país ainda tem um 
número grande de desdentados. 

A questão das cirurgias nos hospitais municipais, já tinha 
havido uma redução importante em 2017 e agora uma nova redução em 2018. 
Enquanto isso, temos na Secretaria da Saúde muitos excelentes cirurgiões 
que estão só fazendo ambulatório, ou fazendo cirurgia ambulatorial no Cemeg. 
Um exemplo que todos conhecem aqui é o Dr. Sérgio Iglesias. É excelente 
cirurgião ortopédico, e está fazendo só ambulatório. Tem alguma solução para 
isso? Para colocar nossos médicos cirurgiões para operarem? 

Com relação a exames de laboratório. Já faz quase um ano 
que a prefeitura está pagando a Fipe por indenização porque está sem 
contrato. Vai continuar assim? Tem alguma solução para esse problema? 
Além disso, houve uma redução drástica no número de coletas e a gente tem 
muitas reclamações de pessoas que precisam do exame, por exemplo, para 
pegar o medicamento de alto custo no Estado; não demoram para fazer esse 
exame, ficam sem o medicamento. 

A questão dos computadores alugados. Uma grande parte 
dos computadores da Secretaria da Saúde era locada. Houve uma decisão por 
não locar mais, só que a empresa deixou os computadores continuarem lá na 
Secretaria, só que não fazem mais a manutenção e a substituição dos que 
ficam inservíveis. Pouco a pouco parte dos computadores está diminuindo 
com isso. Sabemos que tem um recurso federal, mas parece que se está 
demorando para comprar os computadores. Aí, vai reduzindo, reduzindo e aí 
criam dificuldades operacionais nas UBS.  

Sobre o Cemeg Cantareira foi importante equipamento 
inaugurado, sentimos apenas que foi à custa do fechamento da clínica 
ortopédica do Nipo, mas é sem dúvida importante descentralizar o 
atendimento especialidades. Agora, o Cemeg Cantareira, por enquanto, não 
tem a marcação digital do ponto. Além disso, tem escadas para acesso de boa 
parte dos consultórios. Para ir à consulta do Dr. Sérgio Iglesias, ortopedista, a 
pessoa tem de subir dois lances de escadas íngremes. Como vai continuar 
assim, com os consultórios lá em cima? Vai se instalar elevador, porque tem a 
caixa do elevador. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Nobre Derman, conclua, 
porque eu já lhe dei cinco minutos. 



 

Rua João Gonçalves, 604, Centro, Guarulhos (SP), CEP 07010-010 
PABX (11) 2475-0200 — http://www.camaraguarulhos.sp.gov.br 

19/28 
 

Aud. Públ., 26-09-2018 

PODER LEGISLATIVO 
CIDADE DE GUARULHOS 

O SR. CARLOS CHNAIDERMAN – Bom, eu teria várias 
outras, mas quero saber como está o convênio com a Suel Abujamra, que faz 
consultas e outros atendimentos oftalmológicos. Eu queria saber sobre a 
Associação Saúde da Família que o convênio também está vencido, também 
estão recebendo por indenização, o que vão fazer, vão continuar, vão trocar. 
Quando o convênio está vencido, o que acontece é que a conveniada não 
contrata mais. Então, há uma reclamação, por exemplo, dos familiares de 
crianças autistas, que diminui o número de profissionais atendendo no CAPS 
Recriar, porque há uma insegurança da Associação Saúde da Família sobre a 
continuidade do convênio. Então, como fica isso? 

Por último – vou pular uma série de perguntas – é sobre a 
esterilização de cães e gatos. A senhora disse que agora é de 
responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, através do Departamento 
de Proteção Animal. A pergunta é: os recursos continuam sendo da Saúde? 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Questão de ordem, o 
Vereador Eduardo Carneiro. 

O SR. DR. EDUARDO CARNEIRO – Sr. Presidente, eu 
acabei me esquecendo de fazer uma pergunta para a Secretária. É possível 
complementar a minha... 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) –Regimentalmente, segundo 
o meu professor, pela questão de ordem V.Exa. tem a palavra no tempo 
regimental da questão de ordem. 

