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PODER LEGISLATIVO 
CIDADE DE GUARULHOS 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA VINTE DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARULHOS, COM INÍCIO ÀS NOVE HORAS E 
QUINZE MINUTOS E TÉRMINO ÀS TREZE HORAS E DEZ 
MINUTOS. 

 

 

Realização: Secretaria da Saúde 

Presidente: Vereador Dr. Eduardo Carneiro 

Tema: Prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Bom dia a 
todos, hoje, dia 20 de fevereiro de 2019, sob a proteção de Deus, iniciamos 
essa Audiência Pública. Essa Comissão Permanente de Higiene e Saúde 
Pública esclarece que no momento o Executivo está sendo representado pela 
Ilustríssima senhora Ana Cristina Kantzos da Silva, Secretária da Saúde, que 
fará as explanações referentes à prestação de contas do 3º quadrimestre de 
2018, obedecendo dessa forma ao disposto no artigo 36 da Lei Complementar 
nº 141 de 13 de Janeiro de 2012. 

Inicialmente, vamos chamar para compor a Mesa o 
Vereador Toninho da Farmácia, Secretário da Comissão Permanente de 
Higiene e Saúde Pública, Vereador Moreira, membro da Comissão 
Permanente de Higiene e Saúde Pública desta Casa, a senhora doutora Ana 
Cristina Kantzos, Secretária da Saúde – seja bem-vinda, Secretária –, senhor 
Dalmo Viana, Secretário-Adjunto, senhor Jacob Paschoal Gonçalves da Silva, 
procurador da Saúde e o senhor Rogério Oliveira, Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde.  

Eu gostaria também de chamar à Mesa a Mirela do 
Departamento Financeiro. Antes de passar a palavra à senhora Secretaria, eu 
gostaria de comunicar aos presentes que podem fazer as suas inscrições 
aqueles que quiserem usar a tribuna. Lembrando que os vereadores terão 5 
minutos e o público em geral três minutos. Então, já podem fazer as suas 
inscrições. Eu gostaria também de consignar a presença dos Senhores 
Vereadores doutor Laércio Sandes, Vereadora senhora Janete Lula Pietá, 
Vereador Thiago Surfista, Sandra Gileno e o Vereador vice-líder do governo 
nesta Casa Geraldo Celestino.  

Com a palavra, a senhora doutora Ana Cristina. 
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 A SRA. ANA CRISTIA KANTZOS DA SILVA – Bom dia a 
todos, feliz por ver esta Casa lotada de funcionários e usuários também, feliz 
por estar participando de mais de uma prestação de contas. Cumprimento a 
Mesa e cumprimento a todos os nossos funcionários que se dedicam a essa 
missão árdua que é trabalhar com a saúde. Espero que Deus nos acompanhe 
nesse trabalho, nesse momento. Obrigada. 

O SR. NELSON SERRANO – Bom dia a todos. Eu sou o 
Nelson Serrano, do Departamento Financeiro da Saúde. Nós iniciaremos a 
apresentação com o relatório da parte financeira e orçamentária. 

Iniciaremos falando da receita. Então, esse relatório 
demonstra de onde são tirados os recursos da parte financeira em relação à 
aplicação dos recursos da Saúde. Aqui são os relatórios onde os impostos 
incidem sobre a obrigatoriedade da aplicação dos recursos da Saúde. Então, 
temos entre os recursos o ITBI, o ISS, o IPTU, o ICMS. Então, diversos 
recursos onde são a obrigatoriedade de tirar os valores que serão aplicados 
na Saúde. 

Nós tínhamos aqui uma previsão de arrecadação de 2 
bilhões e 918 milhões. Tivemos a arrecadação efetivada no valor de 2 bilhões 
e 887 milhões. Isso corresponde a aproximadamente 98%, ou seja, de tudo 
que a prefeitura esperava arrecadar nós tivemos uma arrecadação beirando 
ao 100%. Nossas maiores arrecadações estão ali beirando o ICMS, o que 
mais? O IPVA, uma grande arrecadação também. Então, são algumas das 
maiores arrecadações que nós temos. Aqui é dividido, tentamos passar para 
vocês da onde são os recursos e quem são os repassadores. Ou seja, 
recursos próprios, Município, União ou o Estado. 

Então, nós tivemos de recursos próprios uma arrecadação, 
uma receita de um bilhão e 416, da União o repasse de 84 milhões e da parte 
do Estado um bilhão e 387, ou seja, 2 bilhões e 887 milhões, que 
correspondem àqueles 98% que eu acabei de falar. 

A pedido do Conselho, separamos por quadrimestre. Então, 
no primeiro quadrimestre, a arrecadação e a aplicação Constitucional eram 22, 
27, passou no 3º quadrimestre para 33 e a aplicação acumulada 27,75%. 
Lembrando que a obrigatoriedade de aplicação é de, no mínimo, 15%, nós 
atingimos a marca de 27,75. 

Normalmente, se demonstra o que se gasta daquilo que é 
liquidado. Dentro do processo de execução, nós temos empenho, liquidação e 
pagamento. Procuramos demonstrar os mesmos valores aqui. Então, de 
despesa empenhada nós tivemos 805 milhões, que corresponde uma 
aplicação de 27,89%. Na despesa liquidada, é aquela que acabei de passar 
para vocês de 801 milhões da aplicação, tendo 27,75%. Em relação à despesa 
paga, esse valor chega a 766 milhões, que dá 26,55%. 

Nós temos o Ministério que passa os recursos para a 
Secretaria da Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde, através de blocos de 
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financiamento. Então, nós temos cinco blocos de financiamento: assistência 
farmacêutica, gestão SUS, atenção especializada de alta complexidade e a 
vigilância em saúde. Até o ano de 2017, o crédito do dinheiro, o repasse do 
Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, era feito em contas 
específicas. A partir de 2018, está sendo feito o crédito desses valores em 
duas contas, que é custeio e investimentos. Então, nós temos os saldos 
bancários que nós temos, então, era aquilo que nós tínhamos no dia 31/12, 
então, nós tínhamos um saldo, como ainda tem saldo nas contas da atenção 
básica, 11 mil reais só, na gestão SUS um milhão e duzentos. Essas são as 
duas novas contas que nós temos, custeio e investimento. Então, nós tivemos 
um saldo bancário no dia 31 de dezembro 22 milhões e 647 e de investimento 
nós temos em conta 12 milhões e 170. 

Uma nota expectativa: em relação ao valor que se a gente 
identificar que no saldo bancário do dia 31/02 e no dia 31/12 nós mantivemos 
os 12 milhões. É uma conta investimento, então são projetos que estão sendo 
realizados e que estão sendo feitos. Então, existe um time entre a solicitação, 
licitação e a contratação. Então, são uma série de investimentos que estão 
sendo feitos, que no decorrer do exercício agora de 2009, de 2019, vão ser 
executados. 

Agora, parte da despesa: tínhamos um orçamento inicial de 
916 milhões e 988 mil e 400 reais. Esse era o nosso orçamento inicial. Nós 
fechamos o exercício um orçamento de um bilhão e 96 milhões. Isso houve 
um incremento durante o exercício 19,59%, isso dá um valor aproximado de 
170 milhões, onde houve um incremento na nossa arrecadação.  

Eu separei em relação ao orçamento municipal do Estado e 
da União. Então, do valor de um bilhão e 96 milhões, 77% era de recursos do 
município, um por centro de recurso do Estado e 22% da União. Esse quadro 
ficou um pouco apertado, porque o Conselho pediu para gente que 
demonstrasse todos os quadrimestres. Então, cada um dos quadrimestres. Eu 
fiz um outro quadro demonstrando o acumulado. De todo exercício de 2018, 
essa parte fala por fonte de recursos que nós gastamos, entre Municipal, 
Estadual e Federal. Então, nós tínhamos um recurso do Municipal de 682 
milhões, de orçamento inicial, ele pula para 850 milhões. Disso tudo, tivemos o 
valor empenhado de 848, liquidado 841, pago 806. Recursos do Estado 8 
milhões e 413. Esse não houve atualização de recursos do Estado. Tivemos 
empenho 7 milhões e 308, liquidado 5 milhões e 743, pago 5 milhões e 268. 
Em recursos federais, o inicial era 226 milhões, passamos para 238, tivemos 
de empenho 224 milhões, o liquidado 210 e o pago 190 milhões. 

Ali, o orçamento atualizado que pulou de um bilhão e 96 
milhões, o empenhado total um bilhão e 80 milhões, o liquidado um bilhão e 58 
oito milhões e o pago um bilhão e dois milhões. Da mesma forma, esse é um 
quadro do terceiro quadrimestre, mais o acumulado. Também fiz um 
detalhamento somente o acumulado, então, fica para melhor visualizar em 
relação à plateia, porque são muitos os números, então, são da mesma. 
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Esse quadro é de grupos, o que nós gastamos com 
encargos e pessoal, nossas despesas correntes e os investimentos. Então, 
nós tivemos lá o orçamento atualizado de 497 milhões, empenhado 494 
milhões, liquidado 494 milhões e pago 484. 

Despesas correntes que eram o nosso custeio, nós tivemos 
um orçamento de 587 milhões, atualizado, desses 587, 579 milhões foram 
empenhados, 557 liquidados, 516 foram pagos. O de investimentos 4 
milhões... Já foi mais atualizado no valor de 11 milhões e 828 mil, tivemos 
empenhados 5 milhões e 927, liquidados 5738 e o pago 1722.  

Esse quadro corresponde ao elemento da despesa. Todo 
orçamento público é dividido para que se haja, se tenha um controle melhor da 
onde está gastando nossos recursos. Então, nós temos diversas informações 
onde podemos buscar onde está sendo gasto os nossos recursos.  

Então, tem lá contratação por tempo determinado de 
pessoal, você tem diárias civis, materiais de consumo, passagem, serviços de 
consultoria. Então, são diversas situações onde nós estamos demonstramos 
onde está sendo gasto. É uma forma de você buscar alguns tipos de 
informações, onde se deve ter uma atenção maior dos nossos recursos. 