O SR. DR. EDUARDO CARNEIRO – Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Qualquer Vereador, 
regimentalmente – está aqui o meu professor, de frente comigo, com muita 
honra. Eu me dedico, sabe que sou um aluno aqui, não é, Professor Rômulo? 
Cheio de professores, procuro ser um aluno aplicado. 

O SR. DR. EDUARDO CARNEIRO – Obrigado, Sr. 
Presidente. O senhor é muito gentil.  

A minha pergunta é a seguinte: nós vimos na explanação 
que houve uma diminuição de carga horária de médicos. Eu gostaria que a 
Secretária explanasse sobre isso, o que realmente aconteceu, fazendo um 
comparativo do que era antes, do que estava acontecendo, o que aconteceu, 
para que houvesse essa diminuição de carga horária de alguns profissionais. 
É só isso. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Muito obrigado, Vereador 
Eduardo Carneiro. Quer fazer questão de ordem, Vereador Rômulo Ornelas? 
Fique à vontade. 

– Manifestação em plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Tem. Regimentalmente 
tem. 

Por favor, a nossa Secretária Dra. Ana Cristina, com a 
palavra para as respostas aos vereadores e aos munícipes. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Quanto ao 
Vereador Rômulo, os dados com que não concorda sobre o número de 
consultas. O que aconteceu com o município? Fizemos uma grande 
reestruturação. O município, à época do Secretário Derman, não estava 
funcionando no modelo ministerial. Dentro do modelo ministerial, temos uma 
capacidade instalada de profissionais, dentro do município, e eles devem 
produzir a jornada compatível com as horas instaladas. Dentro dessas horas 
que eles não tinham noção e não tinha nenhum documento norteador, criamos 
um documento norteador no município onde preconiza o número de 
procedimentos que cada profissional deve ter.  

Esses profissionais estão agora trabalhando, mesmo tendo 
reduzido a jornada de trabalho, e hoje é um modelo que estamos seguindo de 
maneira bem rigorosa. Esses profissionais reduziram a jornada porque eles 
não podiam cumprir a jornada de trabalho que já vinham não cumprindo. 
Dentro dessas reduções dessas jornadas de trabalho – aí onde apareceu 
muito para a população que o médico está indo uma vez só por semana – ele 
está produzindo o que ele está trabalhando, quatro consultas por hora, 
esperado dentro da Atenção Básica. Essa produção, como está sendo bem 
rigorosa, acompanhada e monitorada, ele consegue dar a mesma produção, 
inclusive ter aumento, só que o salário dele é compatível com a jornada que 
ele está, de fato, hoje trabalhando. Então, ele teve a redução do salário. Isso é 
importante que fique bem registrado.  

Esses dados não são inventados por nós. É a unidade que 
produz esse dado e que lança numa base ministerial do Sistema e-SUS AB. E 
esse dado é compilado dentro do Ministério da Saúde, que a gente puxa o 
relatório do Ministério da Saúde. Então cada gerência, de todo atendimento 
que é feito, lança dentro da unidade a produção que foi realizada, que é o 
Boletim de Produção Ambulatorial – BPA. 

O Stella Maris reduziu sim bastante a produção. Ele teve 
uma nova contratualização e ele diminuiu essa contratualização dentro do que 
ficou mais fácil para ele. Ele tem um pacote fechado de exames. Então, hoje 
ele queria fazer 200 exames, ele faz os exames que ele quer.  

O que vamos fazer com o Stella? O Stella é de importância 
enorme para o município. É um dos maiores hospitais, que temos chance de 
crescer em atendimento. Então, vamos repactuar todo esse convênio com o 
Stella Maris, dentro de um modelo do que o município precisa e não do que 
ele quer ofertar para o município. Esse vai ser um momento de grande 
transparência, mas precisamos do Stella sim atuando dentro do município. 
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O HMU teve aumento de consultas. E é em cima desse 
aumento de consultas, que ele informava que tinha, que ele começou a ter 
esse descompasso de valor financeiro. Então, nesse período que ainda 
estamos analisando, ele ainda informava um grande número de aumento de 
consultas. 