Nesse caso, nossas maiores despesas estão ali no 
elemento 39, que são serviços de terceiros de pessoas jurídicas. Nesse 
demonstrativo temos nossos maiores parceiros, que são os hospitais, todos 
esses maiores parceiros que prestam serviços estão nesse elemento 39. 
Temos também o material de consumo onde tem a aquisição dos 
medicamentos, temos o 32, onde são realizadas a distribuição dos 
medicamentos, são todos nesses elementos. Então, tivemos ali no 30, tivemos 
40 milhões, no orçamento atualizado houve a redução para 18 milhões, 
empenhados 15 milhões e o liquidado 11 milhões. Também tivemos pagos 10 
milhões. Do 39, que é o nosso maior, tínhamos 344 milhões. Nisso subiu para 
416 milhões. Houve empenhado o valor de 414 milhões e o liquidado 416 e o 
pago 372 milhões em relação a tudo isso. 

Um outro em relação a esse quadro são as nossas 
despesas com mandado de segurança. Separei o quadro, porque o mandado 
de segurança cabe em três elementos: 30, 32 e 39, nessas despesas tivemos 
um valor de 7 milhões e 775 mil empenhados, tivemos liquidados 5 milhões e 
400 e o pago 3 milhões e 657. Esse quadro, da mesma forma, colocamos o 
quadrimestre e o acumulado e o meu procedimento foi da mesma forma 
separar o acumulado de 2018. 

Então, como eu disse, temos quatro projetos, são 26 ações 
que nós temos dentro do orçamento da Saúde. Eu tenho lá desde o sistema, 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde, fortalecimento da atenção básica 
média e alta complexidade, qualificação da assistência vigilância. São esses 
sistemas que nós temos. 
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Alguns destaques que podemos falar que são as nossas 
maiores despesas, na média e alta complexidade, onde estamos dando uma 
maior atenção e atenção básica, no fortalecimento, que é o Projeto 2, 
fortalecimento da atenção básica nós tivemos ali um valor de... inicial era de 
229 milhões, passamos para 314, tivemos empenhados o valor de 306 
milhões, liquidados 296 mil e o pago 282. Na média e alta complexidade, que 
é a nossa outra maior despesa, tivemos um valor de 624 milhões de 
orçamento atualizado, empenhado 621, liquidado 613 e o pago 575. São 
esses nossos maiores detalhamentos em relação a projetos e ações. 

Aqui, é só um quadro detalhando essa última fala que eu 
fiz, eu fiz um compilado em relação aos valores, mas são praticamente os 
valores que eu acabei de falar para vocês. Como eu disse, nós recebemos do 
Fundo Nacional de Saúde por algumas aplicações. Então, o Fundo repassa 
para nós através da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Gestão 
SUS, Vigilância e Assistências Farmacêuticas, são recursos do Fundo 
Nacional de Saúde transferir para o Fundo Municipal de Saúde de Guarulhos. 

Aqui identificamos o que foi gasto os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde e onde foram gastos. Então, tivemos desde a atenção 
básica, onde o valor inicial era de 61 milhões, ele manteve o valor de 61 
milhões, teve um aumento, um incremento de 200 mil reais, praticamente. 
Desse valor de 61 milhões, nós tivemos empenhados o valor de 60, liquidados 
56 milhões, pagos 51. Da média e alta, nosso maior valor é 149 milhões, o 
orçamento atualizado manteve os 149 milhões. Desse valor, empenhados 147, 
liquidados 139 e o pago 128 milhões. Gestão SUS é o nosso menor, onde se 
passa, mas tivemos o incremento do orçamento atualizado, pulando para 1 
milhão e 298, empenhados 269, liquidados 234 e o pago 114 mil reais.  

Da vigilância, outro valor expressivo 7 milhões e 706, era o 
orçamento inicial, ele pula para oito milhões, empenhados 5 milhões e 218, 
liquidados 4 milhões e 235 e o pago 3 milhões e 783. Assistência farmacêutica 
7 milhões e 281 era o inicial, tivemos o valor de 7445 em relação ao 
orçamento atualizado. Empenhado 6439 e o liquidado 5674, pago 5674.  

Então, os valores finais de todos esses repasses em 
relação às despesas, orçamento atualizado das cinco fontes 228 milhões do 
orçamento atualizado, empenhado 220, liquidado 206 e o pago 189. 

Esses são algumas planilhas diferentes que nós temos na 
última apresentação. Essa nós procuramos destacar para vocês os nossos 
maiores parceiros, aqueles que são mais presentes dentro da Administração 
dentro da Saúde. Isso em alguns pode ser mais de um contrato, por exemplo, 
o Stella Maris que tem mais de um contrato em relação à Secretaria, mas nós 
tivemos ali. O nosso maior parceiro em relação às despesas, os dois maiores 
parceiros é a SPDM e a Fundação ABC. A SPDM teve um valor de 85 milhões 
e 979 do valor empenhado, liquidado 85 milhões e pago 173. Tivemos também 
a Ameneg 10 milhões e 651 em valor empenhado, liquidado 9.678 e pago 8 
milhões e 812 mil. Então, essa é uma planilha mais para demonstrar para 
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todos, todos os nossos parceiros dos nossos maiores recebedores dentro do 
Fundo. 

Esses são em relação a restos a pagar. Então, todo final de 
exercício, tudo que não foi pago no exercício anterior nós chamamos de restos 
a pagar, o que sobrou de pagamento. Então, nós arrastamos aí valores para 
serem pagos, liquidados, prontos para pagamentos. Restos a pagar de 2017, 
73 milhões; restos a pagar de 2016, 10 milhões e 488 mil; restos a pagar de 
2015, 116 mil; restos a pagar, 2014, 34 mil. Outro destaque que não tinha na 
última apresentação: valores referentes à cancelamento de empenho no final 
de 2016. No final de 2016, a Municipalidade optou por cancelar alguns ou 
diversos empenhos referentes a serviços e fornecimentos, porém o serviço 
estava sendo prestados e os fornecimentos estavam sendo realizados. 
Quando foi em janeiro, nós tivemos as notas entrando dentro da 
administração, porém sem o respectivo empenho. 

Uma somatória básica que pode estar variando: nós temos 
em notas fiscais pendentes para pagamento, notas fiscais e serviços que 
foram realizados e entregues algo em torno de 31 milhões, ou melhor, quase 
32 milhões aguardando uma deliberação para saber o que nós vamos pagar, 
as despesas realizadas no exercício de 2016. Essa é a parte financeira. 

No final, estamos à disposição para esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Secretária 
Ana Cristina, com a palavra. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Quem vai 
fazer a apresentação agora do módulo da produção hospitalar e ambulatorial é 
o Michael, do Departamento de Planejamento. 

O SR. MICHAEL R. DE PAULA – Bom dia a todos. Doutora 
Ana já me apresentou, o meu nome é Michael, eu sou diretor do 
Departamento de Planejamento e Regulação da Secretaria. Vou apresentar 
para vocês os dados referentes à produção ambulatorial e hospitalar do 
município. Esse primeiro slide apresenta o número de AIHs aprovadas por tipo 
de gestão. Ou seja, todas as AIHs que foram apresentadas para o Ministério 
da Saúde a produção e foi validada no período. 

Entre os equipamentos sobre gestão Municipal, tivemos um 
aumento médio geral de 2% em relação ao período anterior de 2017, já em 
relação aos serviços sob gestão estadual, tivemos um aumento de 13,9%, o 
que na média geral do município deu um aumento de 6,8%, ou seja, 
atendemos mais em relação ao período anterior. 

Aqui é um quadro resumido dos procedimentos realizados 
por AIH clínica também entre serviços sobre gestão Municipal e sobre gestão 
Estadual. Do serviço sobre gestão Municipal, nós tivemos uma variação 
positiva de 4% em relação ao período anterior; em 2017, foram 19 mil e 570 
AIHs; em 2018, 20 mil e 360; os períodos conforme acordados anteriormente 
com o Conselho Municipal estão separados por quadrimestre e o serviço sob 
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gestão estadual tivemos uma variação 19 mil, 12 mil e 941 para 14 mil e 726, 
14%, e a média geral do município subimos em números mais arredondados 
de 32 mil e 500 para 35 mil, uma variação positiva de 8%. 

Em relação às AIHs cirúrgicas, a mesma comparação 
executante sobre gestão municipal e estadual. Em relação aos hospitais sob 
gestão municipal, tivemos um quadro praticamente estável, uma pequena 
variação de 1% menor e nos Estaduais 14% de variação positiva. O que na 
média geral do município nos deu uma média de 5% de ampliação do número 
de AIHs cirúrgicas. Em relação à produção ambulatorial aqui que nós vamos 
detalhar por tipo de atenção, atenção básica especializada, nossos centros 
especializados e comentar também algumas questões importantes. Só voltar 
um pouquinho aqui: uma coisa também que é importante nós frisarmos, em 
relação à nossa produção, foi que apesar de todo déficit de profissionais que 
nós temos, e que é de conhecimento de todos, nós ainda conseguimos ter 
uma variação positiva na produtividade, ou seja, nos principais indicadores ou 
nós conseguimos nos manter praticamente estável ou conseguimos até 
ampliar mesmo com todo o déficit de profissionais e redução de carga horária 
que tivemos no período. 

Em relação à produção ambulatorial na atenção básica, nós 
tivemos uma variação positiva de 0,99%, ou seja, praticamente estável no 
período, que totaliza 7 mil e 966 consultas a mais. No período anterior 2017, 
foram 808 mil e 567 consultas e em 2018, 816 mil e 533. Aqui cabe também a 
mesma situação, a mesma observação em relação aos hospitais que nós 
tivemos uma redução muito importante de carga horária de profissionais e 
alguns desligamentos. Até por isso mesmo nós temos um concurso em 
andamento e que mesmo com toda essa redução de carga horária, 
conseguimos ainda ter uma ampliação do número geral de atendimento na 
atenção básica. 

Em relação aos nossos centros de especialidades, os 
nossos CEMEGs, os ambulatórios de especialidades, nós tivemos uma 
ampliação de quase 10% no período. Saímos de 199 mil e 190, em 2017 para 
218 mil e 953 em 2018. Tivemos uma variação média geral de 9,9% em todo 
município. 

Essas pequenas variações de 1% para mais ou para menos 
são esperadas. Nós temos que considerar o número de dias úteis, os períodos 
do feriado, por exemplo, em novembro tivemos 3 feriados no mesmo mês. 
Então, essas pequenas variações de 1% para lá, para cá, isso é esperado no 
período. Mas, de um modo geral, no acumulado do ano tivemos uma variação 
positiva de quase 10%.  