Os CEO, a reação das consultas. Vou explicar o que 
aconteceu nos CEO para vocês. Em dezembro de 2017, durante a avaliação 
técnica, os quatro pregões eletrônicos, 131 de 17; 147 de 17; 152 de 17 e 164 
para a aquisição de insumos odontológicos foram verificadas algumas 
inconsistências nos descritivos técnicos desses insumos. Então, a 
Administração, após uma diligência interna, ela optou pela anulação desses 
pregões. Uma vez que a continuidade ia de encontro à Lei nº 8666/93, de 
licitações, esses pregões somavam aproximadamente 89 itens odontológicos.  

Diante disso, foi aberta uma sindicância para apuração 
desses fatos dentro da Secretaria, e a Secretaria mobilizou uma equipe de 
profissionais cirurgiões-dentistas para a reformulação desses descritivos 
técnicos juntamente com uma comissão de tecnologia e materiais de odonto. 
Atualmente o Departamento Administrativo da Saúde acompanha acompanha 
seis processos licitatórios, que contemplam 172 insumos odontológicos. O 
agrupamento desses itens por processo seguiu o critério de prioridade nos 
atendimentos odontológicos. Já temos contrato de fornecimento vigente para 
19 itens essenciais aos atendimentos e que dentro de 30 dias estarão 
disponíveis para as unidades. Anestésicos, evidenciador de placa bacteriana, 
fixador e revelador radiográfico, sugadores, hidróxico de cálcio, resinas, 
cimento para restauração, agente de união. E no próximo dia 28 de setembro 
teremos um pregão eletrônico para aquisição de mais 34 itens, como acrílicos, 
alginato, brocas, dentes e ceras. Estima-se que aproximadamente dois meses, 
o atendimento odontológico por falta de insumos elencados como prioritários 
sejam regularizados. É importante frisar que essas firmas que entraram nos 
pregões e que não forneceram os insumos, também agora estão sofrendo 
punição pela Secretaria de Saúde. 

Quanto à questão das próteses dentárias. Em setembro de 
2016 iniciou-se um processo de contratação para serviços de laboratório de 
prótese e para continuar o atendimento nos centros de especialidades, 80 por 
cento desse serviço de fornecimento dessas próteses era feito pelo serviço 
terceirizado. Então, hoje o Processo Administrativo 56628, de 2016, encontra-
se na Secretaria de Finanças aguardando tramites judiciais porque essa firma 
entrou com recurso para não fornecer isso para o município. Então, está agora 
aguardando os trâmites judiciais e temos hoje 13 protéticos contratados pelo 
Município de Guarulhos. Esses protéticos teriam capacidade de confeccionar 
20 por cento das dentaduras do Município e realizar consertos e ajustes de 
próteses dos usuários dos CEUs. Com o fim do contrato do laboratório de 
próteses terceirizado, esses profissionais assumiriam a confecção das placas 
de mordida do CEMEG e terminar as próteses que estavam em andamento, 
assim como produziram algumas próteses totais. Atualmente, não temos os 
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materiais necessários para os protéticos dos CEUs continuarem a confecção 
das placas de mordida e prótese total. Estamos aguardando a compra 
emergencial que foi desencadeada em abril de 2018, através do Processo 
Administrativo 29476 de 2018, que encontra-se no Departamento 
Administrativo Financeiro da Saúde na Divisão Técnica de Execução de 
Despesas aguardando o empenho financeiro. Eu acho que respondi todas as 
suas perguntas. 