Em relação às principais especialidades, estávamos 
fazendo um cálculo geral ontem para trazer para vocês, nós tivemos uma 
variação positiva de quase 11% do número de atendimento. Então, em 
algumas especialidades, claro, sofreram alguma redução por conta desse 
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motivo de perda desses profissionais, redução de carga horária, mas de um 
modo geral o saldo do município foi de ampliação do número de atendimentos. 

Uma outra coisa também que cabe a nós colocarmos aqui e 
que houve mesmo com toda dificuldade de apresentação de produção, apesar 
do nosso saldo ter sido positivo, mas algo que interferiu diretamente, que é do 
conhecimento de todos, foram os problemas que nós viemos tendo ao longo 
dos últimos tempos com relação à internet. Uma coisa importante separar, que 
uma coisa é sistema, outra coisa é internet. As nossas unidades tiveram um 
problema muito crítico de internet, que já está sendo equacionado, mas que 
impactaram também no valor final da produção. 

Em relação aos nossos centros especializados, nós tivemos 
uma ampliação comparando 2017 a 2018 de 17%, totalizando 6 mil e 228 
consultas a mais. Aí, estão CTAs, SAI, CERESER, CEREST e o SERCAMP, 
que são os serviços de reabilitação, mas que todos de um modo geral 
ampliaram no município, 17% em relação ao período anterior. 

Em relação ao diagnóstico de tomografia computadorizada, 
o município no período teve uma ampliação da oferta de 4,9%, foram mil e 304 
exames a mais, sendo que em 2017, 26 mil e 709 e em 2018, 28 mil e 13. Isso 
também vale ressaltar que nós tivemos um dos nossos serviços parados aí de 
julho até janeiro por conta da necessidade de manutenção. Então, mesmo 
com um dos serviços estando com dificuldade nessa parte, nós tivemos de um 
modo geral a ampliação dos atendimentos, porque temos mais de uma 
referência e houve todo um movimento nesse período para conseguir 
equacionar de um lado para o outro para que ninguém ficasse sem 
assistência. 

Em relação à diagnóstico de ultrassonografia, tivemos uma 
redução de um modo geral de 9,4% no período. Algumas coisas se deveram 
às questões de quebra de equipamento e também a redução de carga horária 
de profissionais, tanto que no nosso concurso que está em aberto estão 
previstas a contratação de profissionais para suprir essas vagas que foram 
perdidas ao longo do período e que de um modo geral alguns serviços 
ampliaram, outros reduziram, mas a média foi uma redução na casa de 9%. 

Já dos atendimentos de ressonância magnética, nós 
ficamos praticamente estáveis, mas com uma pequena variação positiva de 
2%. Nos nossos executantes, que são aqui no município o Hospital Stella 
Maris e o Hospital Geral de Guarulhos. 

Em relação aos exames de mamografia, nós tivemos uma 
ampliação – não sei se vocês vão enxergar, está pequeno o número – de 16% 
da oferta de serviços. Uma coisa que é muito importante nós frisarmos que o 
Ministério da Saúde preconiza que todas as mulheres na faixa etária de 50 a 
69 anos realizem o exame de rastreamento, é a nossa faixa prioritária. A 
nossa meta foi alcançada de 0,33%. Então, conseguimos atingir a nossa meta 
de rastreamento. Esse gráfico aqui também serve para comparar a nossa 
meta em relação aos anos anteriores, que de 2013, 14, 15, teve uma queda 
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muito importante do número de rastreamento e que 2016, 17, 18, essa curva 
foi aumentando de novo. Ou seja, estamos ampliando o rastreamento 
conforme o protocolo do Ministério.  

Também vale ressaltar que no final do ano tivemos uma 
parceria com o estado, que foi o programa Mulheres de Peito. Foi recebido 
aqui em Guarulhos uma carreta onde foram realizados 813 exames de 
mamografia nesse período.  

Esses exames não estão nessa conta geral nossa, porque 
são apontadas a produção no que é própria do Estado, mas todos os que 
produziram dentro do município de Guarulhos estão apontados aqui e que 
teve uma variação positiva de 16%. Em relação aos exames citopatológicos 
nós também cumprimos a meta de rastreamento, que são as mulheres de 25 a 
64 anos. A nossa meta era de 0,47%, conseguimos atingir 0,48, que foi uma 
ampliação no período de 12%. Vocês podem observar também em relação 
aos anos anteriores que nós tivemos aí uma tendência de queda e que em 
2018 com todas as ações desenvolvidas na atenção básica, com todos os 
atendimentos que foram pactuados, nós conseguimos atingir essa meta de 
rastreamento. Então, isso também é um dado muito importante de apresentar 
que nós estamos cuidando de rastrear as nossas mulheres com possíveis 
câncer de mama e de colo uterino.  

Aqui é a cobertura de acompanhamento do bolsa família, 
também é outro indicador muito importante do município, no qual, nos últimos 
anos, tivemos uma tendência de estabilidade para queda mais que de 2017 e 
2018, nós tivemos uma ampliação muito significativa da cobertura. A nossa 
meta em 2018 era de 70%, nós conseguimos fechar o ano com 85,74%. As 
ações diretas também se deram em virtude das aberturas das unidades aos, 
que tiveram uma ampliação muito importante no atendimento. Todas as 
crianças de 0 a 7 anos vacinadas, pesadas e medidas para a checagem de 
crescimento e desenvolvimento e as gestantes que estão em 
acompanhamento no pré-natal nas unidades de saúde. Todas essas ações se 
deram num cenário muito desfavorável de perda de profissionais e de 
reduções de carga horária. 

Então, com todas as perdas que tivemos de um modo geral 
ainda conseguimos ampliar o acesso e o rastreamento. O indicador ficou 
praticamente estável, uma pequena variação de 0,4%. Em 2017, foram 
realizados um milhão e 535 mil e 157 atendimentos. Em 2018, um milhão e 
528 mil e 987, isso ao longo do ano deu um déficit de 6 mil e 170. Porém, 
temos que considerar que a variação nos pronto-atendimentos foi positiva, 
praticamente estável de 0,1% e a queda nos hospitais na mesma situação que 
eu já tinha apontado no início em relação ao número de AIHs também foi uma 
queda pequena de pouco mais de 1%. 

Em relação às consultas médicas de urgência e pronto-
atendimentos, nós tivemos essa variação que aqui está o detalhamento por 
unidade de 0,1%. Aqui cabe também relembrar que temos um pronto 
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atendimento em reforma que já está em andamento. Outra coisa também que 
impactou na produção foi que até o início de 2018, o Alvorada, que atente um 
PA e uma UBS, os dois utilizavam o mesmo CNES, então, a produção 
impactava no número quando você juntava e não conseguia separar o número 
de consultas atendidas no pronto atendimento e na unidade. A partir do 
momento em que conseguimos regularizar a situação do CNES, toda a 
produção da UBS passou a ser registrada no e-SUS AB, e a produção do 
atendimento passou a ser separada. Então, isso também dá alguma diferença 
no número final, mas é importante frisar isso que era lançada a produção toda 
junta antes. Em relação ao número de consultas médicas de urgência, de 
atendimento nos hospitais, aqui está separado por gestão estadual e por 
gestão municipal, tivemos uma média no período de 9,6 por cento no período 
a menos, nos Hospitais, e de 18 por cento de aumento nos Hospitais 
Estaduais, o que deu uma média geral de pouco menos de um por cento em 
todo o Município. Em relação à produção do Centro de Especialidades 
Odontológicas, aprovadas, nós tivemos uma média geral de redução de 38 por 
cento, também por um problema já conhecido, que é a questão dos insumos e 
que isso já está em andamento para ser equacionado. Então, tivemos um 
impacto em que devemos ter um reflexo positivo no quadrimestre vigente, 
porque essa situação já está em vias de ser melhorada. Depois isso vai poder 
ser detalhado, mas que no período tivemos uma redução ainda sensível. Em 
relação aos CAPS, tivemos também uma pequena variação que foi de três por 
cento em relação ao período anterior, uma pequena variação a menos de três 
por cento. Também vale colocar que aqui houve redução de carga horária, 
houve redução de profissionais. Uma outra questão que teve impacto direto 
também na produção foi a questão de funcionários com férias acumuladas, e 
que por toda essa mudança em virtude do e-social, vários profissionais com 
férias acumuladas tiveram que se organizar para tirar no período, então isso 
vai gerar um impacto na produção, e mesmo com todo esse cenário, a 
variação ainda foi pequena. Em relação ao SAMU, nossa Central de 
Atendimento das Urgências, nós tivemos uma média geral de 27 por cento a 
menos do número de atendimentos, só que aqui também cabem duas 
observações, que tivemos uma questão de manutenção com as nossas 
motolâncias, e a Central, que foi feita uma melhoria, para não ficar replicando 
o numero de quem liga para a Central. Isso nos foi explicado que havia uma 
questão que quando a pessoa ligava fazendo um chamado de urgência, e a 
linha estava ocupada, ficava pingando em vários ramais e isso ia contando 
como número de chamadas, então foi feita uma mudança no sistema para dar 
uma equilibrada nessa questão. Em relação ao nosso sistema municipal de 
auditoria, nós temos hoje na equipe de auditoria da Secretaria um médico 
auditor, um cirurgião dentista auditor, um enfermeiro auditor e um 
administrativo, que são seis pessoas. Quais são as principais atividades 
deles? Eles realizam auditoria de homônimos, apontamento de crítica. O que 
seria crítica? Quando a gente recebe dados de produção de AIHs, por 
exemplo, com idade não compatível com o procedimento, tempo de 
permanência não compatível com o procedimento, entre outros. Também são 
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demandadas auditorias, queixas sobre Ouvidoria, a nossa própria divisão de 
regulação ambulatorial, quando identifica alguma inconsistência em relação 
aos nossos hospitais, então solicita uma auditoria. E também a divisão técnica 
de avaliação e controle, quando identifica alguma questão de produção em 
que é necessário fazer alguma auditoria. As auditorias externas são realizadas 
também, as demandas de auditorias externas nos são feitas pelo Estado, 
através do DRS1, que é o departamento de regional de Saúde da Grande São 
Paulo, também pelo grupo normativo de auditoria e controle da Secretaria de 
Estado da Saúde, quando demanda alguma coisa para o Município. Aqui é um 
exemplo da prestação de contas em relação ao número de AIHs auditadas em 
relação ao período. Então, tivemos 10 por cento das AIHs auditadas, um total 
de 1.138 AIHs, Autorização para Internação Hospitalar, só que é importante 
colocar aqui que essas, em relação ao valor final, elas representam 27 por 
cento do valor de todas as internações, ou seja, estamos fazendo uma 
auditoria rigorosa nas AIHs que têm um valor mais alto nas internações. 
Então, de 10 por cento do que foi auditado, equivale a 27 por cento de todo o 
valor final das apresentações, que esse valor equivale a três milhões, 223 mil 
e 56 reais. Aqui estão as auditorias selecionadas pelo Ministério da Saúde que 
temos 34 mil AIHs apresentadas na somatória dos quatro quadrimestres, 
4.184 AIHs auditadas, que corresponde a doze vírgula por cento e manteve 
também a proporção do slide anterior, que são as AIHs de maior valor, que 
correspondem a 28,9 por cento do valor total,  correspondendo a 1º milhões, 
897 miol, 41 reais e 87 centavos de todo o valor das AIHs. Bom, essa era a 
parte que vim apresentar a vocês, referente a produção ambulatorial e 
hospitalar, e agora nós vamos começar a apresentação em relação à 
Vigilância.  