Dr. Eduardo Carneiro, os números verdadeiros da Saúde é 
isso o que falamos. Não tem como mexermos nesse número, cada unidade 
lança a sua produção. O Stella Maris, crise financeira, subvenção, o trabalho 
do Stella. Qual o posicionamento do Governo? O posicionamento do Governo 
é a repactuação desse convênio, melhorar o atendimento primário nas UBSs. 
É de se esperar que o número de atendimento de urgência não refletiu... O 
que aconteceu hoje no município? Com a perda e a exigência do cumprimento 
da jornada de trabalho! Isso é importante, que fique gravado em todos os 
senhores, o município hoje está pagando pelo profissional que está na 
atuação dentro das unidades e ele está pagando as horas trabalhadas de fato! 
Então, o que acontece? Tem unidades que com a redução da jornada de 
trabalho ou com a demissão, o pedido de exoneração. Nós resolvemos fazer 
esse enfrentamento, sim. Eu acho inadmissível trabalhar com o dinheiro 
público de forma irresponsável, como andou sendo feito na própria... na 
administração do senhor Carlos Derman. As pessoas estavam dentro de uma 
zona de conforto muito grande. Teve um grande êxodo dos profissionais da 
periferia para a região central. Nós redividimos isso, redividimos esses 
profissionais para todas as unidades como uma equipe mínima de atenção. 
Hoje, temos dificuldade de contratar para a atenção básica. Hoje o salário do 
médico da estratégia Saúde da Família é compatível com o mercado de São 
Paulo, mas o do médico das unidades tradicionais não.  

O que nós temos como saída para isso e fazer o 
enfrentamento para conseguir lotar de novo essas unidades? Nós vamos... 
Estamos mapeando a Cidade com a questão de difícil provimento que se 
chama lugares, onde ficou sem médico por um tempo, mais de um ano ou 
meses com dificuldade de contratar esses médicos. Vamos tentar por essa 
gratificação de difícil provimento nesses locais. Hoje, o município já pratica 
esse difícil provimento em algumas escolas com alguns professores. Nós 
temos que ver qual é a cota e o impacto que isso causaria aos cofres públicos, 
porque vamos nomear toda a Região 3 e a Região 4 para essas vagas e 
quanto isso traria de gasto a mais para tentar trazer dentro de um contrato de 
emergência para o Município de Guarulhos a contratação desses profissionais. 
Se isso não der certo, aí pensamos, sim, e já levamos inclusive para o 
Conselho Municipal a questão de por uma OS para colocar esses médicos 
nessas unidades onde for de difícil acesso e que a gente não consegue a 
lotação desses profissionais. A contratação de emergência no Município está 
ocorrendo e chamamos com frequência 30, 20 profissionais, só que na hora 
da escolha muitos nem vêm e quando vêm não escolhem aquelas vagas, eles 
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querem as regiões centrais. Nós estamos optando por fazer enfrentamento 
dessa realidade e vamos trabalhar com essa questão de mobilizar o aumento 
desse valor financeiro através da gratificação, para que esse profissional tenha 
interesse em ir para a periferia. Essa é uma questão.  

Outra questão aqui, atendimento de urgência. Ele acabou 
ainda... Eu acho que acabou não refletindo essa diminuição porque algumas 
unidades estão, sim, sem profissionais médicos. Também, temos que 
entender dessa forma. Hoje, as unidades básicas, que são a porta de entrada 
do Sistema de Saúde e que deveriam atender pelo menos ou resolver de 70 a 
80 por cento de toda produção da unidade, ela deveria ser resolutiva dentro da 
própria unidade e algumas unidades estão sem esses profissionais. Então, ela 
não consegue segurar e o paciente vai por comodidade e por necessidade, 
independente de a gente ter feito um investimento em alguma informação de 
forma simples. Mas a imprensa da Prefeitura fez até um videozinho que 
estamos tentando veicular em todas as unidades explicando qual é o foco de 
procura daquele tipo de atendimento, quando deve se dirigir a uma UPA, 
quando deve se dirigir a um hospital, quando deve se dirigir a uma UBS. Esse 
vídeo foi feito só que hoje não temos no município uma rede, uma TV que 
fique institucional. Essa TV institucional deveria acontecer em todas as UBSs, 
ela devia ser integrada e a gente conseguir passar vários vídeos educativos 
para a população, enquanto espera o atendimento. Nós estamos tentando 
resolver esse problema com empréstimo do sistema da base de plataforma 
SIGA de São Paulo para o Município de Guarulhos. Então, essa seria a 
informação junto aos municípios. A diminuição da carga horária foi isso que 
colocamos para vocês, que são as perguntas do Dr. Eduardo Carneiro. 

O que mais aqui? CEMEG Centro. Nós tivemos no CEMEG 
Centro uma redução de 41 médicos. Isso reflete para 624 horas médicas. 
Vocês viram que foram duas especialidades só que diminuíram a questão da 
produção. Mesmo com esse tanto de reduções conseguimos manter o 
aumento das consultas, só em duas especialidades, oftalmo e endócrino, que 
estamos em defasagem. Estamos fazendo até a solicitação e vamos fazer um 
pedido de contratação de emergência. 

Aí tem os CEUS, que já respondi. Hospitais municipais e 
muitos cirurgiões em ambulatório. Foi dado para todos os médicos que 
estavam nos hospitais quando entrou a Organização Social a possibilidade de 
escolha para ida para os CEMEGs. Inclusive, eles fizeram a composição da 
equipe de trabalho hoje dos centros de especialidades. Isso tem que ser 
voltado. Existe a questão cirúrgica? Existe sim, mas existe também a questão 
ambulatorial e ela é importante. Para ir para uma cirurgia tem que passar pelo 
especialista ambulatorial primeiro, que vai, inclusive, determinar. Com a vinda 
das organizações sociais, eles têm dentro deles no contrato de gestão dentro 
do HMU tem mil e 500, valor de dinheiro que representa o funcionalismo 
público que preferiu ficar lá. Então, esses são mantidos. O parceiro vem e 
complementa essa jornada de trabalho com os outros profissionais. O que a 
gente tem que fazer enquanto secretaria? Perceber e começar criar as 
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agendas que não tinham dentro desses hospitais sobre a organização, porque 
é uma gestão compartilhada. Então, vamos acompanhar as agendas das 
eletivas desses hospitais.  

Os profissionais citados aqui, no caso do Dr. Sérgio, ele fez 
uma opção de ir para o CEMEG. Não podemos forçar nenhum médico a fazer 
o que ele não quer. Ele tem vontade. Acho que ele tem todo mérito, sim, de 
fazer a escolha dele e ele foi para esses três serviços nossos de necessidades 
ambulatorial.  

O exame de laboratório teve uma redução. Nós temos uma 
dívida com a FIPE de quanto? 

O SR. SHIGEO SAKAMOTO – De cinco milhões. Posso 
comentar um pouco? Deixa só comentar essas questões que estão 
relacionadas a pagamentos por indenização. Eu entendo assim, acho que 
pagar por indenização é melhor que não ter uma dotação orçamentária. A 
gente ter o serviço executado, não ter a dotação orçamentária para honrar 
com esse compromisso, nós não temos esse tipo de problema quando 
estamos falando do contrato da FIPE. Quando estamos falando da Associação 
Saúde da Família teríamos, sim... É algo que não é 100 por cento correto o 
pagamento por indenização. Por quê? Por alguma questão de gestão no 
passado aqui recente, digamos assim, o contrato para esse tipo de prestação 
não foi formalizado, porém o serviço continua sendo prestado. Então, no caso 
de serviços laboratoriais, nós já tivemos o chamamento. A FIPE foi a empresa 
ganhadora, porém nós temos ali desde maio... Apenas corrigindo, não ficamos 
um período longo pagando por indenização, mas temos maio, junho, julho e 
agosto que nesse trâmite para regularização e assinatura do contrato tivemos 
que fazer o pagamento por indenização. Então, a questão da dotação 
orçamentária em termos de orçamento temos isso. Isso dá em torno de cinco 
milhões de reais, quando pegamos de maio até agora em agosto. Temos a 
previsão de estar assinando esse contrato agora em setembro, mas isso ainda 
estamos em negociação com eles. Então, a questão do pagamento por 
indenização da FIPE, isso se regulariza ao longo de alguns meses agora para 
frente. 