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Agora, 
quem vai apresentar a vigilância em Saúde é a Valeska. 

A SRA. VALESKA AUBIN ZANETTI MION – Bom dia a 
todos. Como a Doutora falou, sou a Valeska, hoje estou à frente do 
Departamento de Vigilância em Saúde. Então nós vamos começar a falar um 
pouquinho do Centro de Controle de Zoonoses. Então, vamos lá. Temos 
chamados de aranhas, cobras e escorpiões, que são os animais peçonhentos, 
e que nós demandamos pelo Centro de Controle de Zoonozes, que são 
demandas espontâneas que podem ser feitas atrás do site, do portal do Fácil 
que vocês podem, qualquer munícipe pode entrar e fazer uma solicitação, ou 
ligar diretamente no Centro de Controle de Zoonoses. Aí fazemos a 
comparação e isso ajuda na demanda espontânea. Então, temos as 
solicitações que são atendidas pelo Centro de Controle de Zoonoses, fazemos 
uma visita com um Veterinário e um técnicos e aí eles vão até o local, ver se 
procede ou não a questão do peçonhento. Então, no último quadrimestre 
tivemos 130 chamados. Desses chamados, 68 foram procedentes, que tinham 
vestígios de terem animais peçonhentos, e somente 58 animais foram 
capturados. Aí nós capturamos esses animais, ou até o munícipe também, 
quando ele encontra algum animal, ele pode encaminhar para o Centro de 
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Controle de Zoonoses. Com relação a abelhas e marimbondos, também é um 
chamado que tem que ser de urgência, porque corre risco de morte, temos as 
abelhas que podem estar migrando, e então aí elas vêm num enxame. Não sei 
se todos já viram, e a qualquer barulho ou qualquer movimento mais brusco, 
elas podem atacar. Então, aqui temos um total de chamados que, de um ano 
para o outro, percebemos que ele se mantém. Eu sempre costumo falar que a 
questão dos animais peçonhentos, vemos nacionalmente que tem a questão 
dos escorpiões, que têm vindo muito para a parte urbana. Isso se dá também 
à movimentação de terras. No caso de Guarulhos, temos as obras do 
Rodoanel, da Jacu Pêssego, muitos empreendimentos, então toda vez que 
você faz essa movimentação no meio ambiente, você movimenta terra, esses 
bichos desalojam e acabam vindo para a parte urbana. Aí, a população 
precisa ter, temos que ter esse apoio, porque se coloca no quintal, começa a 
deter muitos objetos, às vezes lixo, esses animais acabam se alojando dentro 
desse ambiente propício e com o calor, eles acabam todos saindo e aí, por 
isso vemos que tem tido muito, aumentou, principalmente no início desse ano 
a questão dos escorpiões. Aí, no ano de 2017, o Governo cria o departamento 
de proteção animal no meio ambiente, e começa a mudar a característica do 
segmento do Controle de Zoonoses, que isso, nacionalmente, existe esse 
movimento. Então, o Centro de Controle de Zoonoses, ele acaba se 
debruçando na questão de controle de vetor, animais peçonhentos, e no que 
se refere a animais, ele vai olhar o que? As doenças dos animais que passam 
para o ser humano. Então chamamos Zoonoses. No caso, o que preocupou 
muito no ano 2018, foi a questão da Esporotricose, que acho que todos já 
ouviram falar, que às vezes chamam como doença do gato, e precisamos ter 
esse cuidado. Então nós iniciamos, vocês vêm a diferença do primeiro 
quadrimestre, porque a gente começa a realizar os inquéritos, então no 
primeiro quadrimestre, 450, que começamos a ter essa mudança, modificação 
de lei e o perfil do que é o Centro de Controle, no primeiro quadrimestre de 
2018, e isso vem aumentando. Naquelas solicitações de remoções, o que 
acontece? Tem também uma demanda espontânea da população. Ela liga no 
Centro de Controle de Zoonoses e diz que ela tem um animal que está com 
alguma lesão, então esse animal vai até o Centro de Controle de Zoonoses, e 
aí observamos quantos são procedentes, tenta tratar. O Centro de Controle 
fornece o medicamento para o animal, ele instrui, ele acompanha esse animal 
durante o tratamento. Muitas vezes não consegue obter êxito, e aí acaba indo 
para a eutanásia. Aqui vocês podem observar que quanto mais fazemos de 
inquéritos, conseguimos ter um número maior de eutanásia, ou não. Então, no 
segundo quadrimestre tivemos mais, e aí o número de eutanásia acaba 
também aumentando. Bom a desintetização, vou falar junto, já que separou o 
slide, a desintetização e desratização. O Centro de Controle de Zoonoses tem 
também essa função de avaliar o controle de pragas no Município, no que 
tange à Saúde Pública. Então, temos as programações, que são as escolas 
que fazemos no período de férias de janeiro e julho, e também a questão de 
córregos e vias públicas, e é um exercício feito não só pela Secretaria de 
Saúde, mas em parceria com as outras Secretarias também. Então, aqui 
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podemos observar um número mais ou menos que se mantém, porque a 
gente soma tanto os programas, quando às demandas que às vezes acabam 
acontecendo lá no Centro de Controle de Zoonoses, de alguém fazer algum 
tipo de demanda e acabarmos indo. E sempre é assim. Vai uma equipe com 
um veterinário ou um biólogo, que vai avaliar o local e vai dar todas as 
instruções do que precisa para o controle de praga naquele estabelecimento 
ou naquela rua. Então, ele vai avaliar que tipo de veneno que se usa, se é o 
caso de usar o veneno, e aí, vamos acionando as outras Secretarias para 
fazer essa parceria. Pode passar. A desratização é a mesma coisa. Uma coisa 
bastante importante é a questão dos PEVs, em que também fazemos um 
trabalho dos animais, imóveis abandonados, fazemos sempre esse trabalho 
também. Quanto à Vigilância Sanitária, temos o comparativo então dos três 
quadrimestres de 2017, 2018, o laudo técnico de avaliação, que era um 
grande gargalo que tínhamos dentro da Secretaria. A Luciana, da Vigilância 
Sanitária, responsável, está ali. Quando ela assumiu, ela tinha um gargalo de 
dois anos, e a gente pode dizer seguramente que conseguimos atender isso 
em oito meses, com relação às inspeções, CVS1 sempre será CVS1, de 2019 
ela estabelece quem são os estabelecimentos de alta e de baixa 
complexidade. A Vigilância Sanitária do Município, ela tem a gestão plena, ela 
representa o Estado, ela faz a fiscalização e ela emite o alvará sanitário. 
Diferente de alguns municípios que fazem só o cadastro dos estabelecimentos 
e vão somente quando tem denúncia. Nós, não. Fazemos o monitoramento e 
emitimos o alvará. Então, no comparativo diminuiu um pouco porque 
acabamos nos debruçando nas inspeções de alta complexidade, porque no 
VRE, o estabelecimento de baixa, ele já tem a sua licença aprovada sem 
prévia fiscalização. Isso não significa que não devemos fiscalizá-lo. A gente 
vai fiscalizar e vai monitorar. E quando você acaba se debruçando no 
estabelecimento de alta complexidade, um Hospital, por exemplo, uma equipe 
com quatro autoridades passa quinze dias dentro desse Hospital, até terminar 
toda a fiscalização, e aí então ela vai emitir todos os documentos e vai fazer o 
relatório, e é imediatamente informado ao estado por um sistema de vigilância 
sanitária, que é o Sivisa. Aí tem o programa de análise de resíduo de 
agrotóxicos em alimentos, que é um programa do Ministério da Saúde, ele nos 
indica onde devemos colher amostra de alimentos para ver quanto tem de 
agrotóxico. Isso, estamos seguindo as instruções do Ministério, essas 
amostras são encaminhadas para eles e esperamos o retorno deles para ver 
então quais são as medidas que vamos tomar. Então, não é uma escolha 
nossa. Ele começou no segundo quadrimestre de 2017 e ele é demandado 
para a Vigilância Sanitária. A questão da qualidade da água. Também é uma 
função da Vigilância Sanitária do Município. É importante esclarecer que 
verificamos a qualidade da água de abastecimento. Então, esse programa é 
pactuado. O Município, esse ano, acho que conseguiu fechar em 125 por 
cento da meta, fizemos até sempre um pouco a mais. A qualidade da água do 
Município sempre foi satisfatória. Tivemos uma ou outra amostra, que quando 
fazemos a coleta, ela já está satisfatória, só que muita gente me pergunta, a 
água da torneira da minha casa. Não é essa água que verificamos. 
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Verificamos a água do cavalete, que sai da estação de abastecimento e chega 
até a porta de entrada do munícipe, porque para dentro, tem o encanamento, 
tem a caixa d’água, tem a torneira e isso já é o proprietário que tem que estar 
fazendo essa manutenção. Aí, desde quando cheguei ao Departamento, em 
2018, está fazendo um ano, pensamos muito na questão de trabalhar na parte 
de educação. Porque entendo que as ações de promoção e prevenção que 
saem desse departamento, elas têm que ter essa questão da educação 
permanente, continuada. E a educação também para o munícipe. Quando 
falamos que não fazemos uma prévia inspeção no estabelecimento de baixo 
risco, entendam, pode ser um açougue, um restaurante. Sabemos que existe 
uma questão de saúde pública em ter a qualidade desses alimentos que nós 
consumimos, então, o que começamos a fazer? Trabalhar também a questão 
da educação também para fora do departamento. Então, temos um calendário 
que o pessoal da sanitária, por exemplo, dá palestras para os manipuladores 
de alimentos. Isso, temos feito com os cabeleireiros, com os estabelecimentos 
de baixo risco. E lá dentro demos esse investimento, dá para perceber bem a 
diferença, quanto à vigilância epidemiológica, acho que até a questão de hoje 
conseguirmos atingir algumas metas, coberturas de vacina, de uma série de 
ações que precisávamos realizar melhor, refletem nessa questão da 
capacitação, de ir às unidades, de verificar ponto a ponto o que precisamos. A 
questão das arboviroses, que é a Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela, 
então sempre estamos fazendo um treinamento, uma reciclagem, indo até a 
unidade, trabalhando em parceria com o Departamento de Assistência 
Integral, que a Bruna representa, de urgências, que a Gisele representa, isso 
tem, a pedido da Doutora Ana, funcionado muito bem, de trabalharmos essas 
ações preventivas. No Centro de Controle de Zoonoses, eles até faziam 
palestras, principalmente no que tange ao controle de pragas, mas era muito 
pouco, então, começamos a construir isso em 2018, e a questão da saúde do 
trabalhador. Não adianta termos um centro de referência, se não fazemos de 
tudo para evitar o acidente de trabalho. Então, hoje, a equipe que hoje o 
Cerest veio para dentro do departamento. Temos uma equipe que faz 
inspeção também, eles são autoridades sanitárias nas empresas, para ver os 
agravos dos trabalhadores, eles também têm trabalhado bastante a questão 
de evitar o acidente. Para nós é muito melhor que esse trabalho tenha reflexo 
dessa ação preventiva. E é só. Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Moreira) – Agora retorno à Doutora 
Ana Cristina. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Agora 
com o Henrique, vai apresentar obras. 

O SR. HENRIQUE OSSENT – Bom dia a todos. Sou o 
Henrique, Departamento de Infraestrutura, e vamos falar sobre obras. Hospital 
Pimentas Bonsucesso, segunda fase, que tratará uma série de benefícios para 
o Hospital. Está em fase de contratação, porém a empresa que ganhou 
acabou declinando e nós estamos tentando viabilizar a contratação da 
Proguaru para finalizar essa segunda fase. Pimentas, terceira fase, está em 
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fase de atendimento do comunique-se, junto à Caixa Econômica Federal, mas 
está bem adiantada essa terceira fase, então temos grandes chances de 
começar ainda no segundo semestre a execução. Próxima. UBS Presidente 
Dutra, que fica na região três. Todos os projetos dessa unidade estão prontos, 
porém esse recurso encontra-se em fase de cancelamento no Ministério da 
Saúde. Estamos aguardando nova previsão orçamentária para dar 
continuidade. Próximo. UBS Parque Cecap. Nós tentamos uma ampliação 
para o porte quatro, os projetos básicos foram feitos, porém os recursos do 
programa federal foram insuficientes para a contratação dos serviços. 
Estamos aguardando novos recursos para a sua continuidade. UBS Ponte 
Grande. É a mesma situação do Cecap, os projetos estão prontos, porém os 
recursos do programa federal são insuficientes para contratação, então não 
demos andamento. Estamos aguardando recurso para sua continuidade. Aqui, 
o Programa GuaruJovem. A licitação está sendo coordenada pela Secretaria 
de Obras. Nosso departamento de obras e de infraestrutura elaborou os 
projetos arquitetônicos dos equipamentos da saúde só. Os outros 
equipamentos foram por outras secretarias. Estamos alinhados com a 
Secretaria de Obras e em momento está em fase de licitação. Referente às 19 
UBSs que tiveram as obras paralisadas em janeiro, devido a uma rescisão 
contratual, tivemos um problema em fase de cancelamento junto ao Ministério 
da Saúde. Porém, o Prefeito Guti está lá em Brasília tentando reativar esses 
recursos para que nós consigamos terminar a requalificação dessas 19 UBSs. 
Além disso também ele está batalhando recursos para o UPA Pimentas e 
também para a construção da UBS Presidente Dutra, que vai ser um grande 
benefício para a Cidade. Vamos torcer para que ele consiga ter êxito lá na 
batalha. Aqui, a famosa UPA Paraíso. O processo está em fase de licitação e 
até já houve uma empresa ganhadora. Tiveram sete empresas que gostariam 
de participar, que participaram, porém uma só ganhou. O contrato está em 
vias de ser assinado e, posteriormente, início das obras. Previsão de 
inicialização no segundo semestre deste ano. E a UBS Água Chata, que fica 
localizada na região quatro, ali em Pimentas. É uma nova UBS, porém vamos 
desativar a UBS Piratininga e trazer para a UBS Água Chata. Ela vai ser 
entregue ao Município devido a uma contrapartida com a construtora e a 
expectativa é que agora em março seja entregue a construção. Então, era isso 
o que eu tinha que falar sobre obras. Obrigado e licença.  

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Bom, concluída 
a exposição pela Secretaria da Saúde, vamos passar agora às ponderações e 
às perguntas dos Vereadores e daqueles que se inscreveram. Eu gostaria, 
inicialmente, o pessoal da Mesa. Eu só gostaria de fazer uma colocação antes, 
que uma decisão da nossa Comissão de Higiene e Saúde Pública desta Casa, 
definimos e vamos em breve fazer uma audiência pública por solicitação de 
alguns munícipes, de algumas pessoas da Cidade, ligadas à Saúde, 
especificamente para falar de temas diversos, proposições. Isso é boicote do 
Vereador Moreira, mas faz parte. Então, nós vamos fazer uma audiência 
pública que vai ter temas diversos para serem discutidos. Eu acho que é 
extremamente importante trazer para esta Casa, para o Parlamento, 
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discussões a respeito da Saúde, que é um tema extremamente complexo, e 
pessoalmente considero que a Secretaria de Saúde é uma cidade dentro de 
uma cidade. Mas hoje, nesta audiência pública, que é uma audiência da 
Secretaria da Saúde, eu gostaria que todos que utilizassem e fizessem suas 
ponderações, fossem objetivos no que se refere a esta audiência pública. Esta 
audiência pública é a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018. 
Então, eu peço a todos que sejam objetivos nas suas ponderações no que se 
refere a esta audiência pública. Demais discussões da Saúde, eu me 
comprometo com todos os presentes, em breve a convocar uma audiência 
pública para se fazer propostas, críticas, das mais variadas formas, inclusive a 
Comissão está à disposição de todos, de trazer propostas para se criar uma 
pauta desta futura audiência pública. Inicialmente vou abrir a palavra para os 
componentes da Mesa, os Senhores Vereadores. Vereador Toninho da 
Farmácia, com a palavra. 

O SR. TONINHO DA FARMÁCIA – Bom dia, Presidente, 
bom dia Secretária, a todos que compõem a Mesa, a todos os presentes. 
Sabemos que o melhor caminho hoje, o melhor caminho, a única porta que 
existe para socorrer e ajudar a Saúde, é a prevenção. Não tem outro caminho 
a curto, a médio e longo prazo, do que a prevenção. Dentro desse um bilhão e 
quase 100 milhões de reais, não vejo nenhum plano de ação, destinando à 
prevenção. No governo passado, eu cobrei bastante a prevenção. E esse 
governo, acompanho e vejo que ele está seguindo a mesma linha, não está 
investindo na prevenção. E sabemos que a prevenção é muito importante. Vi o 
índice de que aumentou o número de atendimentos, que passou para 816 mil, 
aumentou mais de sete mil atendimentos. Vejo isso como um ponto negativo, 
não um ponto positivo. Significa que a população está adoecendo mais. Sou 
contra a contratação de mais médicos. Sou a favor de investir em saneamento 
básico, em prevenção nas escolas, nos hospitais, em todos os locais que 
passa a população.  Quando ela passar no médico, tem que ver o porquê ela 
ficou doente e levar orientação a ela. Mostrar para ela de onde vem a doença 
dela. Porque senão, é enxugar gelo. As pessoas que ficam doentes hoje, 
daqui a um ou dois meses ela está de novo sendo atendida. Isso gera um 
custo muito grande, e temos que parar de secar gelo. Temos que ter ação, 
tem que ter investimento. E para fazer isso tem que ter investimento. Não dá 
para não ter investimento. O governo passado, como eu já falei, não aplicou 
nada na prevenção, e eu gostaria muito de ver esse governo, que é o governo 
Guti, um governo novo, um governo que tem idéias, que tem pessoas capazes 
de levar um plano para a Cidade. A Cidade de Guarulhos poderia ser exemplo 
para o País, se investisse forte na prevenção, que é o único caminho que tem 
para a Saúde. Não é em Guarulhos, é no País. Pela Organização Mundial de 
Saúde, precisa de um médico para um grupo de mil pessoas. A pergunta, 
Secretária, quantos médicos existem na Cidade de Guarulhos, se ela atende 
essa recomendação da Organização Mundial de Saúde. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Vereador Toninho. Com a palavra, o Senhor Rogério, do Conselho Municipal 
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de Saúde. Vou só reforçar aqui que o tempo para as ponderações, para os 
Vereadores, cinco minutos, e para os demais, três minutos. Mas esta 
presidência vai ser extremamente tolerante com relação ao tempo. 