Quando a gente fala, por exemplo, da Associação Saúde da 
Família, eu concordo. Realmente, o contrato venceu no ano passado, ficou um 
ano sendo prorrogado e a prorrogação do contrato tem um limite. Esse limite 
se encerrou em abril deste ano e por alguma razão também ele não foi... não 
foi... Não tem mais o que se fazer. Não pode se fazer uma contratação 
emergencial, o contrato encerrou, faz a prorrogação, depois já existe um 
pagamento por indenização. Como se resolve isso? Temos que fazer um novo 
chamamento, esse é o correto e é nessa linha que estamos trabalhando. É 
nessa linha que estamos trabalhando. Agora, novamente, eu reforço, a 
Associação Saúde da Família, a questão orçamentária para honrar com os 
compromissos até o mês de dezembro, nós temos isso. O que realmente gera 
um incômodo e é extremamente compreensível é não ter um serviço 
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devidamente contratualizado, como deveria ter, porém estamos envidando 
esforços para regularizar essa situação. Então, essa é uma questão que eu 
gostaria de deixar bem claro em termos de pagamento por indenização com 
os quais estamos enfrentando e nos deparamos não só com esses dois casos, 
mas tem outros que também encontramos na Secretaria. 

Nós temos, sim, a questão voltada dos computadores, o 
contrato de computadores, são computadores alugados. Se pararmos para 
analisar hoje a questão tecnológica, o avanço que isso tem... Às vezes, a 
gente pega e compra um computador hoje e acha que é da última geração, no 
mês seguinte esse computador já está desatualizado. Então, vamos analisar 
algumas coisas. O que é mais vantagem, eu ter um contrato de locação para 
que isso venha sendo mantido atualizado ou comprar novos computadores? E 
logo depois tem a manutenção, tem a necessidade de uma atualização ou 
não. Isso tudo tem de ser colocado na mesa e é o que entramos e começamos 
a fazer. Porém, tem um detalhe aqui, nós temos, sim, uma verba para 
aquisição de mil e pouco computadores. Fizemos já a primeira licitação. 
Quando eu cheguei nessa secretaria esse processo já estava em andamento, 
a primeira licitação não deu certo por uma série de especificações, detalhes 
em que com o avanço tecnológico nós já não temos tantos fornecedores que 
estão dispostos a atender naquelas condições. Então, pedimos e refizemos 
essa descrição do que efetivamente queremos e que nos atendam e essa 
licitação está para sair agora novamente. Está em andamento, acredito que 
até novembro, dezembro, já teremos um resultado em relação a isso. Eu acho 
que alguns pontos seriam esses. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Em 
relação ao Derman. A resposta a Zoonoses é que em abril de 2018 fizemos 
um termo que em 360 dias a Saúde ia arcar com as despesas, sim, dessa 
manutenção do exercício e fizemos três mil, 801 esterilizações. Depois desses 
360 dias passa para um orçamento que eles não tinham nem previsto para 
isso. 

A questão daquele senhor da acessibilidade. Aconteceu na 
Secretaria de Saúde, começou a ter roubos de carros, teve mês que foram 
três roubos seguidos e como entrava qualquer pessoa pela portaria, não tinha 
identificação e a gente entende que foi uma situação de emergência. Então, 
foi feita aquela questão de ter que se identificar na cancela para entrar.  

O senhor pode fazer uma inscrição lá dentro e toda vez que 
chegar já está identificado para onde o senhor vai e o que o senhor quer. Eles 
podem até dar um “negocinho” para por no carro para entrar, mas tem de ter 
essa identificação e fazer essa inscrição... O quê? 

– Manifestações em Plenário. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Mas 
mesmo assim, o senhor pode ficar com esse papel no seu documento e 
entrega para ele porque tem acesso para levar, mas tem de se cadastrar com 
a gente. Está bom? 
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– Manifestações em Plenário. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Pode, 
pode. 

– Manifestações em Plenário. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Pode sim. 
Vamos tentar ver isso para o senhor. Desculpa essa questão por esse 
desconforto. Eu não tinha conhecimento dessa situação. 

O elevador foi comprado pelo CEMEG do Cantareira e 
estamos aguardando a entrega desse elevador para instalação. Tem ponto 
eletrônico, sim, no CEMEG Cantareira já instalado e quando tem alguma 
dificuldade de acessibilidade do paciente, o profissional tem que descer para 
atender o paciente na parte de baixo, que tem um consultório reservado para 
esse tipo de atendimento. 

Agora o que é? Suel Abujamra. O Suel Abujamra, nós 
tivemos uma dificuldade com o Suel de algumas informações na forma de ele 
registrar o tipo de atendimento que faz. Como era um serviço todo do Suel 
Abujamra, o município quando foi fazer as auditorias pela CAF não encontrou 
registro de nada nos prontuários. Então, isso pode dar uma distorção dessa 
interpretação da produção executada por ele ou o tipo de produção que está 
informando. Então, já chamamos o Dr. Suel Abujamra na Secretaria com a sua 
equipe, já fizemos um check list de como tem de fazer a produção dele. Esse 
convênio com ele venceu e não vamos renovar. Vamos deixar até o final do 
ano, quando passar esse período eleitoral e vamos transformar para o Estado. 
O Estado vai assumir esse convênio e vai ficar por conta do Estado. Mas o 
serviço continua sendo prestado no município, o Dr. Suel Abujamra já vai fazer 
um termo... Como é o nome? 

O SR. SHIGEO SAKAMOTO – Termo de Cooperação. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Termo de 
Cooperação Mútua com a gente, vai assinar, provavelmente, quinta-feira. 
Essas... O atendimento dele no Município não vai parar. Então, continua com 
o atendimento, mesmo porque a gente tem uma necessidade muito grande no 
município de atendimento oftalmológico. Foi uma das reduções que nós 
tivemos dentro do RH dos CEMEGs e ele vai continuar prestando serviços. 
Assim que sair o período eleitoral, a gente transfere o convênio dele para o 
Estado. Mais alguma coisa? 

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Doutor Alexandre Dentista) – Por 
favor, Vereador. 

O SR. PROFESSOR RÖMULO LULA – Senhor Presidente, 
a questão de ordem é só para questionar mais sobre uma questão que não 
ficou clara.  
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Primeiro, parabenizar a Secretária. Ela está sendo bem 
objetiva, está direcionando olhando para o para-brisa e não olhando mais para 
o retrovisor, porque era costume aqui todo mundo ficar olhando para o 
retrovisor: “É lá atrás! É lá atrás! A culpa é do outro, não minha! Não é 
comigo”. Até a base dos Vereadores ainda mantém isso aqui: “O problema 
não é comigo, é lá atrás”. Não quer assumir responsabilidade e me parece que 
a senhora está assumindo algumas coisas aí e está interessante. A gente 
bate, mas quer ver as coisas que funcionem. 

A minha questão é que não ficou claro esse aumento do 
atendimento da atenção básica. Eu vejo lá, estou lá direto na base 
conversando com a população, vou às Unidades Básicas de Saúde, em todas 
elas e vi uma que houve um aumento claro e evidente. A gente percebe que 
houve uma melhoria, mas nas demais houve uma redução. Então, quero 
entender onde houve esse aumento aí? Outra questão é sobre o Hospital 
Pimentas, se já vai resolver sobre a OS que vai administrar o Hospital 
Pimentas? É isso. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Sobre o 
Hospital Pimentas, ontem saiu no Diário Oficial o ganhador do chamamento, 
que foi a INDSH, Instituto de Desenvolvimento Social Humano. Ela vai 
assumir. Vamos começar o período de transição. Hoje já ficou o pessoal da 
comissão que fez a avaliação desse chamamento, já está chamando a 
empresa para comparecer. Nós já fizemos... Vamos fazer uma transição junto 
com a SPDM. Então, estamos esperando a empresa chegar, entregar todas 
documentações. Aí, quando ela entregar as documentações e assinarmos o 
contrato já começamos o período de transição juntamente com a SPDM. A 
maior parte dos funcionários do Pimentas são funcionários que são 
contratados via CLT. Então, vamos ter uma subrrogação muito grande. Não 
vai acontecer como foi o caso da Gerir. Esses profissionais, provavelmente 
serão absorvidos pela nova empresa. Então, começa esse processo de 
transição. 