O SR. ROGÉRIO DE OLIVEIRA – Primeiro, bom dia a 
todos. Falar de Saúde hoje em nosso Município é muito complicado, por tantas 
demandas, tantas falhas da gestão e a responsabilidade disso é diretamente 
do Prefeito Guti. É ele quem nomeia Secretário, e a partir daí ele tem que 
tomar conta do que está acontecendo. Nessa prestação de contas, por 
exemplo, não conseguimos enxergar a auditoria do Instituto Gerir, que tanto 
prejudicou o atendimento de urgência e emergência desta Cidade. Acho que 
no momento de uma prestação de contas, é o momento certo de você deixar 
bem claro e bem transparente a situação em que se encontra essa questão. 
Queria falar também sobre o pagamento à Associação Saúde da Família, 
através de uma súmula 008, que tanto nós questionamos e não nos é 
apresentado. É uma empresa que está recebendo verba pública sem contrato 
com a Prefeitura. Inventaram uma súmula, chamada de 008 e está se 
pagando esse contrato. E provavelmente vai se passar também a pagar a 
IDGT e o Birigui através dessa súmula, porque o contrato está vencendo por 
esses dias e ainda não foi possível concluir o processo de licitação que está 
em andamento. Nessa prestação de contas também, não fala sobre a falta de 
medicamentos e insumos. Estamos com uma séria falta de Buscopan na Rede 
de Urgência e Emergência. As pessoas chegam lá muitas vezes com cólica 
renal, tantas outras coisas, sabemos que é o medicamento primário para o 
tratamento de uma cólica renal. Só quem já teve, sabe. E a questão da falta de 
fraldas. Os nossos idosos, os nossos acamados estão ficando sem fralda. 
Imagine um acamado sem fralda, usando um saco de lixo, um lençol para 
poder não molhar o colchão. Então isso é uma coisa grave que tem que 
aparecer onde está o dinheiro disso aí. A falta de profissionais. Foi prometido 
para dezembro de 2018 a contratação de 80 atendentes SUS, que é uma falta 
importante que tem na rede. E não vimos. Mas o Trevisan vai falar que é 
mentira. Que não faltam. Então essas coisas é que vêm incomodando. Nós 
tivemos ultimamente várias vezes as portas dos PAs fechadas. Nós perdemos 
uma unidade, perdemos o PA Paraíso, e entendíamos que dessa forma, pelo 
menos o Hospital HMU continue atendendo de porta aberta. O HMU não 
atende, gente. Não existe produção no HMU, não existe prestação de contas. 
Temos uma demanda reprimida nesta Cidade, que agora eles fizeram um 
truque, que vou falar para vocês aqui, para que os Vereadores tomem 
conhecimento e vão verificar. Nós tínhamos a demanda reprimida totalmente 
no central de regulação. Eles pegaram a demanda reprimida e dividiram por 
Unidade Básica. Sabe quando vamos saber realmente a demanda reprimida 
deste Município daqui para frente? Nunca mais. Quero falar do que está 
acontecendo na Odontologia, Doutor Eduardo Carneiro. É uma vergonha. Nós 
tínhamos um déficit de prótese dentária de 900. Hoje, temos 15 mil. E não se 
resolveu ainda comprar insumos, comprar equipamentos para a Odontologia. 
O pessoal está lá fazendo o que eles chamam de requalificação. Sabem o que 
é isso? Chama aquela pessoa que está lá desde dezembro de 2017, 
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aguardando um tratamento dentário, traz na Unidade, faz uma conversa de 
orientação e tira da fila. Não vai aparecer na demanda reprimida a dificuldade 
da Odontologia. Isso chama-se manipulação de informação. Tem que ser 
verificado. É uma denúncia. A Câmara, através dos Vereadores, da Comissão 
que você representa, tem que fazer uma apuração dessas informações. O 
contrato do Hospital Pimentas. O Conselho Municipal de Saúde designou, 
votou e aprovou uma resolução. Para quê? O Hospital estava com dificuldade 
de comprar, estava com dificuldade de encontrar profissionais qualificados, 
porque o contrato vencia a cada três meses. Ninguém queria trabalhar para o 
Hospital Pimentas, para a SPDM. O Conselho foi verificar o contrato, existia 
um espaço para a contratação de 36 meses. Aprovamos uma resolução. A 
Secretaria foi lá e renovou por 12 meses e vai fazer um chamamento. Ou seja, 
está enganando o Conselho, está jogando o problema para frente. E está 
enganando principalmente a população que paga imposto para o Município. A 
UPA Cumbica, vocês vão ouvir vários elogios da UPA Cumbica no 
atendimento. Mas por quê? Porque não tem sinalização para chegar lá, não 
tem segurança para chegar lá. A população tem medo de atravessar a 
passarela e ser assaltado. Então é uma UBS que poderia estar produzindo 16 
mil atendimentos, está produzindo sete mil, oito mil atendimentos/mês. Então 
é um equipamento que você tem porte para o atendimento, e estou falando de 
atendimento com qualidade, não o que está acontecendo na UPA Paulista, 
com os usuários que chegam lá, ficam sentados lá, largados, como se fossem 
um bando de bichos. No final do ano passado também, e aí não aparece na 
prestação de contas, começou a se reprimir exames. Começou a se reprimir 
os exames. E o que a Secretaria fez? Fez um acordo com a FIP, foi lá e 
recolheu todos os exames, fez os exames da população que estavam faltando 
e agora só que o exame é para colocar num quadro, na parede. Porque não 
tem médico para avaliar os exames. Então, quando tiver médico para avaliar 
esse exame, não vai ter mais validade. Ou seja, empenhou tempo, esforço e 
dinheiro em uma ação que não tem continuidade. O SAMU, gente, o SAMU, 
pasmem, o SAMU, seis viaturas de atendimento para uma população de um 
milhão e 300 mil pessoas. Como pode? Dez mil pessoas, é dado da própria 
Secretaria. Não estou inventando um número aqui. Não sou irresponsável. 
Dez mil pessoas de chamada qualificada ficaram se atendimento do SAMU. O 
que aconteceu com essas pessoas. Morreram? Foram por conta própria? 
Prejudicaram sua saúde e estão sequelados pela Cidade? Se estão 
sequelados, ainda é um ganho, porque a gente sabe como anda o 
atendimento. Então, o SAMU da nossa Cidade, viu, Presidente, o Pedro 
Notaro falou hoje que você falou que as viaturas que estão lá, empeiradas, 
cheias de terra, porque elas foram baixadas. Não é não. São viaturas que, por 
falta de dinheiro para fazer a troca de óleo, alinhamento e balanceamento, não 
estão rodando. Então, seria aí uma questão de 200, 300 reais por viatura,para 
colocá-las para rodar. Então, é mais uma informação que estou trazendo 
porque talvez a informação chegou errônea para ti. Então, acho que temos 
que fazer as correções necessárias aqui. E tantas outras coisas. A falta 
constante de trabalhadores têm prejudicado sim o atendimento. Não tem 
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facilitado. Quando mostra ali a produção da atenção básica, e aí eu tenho que 
complementar a fala do Vereador Toninho da Farmácia, que falou antes de 
mim, ela é bem observada. Foram feitas 808 mil consultas médicas. Numa 
população de um milhão e 300 mil, está faltando 500 mil consultas aí, para 
que cada cidadão tenha pelo menos direito a uma consulta para fazer um 
check-up da sua saúde durante o ano. Isso porque não quero entrar nos 
valores, porque quando a gente entra nos valores, aí a situação complica mais 
ainda. Então, é muito dinheiro para pouca saúde. Essa é a realidade. Falar: 
Falta dinheiro na saúde” é fácil. Falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro. 
Mas e a ação complexa de saúde, aquela que vai mesmo prevenir que a 
pessoa venha a adoecer, aquela que a pessoa vai chegar com uma doença no 
hospital público de urgência, vai ser identificado, vai ter internação. O HMU 
empurra todos... 

O SR. DR. EDUARDO CARNEIRO – Para concluir. 

O SR. ROGÉRIO DE OLIVEIRA – Para concluir, 
presidente. O HMU empurra todos os pacientes para a UPA Paraventi e para a 
UPA Paulista. Não é justo. Nós merecemos uma saúde de qualidade neste 
município, nós pagamos impostos caros e eles estão sendo mal utilizados pelo 
prefeito Guti. Obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Bom, eu 
gostaria só de aproveitar aqui e, como eu fui citado pelo presidente, ninguém 
fala por mim, se falaram por mim num programa, falaram por conta própria. 
Essa informação não é correta. Se falaram, falaram por conta própria. Primeiro 
que eu não dei essa informação. 

Bom, agora vou chamar os senhores Vereadores e a 
primeira é a Vereadora Sandra Gileno. Por favor, a senhora tem cinco 
minutos. 

A SRA. SANDRA GILENO – Bom dia a todos, bom dia, 
presidente, em sua pessoa eu cumprimento toda a mesa, hoje, para nós 
falarmos da saúde é um assunto muito complicado, porque infelizmente a 
saúde, hoje, em todos os lugares ela tem... não está funcionando; e nós, como 
Vereadores, somos atuantes no município, não poderíamos deixar de nos 
manifestar aqui. Ana Cristina, – não é? – a Secretária, o ano passado, quando 
esteve o outro Secretário aqui, eu fiz uma pergunta para ele, porque a UPA 
Paulista, hoje, vou falar um pouquinho da UPA Paulista, porque se a gente for 
falar hoje das demandas da saúde, das UBSs nós vamos ficar a tarde toda 
aqui e não vamos conseguir chegar a uma solução, então, eu vou especificar 
a UPA Paulista, que é uma região onde eu atua bastante e sou muito cobrada, 
eu falei para o Secretário: “Olha, a UPA Paulista, quando foi inaugurada, é 
uma cobrança nossa, antes de eu ter mandato, e foi uma cobrança e, quando 
ela inaugurou foi assim um sonho, um filho que nasceu naquela região, porque 
era muito cobrado aquela UPA Paulista, e quando ela começou estava 
perfeitamente funcionando, era uma UPA de referência, todos que passavam 
ali só tinham elogios. De repente, começaram essas reclamações, aí eu vim e 
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avisei o secretário. Falei: “Secretário, eu tenho atuado lá. A demanda da UPA 
Paulista era para atender 250 pessoas, estava atendendo 500 pessoas, então 
aí, ela já começou a sobrecarregar. 

 Como que funciona uma UPA cuja demanda é para 250 e 
ela atende 500? Por que ela atende 500? Porque as outras não estão 
funcionando. Quando foi falado aqui em prevenção, prevenção eu acho que é 
o ponto para onde nós deveríamos estar caminhando na área da saúde, 
porque as UBSs não funcionam. As pessoas vão lá, é um mês para marcar, 
três para passar e cinco para saber o resultado. Então, a realidade é essa. 
Infelizmente, a nossa realidade em nosso município é essa. Não dá para se 
calar, não dá para a gente fechar os olhos. O pessoal fala: “Vereadora, você 
não é da base?” Sou da base sim, mas eu sou da base e sou da base do 
povo. O povo está gritando. Então, não tem previdência hoje nas UBSs e aí é 
onde estão sobrecarregando essas UPAs, então, nada está funcionando. Por 
quê? É a minha pergunta para a Secretária: qual a capacidade, hoje, da UPA 
Paulista atender? E quanto está atendendo ao mês? Porque, HMU, hoje, só 
atende urgência e emergência. O que as pessoas estão fazendo? Se as UBSs 
tivessem um atendimento funcionando preventivo, que tivesse a prevenção, 
com certeza, essas UPAs não estariam sobrecarregadas. Tem pessoas que 
vão à UPA simplesmente passar em uma consulta, que ocupa um lugar, um 
papel em que realmente a UPa está aí para exercer. Então, a gente tem que 
trabalhar muito com prevenção.  

O Vereador Toninho da Farmácia falou aqui, foi muito bem 
colocado, nós precisamos trabalhar com prevenção, se a gente não tiver isso 
na nossa mente e colocarmos isso para ser executado, nós não vamos 
conseguir amenizar, porque não adianta vir aqui e falar que vamos resolver o 
papel da saúde, porque nós não vamos resolver, mas nós vamos amenizar, 
nós temos que trabalhar com a clareza. 

O nosso presidente, hoje, que está compondo a mesa, 
Eduardo Carneiro, por quem tenho um grande respeito, ele é médico, eu sei, 
eu imagino, hoje, a dificuldade que ele está tendo no mandato dele como 
médico, ele, mais do que ninguém, pode falar isso. A saúde, hoje, gente, está 
horrorosa. Então, é como dizem, nós estamos na UTI, nós estamos pedindo 
socorro, mas vamos, primeiro, fazer a previdência, porque se a gente não se 
prevenir, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum.  

Então, assim, eu estou muito preocupada, tenho cobrado 
muito, nós somos Vereadores, eu torço para este mandato seja um mandato 
bom, porque estou nele, independente de partido, aqui não estou falando em 
partido, eu fui eleita pelo povo, o povo não tem partido não, o povo foi lá na 
urna e votou em todos nós, são 34 Vereadores, aí vem uma pessoa e faz um 
vídeo, pois hoje a moda é isso aqui, isso aqui está acabando com a gente. 
“Oh, não presta, não sei o que, cadê os Vereadores?” Nós cobramos e 
fiscalizamos, esse papel eu tenho feito, eu fiscalizo e cobro todos os dias, mas 
infelizmente nós não estamos tendo retorno. Olha, os Continentais me 
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procuram todos os dias, eu atendo no mínimo três, quatro pessoas no meu 
escritório, falando de escorpião. Escorpião, hoje, gente, está um problema na 
Cidade. Nós estamos na UTI, precisamos arrumar uma solução para ontem 
em relação aos escorpiões, principalmente... Continentais, estou falando de 
onde o pessoal mais me procura. 

 Então, assim, hoje, a nossa teoria aqui não bate com a 
nossa prática, os números não batem. Então, assim, Secretária, eu não tive o 
prazer ainda de ir lá, mas vou até lá e gostaria que a Secretária, por favor, me 
respondesse essas perguntas até para esclarecimento, porque tenho certeza 
hoje que a demanda que é para atender a UPA Paulista não bate com os 
números. Então, assim, e saúde é isso e não tem mais o que falar aqui, 
porque nós estamos na UTI, UBSs, eu acho que há 69 UBSs, hoje, em 
Guarulhos, todas estão com problemas, é como ele falou que as que estão 
menos é porque a população não tem como chegar, aí eu pergunto: As que 
foram fechadas. Para onde foram essas pessoas? Elas foram sobrecarregar 
as que funcionavam e assim está indo, uma bola de neve. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Vereadora Sandra. O próximo a usar a tribuna é o Vereador, jovem e talentoso 
Vereador Thiago Surfista, palmeirense roxo. 

O SR. THIAGO SURFISTA – Palmeirense nunca. Aqui, é 
Corinthians, sabem disso. Bom dia, presidente, bom dia, Doutora Ana Cristina, 
em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, bom dia aos Vereadores e 
Vereadoras e ao público presente. 

 Eu tenho alguns questionamentos, mas em uma parte 
específica que é relacionada ao fornecimento de materiais e insumos aos 
portadores de diabetes. Hoje, nós acompanhamos o trabalho da Associação 
ADIMG, que foi constituída há pouco tempo, e a gente vê ainda que tem muita 
dificuldade no fornecimento desses insumos e medicamentos devido também 
a ter, como eu posso dizer, um monopólio de uma certa empresa que se 
chama Meditronic. Então, a Secretaria de Saúde tem o aporte financeiro, mas 
acaba ficando meio que refém desta empresa e, hoje, eu gostaria de saber 
como está isso, essa relação com a empresa, o fornecimento, a entrega 
desses insumos, pois parte das crianças e das pessoas que têm diabete 
mellitus, tipo 1, às vezes têm o recebimento, às vezes, não. É uma questão 
prioritária para nós, para o nosso mandato sempre foi a saúde e eles 
necessitam desse uso diário desses insumos e equipamentos para que 
possam sobreviver. A doutora Ana Cristina sempre nos atendeu, sempre que 
eu mandei mensagem ou liguei, ela atende de pronto, sempre foi transparente, 
e eu gostaria realmente de saber se isso avançou ou não, se a gente tem 
alternativas em relação a isso, porque esse é um tema especifico, eu imagino 
que tenham outras temas também inclusive da parte de cumprimento de ações 
judiciais que devem ser realizadas pelo município. Então, se puder explanar 
um pouco sobre isso também, eu agradeço. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Obrigado, 
Vereador Thiago Surfista, inclusive pela objetividade da sua ponderação. O 
próximo será o Vereador, o nosso consultor jurídico dos Vereadores, o 
Vereador Doutor Laércio Sandes, com a palavra, o senhor tem cinco minutos. 

O SR. DR. LAÉRCIO SANDES – Senhor Presidente, 
Doutor Eduardo Carneiro cujo qual eu cumprimento toda a mesa e, em nome 
do Rogério, que representa o Conselho e o Sindicato dos Servidores, eu 
cumprimento aqui todos os presentes. Um bom dia a todos.  

Senhor Presidente, eu sei que a gente já teve um embate 
sobre essa questão, sobre a situação de... a gente fala, tudo que nós falamos 
aqui, o que está explanado ali numericamente é lindo e maravilhoso, mas o 
que a gente busca é uma realidade mais crua e seca para a nossa população, 
graças a Deus, eu, em particular, a minha família, não utilizamos a rede 
pública, porque a gente consegue pagar um convênio médico, mas aqui, a 
gente sabe que a grande maioria, cada dia mais, depende da saúde pública 
principalmente nesses tempos recentes em que muitas pessoas perderam os 
seus empregos ou as empresa em replanejamento não têm mais o convênio 
médico. Então, a cada dia mais essa cobrança da saúde pública vai ser 
crescente e o que eu tenho observado ao longo desses tempos aqui nesse 
meu segundo mandato é que algo falta sempre na saúde. Eu resumiria em 
duas palavras: Controle e Planejamento.  

Primeiro, que nós estamos com 781 dias desta legislatura, 
faltam 679 dias para terminar a legislatura em questão e nós estamos já todo 
esse período debatendo com o sistema de comunicação da Secretaria de 
Saúde, com todas as UBSs, a última manifestação que eu fiz nessa tribuna 
aqui, eu tive uma queixa generalizada de diversas UBSs aqui que eu poderia 
destacar: Tranquilidade, Nova Bonsucesso, Soberana, Marcos Freire, Vila 
Carmela, Seródio, Vila Rio de Janeiro, Jandaia, Jardim Munhoz, Cidade 
Martins, Praça Oito, Aroldo Veloso, Vila Any, Jaci, Bela Vista, Marinópolis, 
Cemeg-Vila Augusta, todos com queixa de comunicação da questão da 
informática. Então, eu penso que esta mesa aqui deveria dar uma definição 
concreta nesse momento, para quem se faz presente e quem vai ter acesso 
ao que aqui será publicado depois, para que a gente defina, de forma 
concreta, já que passou da metade da legislatura com relação a esse sistema 
de comunicação, porque está vergonhoso.  

Se nós não temos capacidade de ter um sistema de 
informática, que voltemos para o método anterior, como era lá atrás, de forma 
manual, mas não simplesmente nós termos relatos de diversos servidores por 
aí a fora que estão utilizando os seus meios de comunicação pessoal ou, 
muitas das vezes, em suas residências, ou muitas das vezes até em escolas 
do município para fazer esse tipo de serviço. Ora, nós estamos falando da 
oitava economia do país que é a Cidade de Guarulhos, nós não podemos 
vivenciar uma situação dessa natureza, principalmente, na disputa eleitoral 
passada, onde se falou de uma nova política.  
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Então, nós precisamos dar uma situação mais efetiva e 
concreta para esta situação, porque não se avança, você pode contratar os 
profissionais que for, você pode resolver o problema do SAMU, no entanto, se 
você não tiver controle e planejamento, nós não vamos chegar a lugar 
nenhum. 

 Então, eu peço uma explanação nas respostas a respeito 
dessa questão da informática, porque isso está vergonhoso, nós não sabemos 
se é a empresa – estão cortando o meu sinal aqui, presidente, cortaram o 
sistema aqui, parece que foi de propósito, mas, enfim, estão me ouvindo – 
então, eu peço uma colocação a respeito disso, eu sei que se falou em 
licitação, mas nós precisamos definir isso o quanto antes, a população quer 
saber do resultado prático e não a questão burocrática no âmbito 
administrativo. São as minhas considerações a respeito. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 
obrigado, Vereador Doutor Laércio Sandes. Neste momento, nós encerramos 
as inscrições para a fala e, em seguida, eu convido a Vereadora Janete Lula 
Pietá a ocupar a Tribuna, a senhora tem cinco minutos, Vereadora. 

A SRA. JANETE LULA PIETÁ – Bom dia, aos usuários, 
aos trabalhadores, gestores e, na pessoa da Secretária Ana Cristina, quero 
saudar a todos, ao Conselho Municipal que é muito importante e aos 
conselheiros que estão aqui. E à Comissão de Saúde da Câmara eu quero 
fazer uma menção especial ao Vereador Toninho da Farmácia, que primeiro 
falou. 

 Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer algumas 
questões como: primeira pergunta, Secretária. Como está o andamento dos 
chamamentos públicos do HMU, do HMCA e do Caps? E como está a licitação 
do PA Paraíso? Em relação ao que falou o Vereador Sandes, eu faço a 
segunda questão sobre o problema de falta de sistema da UBS.  