A outra pergunta do senhor, eu gostaria de convidá-lo para 
um dia ir à Secretaria para mostrarmos como é todo o sistema de informação 
do município. Aí, a gente tem uma regulação e vamos explicar todo o passo-a-
passo para o senhor entender que não tem condições de burlarmos essa 
informação. Não sei se o senhor também está levando em conta a produção 
do Saúde Agora, que acontece aos sábados e que deu uma grande 
oportunidade de aumento de número de consultas. Mas eu gostaria de 
convidá-lo para ir, sim, e pessoalmente vou acompanhá-lo nesse momento 
para entender como é feita a informação. Está diretora a Bruna, que é diretora 
do DAS, e vai mostrar como é lançado no Município, como é feito o e-SUS e 
como trabalha nesse lançamento. Está bom? 

O SR. PRESIDENTE (Doutor Alexandre Dentista) – 
Obrigado, Secretária Dra. Ana Cristina, Secretária da Saúde, Dr. Shigeo 
Sakamoto. Eu gostaria de parabenizar a capacidade técnica de vocês, o 



 

Rua João Gonçalves, 604, Centro, Guarulhos (SP), CEP 07010-010 
PABX (11) 2475-0200 — http://www.camaraguarulhos.sp.gov.br 

28/28 
 

Aud. Públ., 26-09-2018 

PODER LEGISLATIVO 
CIDADE DE GUARULHOS 

profissionalismo frente a essa Pasta importante da nossa Cidade em prol da 
saúde da população, também parabenizar a sua equipe técnica que está junto 
com a senhora, principalmente aos trabalhadores e profissionais da Saúde da 
Secretaria de Saúde, que sei que é uma Pasta muito importante para ajudar a 
prevenir a saúde da nossa população, ajudar a salvar vidas. Sei que com 
duras penas vocês têm conseguido ajudar a população da Cidade de 
Guarulhos, porque sei que infelizmente com o recurso que a Saúde tem, por 
maior que seja o recurso a Saúde, não tem preço. A gente sabe hoje que se a 
pessoa... A tabela SUS numa desproporção sem ser atualizada há mais de 15 
de anos. Hoje, aproximadamente, um parto é mil reais pela tabela SUS e um 
parto hoje custa, no mínimo, dois mil reais. Já tem 100 por cento de 
desatualização dessa Tabela SUS. Então, sei que é impossível conseguir um 
hospital para fazer um parto nessa desproporcionalidade. Isso quando no 
parto ocorre tudo tranquilo. Quando no parto acaba o feto na UTI neonatal, 
isso acaba custando 20, 30 mil a mais um parto que poderia custar apenas 
dois mil reais. Então, realmente, esse é um dos motivos que a gente sabe que 
a Saúde não tem preço, por mais que se invista na Saúde.  

Eu sei que é difícil conseguir controlar a saúde da 
população do Município de Guarulhos, porque é mais de um milhão e 300 mil 
habitantes. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, hoje não só pessoas 
profissionais, mas pessoas técnicas que sabedoras do que fazem. Então, 
parabéns pelo seu trabalho e da equipe. Eu gostaria também de um 
agradecimento e um parabéns especial aos conselheiros da Saúde, ao 
Conselho Municipal da Saúde, aos Conselhos Gestores, que são pessoas 
voluntárias que ajudam a nossa população. São pessoas que doam parte do 
seu tempo para ajudar na saúde da nossa população. Agradeço a todos. 
Obrigado pela presença de todos vocês. 

Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada 
a presente audiência pública. 

– Encerra-se a Sessão às 11h30min. 

 

 

 

– PRESIDENTE – 

Vereador Dr. Alexandre Dentista 

Comissão Técnica Permanente de Higiene e Saúde Pública 

 

OBS:  OS DISCURSOS AQUI TRANSCRITOS NÃO FORAM REVISTOS 
PELOS ORADORES. 