Ora, se falta sistema na UBS, para mim, é muito 
contraditório ter aumentado o número de atendimentos. Para mim, eu 
pergunto, porque eu não entendo, eu gosto muito de Matemática e vejo que os 
números aumentaram. Agora, o acesso, que é o sistema, faltou. 

Depois, concordo com o Vereador Toninho que a gente tem 
que dar prioridade à assistência básica. Agora, pelos números apresentados, 
é muito mais investido no terciário do que na assistência básica, e aí eu 
gostaria de perguntar. Eu vi aqui a relação que os senhores apresentaram de 
médicos; eu, como mulher, queria saber qual foi o número de atendimento dos 
ginecologistas, na página 29? Aqui está alergistas, etc. etc. que, aliás, muitos 
deles estão com porcentagens negativas, eu queria saber o básico: 
ginecologistas. Quantos ginecologistas nós temos? E quanto foi o atendimento 
em 2017 e 2018? Como mulher, sempre vê em crianças, aqui também não 
estão os pediatras. Como é que está essa questão da pediatria? Porque não 
basta dizer que diminuiu a morte infantil, mas na realidade, estamos sabendo 
que, se não há um pré-natal eficiente, a morte é conseqüência clara. E 
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perguntarei também – eu já perguntei – como é que dá esse fenômeno tão 
bonito, apresentado pelo Maicon, que se reduziu o RH e ampliou o 
atendimento? Mas, eu quero também falar – estou sentindo isso na pele – 
porque estou com problemas dentários e, aqui, na página 47, houve uma 
diminuição, não 47 é zoológico, desculpa, a pagina não é essa, é página 39, 
estou seguindo aqui o roteiro, doutora. Houve uma redução em 2018 drástica 
e, em 2019, foi 19 mil, 554 o total e, em 2018, nove mil e 36 casos atendidos. 
Isso explica também e aí eu pergunto como fica a questão dos insumos para o 
atendimento. E a maquiagem, muito bem abordada aqui, pelo presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, que passa para ver como é que está e, na 
verdade, o atendimento efetivo não é feito. 

 Para finalizar, Doutora Ana, eu sou uma pessoa o seguinte, 
se me dão a palavra, eu cobro. No dia 18 de janeiro, aliás, a senhora nos 
recebeu muito bem, muito simpática, até com bolo de cenoura com chocolate, 
muito obrigada, eu faço jejum na sexta, eu não comi, mas agradeço, e a 
senhora nos garantiu que o PA Paraíso, que é uma questão fundamental, 
como não tinha possibilidades, porque foi tentado fazer lá no restaurante 
popular, foi tentado no próprio PA, mas a Comissão estava cobrando a 
questão de urgência e emergência, e a senhora nos garantiu que no dia 19, 
ontem, o HMU estaria com porta aberta. Eu estive lá e não está com porta 
aberta.  

Doutora, nós não pedimos data e aí, se a Comissão não 
pediu data, por que foi dado uma data que é impossível de cumprir? Isso é 
muito grave na saúde, porque o doutor Laércio falou muito bem, o 
planejamento em saúde é fundamental e, se não planeja bem, quem sofre é a 
população. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Obrigado, 
Vereadora Janete Pietá. Antes de passar a palavra aos munícipes, eu gostaria 
de deixar também a minha indagação, a minha ponderação a respeito da 
apresentação e se refere especificamente ao Hospital Stella Maris, eu tenho 
sido muito crítico com relação ao atendimento que o Hospital Stella Maris, pelo 
qual eu tenho um grande respeito, inclusive pelos atuais diretores, acho que o 
Hospital Stella Maris é um hospital de extrema importância para a Cidade, mas 
com um atendimento muito aquém da sua capacidade. Eu vi inclusive, dentro 
dos percentuais apresentados, do trabalho que o Stella Maris presta à Cidade, 
dentro da apresentação, o valor que foi gasto com o Stella Maris em torno de 
36 milhões, dentro de um percentual de atendimento, se eu entendi ou se eu 
estiver equivocado, por favor, me corrija com atendimento negativo em menos 
12 por cento. Então, eu gostaria que a senhora fizesse essa ponderação. 

Bom, o próximo a usar a tribuna é o senhor Padre Berardo 
Graz, da Pastoral da Saúde, o senhor pode usar a tribuna, o senhor tem três 
minutos. 

O SR. BERARDO GRAZ – Bom dia a todos, agradeço pelo 
convite, agradeço ao presidente da mesa Doutor Carneiro e, na figura dele, 
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todo o Legislativo. Na pessoa da nossa Secretária Doutora Ana Cristina, quero 
cumprimentar todo o Executivo. 

 Bom, nós somos da Pastoral da Saúde (ininteligível) mas 
se a gente vê o resultado sabemos demais que não consegue fazer o pre-
natal, essa situação é bastante dramática. Eu vivi 20 anos atrás, os antigos 
lembram, a crise da Santa Casa quando, de repente, morreram cinco crianças 
na Santa Casa naquela época e nenhuma delas tinha feito o pré-natal. Então, 
a situação, nesse ponto, é alarmante, porque qualquer lesão, qualquer 
patologia que se manifeste nos primeiros, nos primeiros tempos da nossa 
existência depois repercute o resto da vida. E a falta de medicamentos – eu 
cheguei um pouco atrasado – já foi falado, sem dúvida. Faz um ano que no 
Cemeg não o dienpax e outros remédios importantes, psicotrópicos 
principalmente. E, naturalmente, a falta de médicos, eu estive duas vezes lá 
visitando o hospital Pimentas/Bonsucesso e efetivamente é justo que se 
invista nas obras, mas sabemos que, quando temos médicos, mesmo em 
situações precárias, o resultado é sempre melhor do que uma obra muito boa, 
do que quando falta o profissional. Então, os profissionais da Medicina, da 
Enfermagem que são os pontas de lança, são aqueles que levam para frente e 
que defendam a nossa saúde. Então, faço votos para que tudo isso possa se 
corrigir em breve para que possamos ter resultados melhores, sem dúvida, a 
situação é alarmante. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 
obrigado, Padre Berardo. A próxima a usar a tribuna, para as suas 
ponderações, é a senhora Rosália dos Santos Lima, usuária. A senhora tem 
três minutos. 

 A SRA. ROSÁLIA DOS SANTOS LIMA –  Bom dia a 
todos, bom dia mesa, bom dia, presidente do Conselho Municipal e a todos os 
conselheiros presentes. Olha, eu nunca pensei que eu iria estar tão satisfeita 
um dia aqui. Olha, estou muito satisfeita com as falas dos nossos Vereadores, 
a população tem que entender que o Vereador não é para dar nada, mas sim 
para cobrar. Parabéns aos Vereadores. Agradeço também ao Vereador 
Eduardo Carneiro por estar convocando aí audiência pública. Eu poderia até 
parar e ir embora agora com as falas que eu ouvi aqui, mas eu vou ter que 
cobrar. 

 Vamos lá, não falou o valor exato da SPDM, com o tempo 
que ficou sem tomografia, quais os pacientes sequelados? Vocês não falaram 
dos pacientes sequelados, pelo o que deu a entender ali ficou sem tomografia, 
mas eu consegui resolver. O que? Tem muitos pacientes sequelados e a 
gente vai cobrar o número – viu, Rogério? – desses pacientes sequelados.  

Outra coisa, estamos ansiosos com o Hospital 
Pimentas, pois falaram que iria chegar a ressonância magnética. Perfeito. 
Doutora Ana, com essa deficiência enorme que a senhora está tendo de 
contratação de médicos, qual o seu plano b para isso? Porque assim, as 
mulheres estão sem atendimento, há cerca de um ano nenhuma mulher desta 
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Cidade de Guarulhos teve uma consulta básica que é com o ginecologista. 
Gente, isso é um absurdo! Vocês têm idéia do número de pacientes 
patológicas que a gente tem na Cidade sem a gente saber?! 

Então, assim, não, eu não tenho. Colocou um monte de 
exames ali. Bom, perfeito, eu adorei, eu sempre briguei pelo número de 
mamografia, mas quem vai avaliar? Esses exames que a senhora fez aí, a 
senhora sabe, tem data de validade, a senhora é médica, sabe mais do que eu 
que a data de validade é de um mês. E aí? Quem está avaliando esse monte 
de exame? Então, tiveram vários planejamentos e não podemos ser imoral, 
porque os planejamentos que ela tem são excelentes, mas a gente precisa 
que se contrate médicos para avaliar. 

 Agora, quando a gente fala das UBSs, PAs fechados, é 
imoral. A gente saber que a população está precisando de um atendimento 
básico ali, na hora, de emergência, e não tem. 

 Gente, a gente está sem buscopan, para vocês terem uma 
idéia da gravidade o que é a população estar sem buscopan nos PAs? Sem 
decadron. Gente, pelo amor de Deus! Doutora Ana, qual o plano b para as 
medicações e médicos? 

Vamos lá, eu gostaria que a senhora também deixasse 
claro aqui para a população, porque eu acho que todo mundo me viu na live 
falando do Airton Trevisan, explicar para ele o fluxo de PAs, UPAs e hospitais, 
ele não entende, ele que tem que autorizar as coisas para a gente, tem que ir 
lá com os contratos, e ele não entendeu e ele falou o nome da senhora, eu 
fiquei envergonhada quando ele falou que confirmou com a Secretária da 
Saúde que pode pedir guias para realizar exames na UBS. Não pode! Os 
exames que tem que ser pedidos é ali mesmo, em 24 horas, que os médicos 
pedem de acordo com a necessidade do paciente. Agora não, ele falou que 
está liberado guia, porque se tiver liberado guia, eu vou jogar na rede social, 
que os médicos de PAs e UPAs, na atenção de urgência e emergência, 
podem pedir exames para a atenção básica. 

 Agora, eu queria saber da senhora, se a senhora 
autorizou e se tem médico para avaliar esses exames? Como é que faz? A 
senhora conseguiu colocar médicos para avaliar esses exames? Porque ele 
foi claro e me chamou de mentirosa, porque, a partir do momento que ele me 
chamou de mentirosa, eu vou querer um debate com ele – Rogério, eu vou 
querer a sua presença como presidente do Conselho Municipal – e eu quero 
que ele traga a senhora para ajudar, sem interprete, não quero esse negócio 
de whatsaap, ficar perguntando por whatsaap não. Eu quero que ele venha, 
eu vou estar com o presidente do Conselho Municipal que não me deixa 
mentir, porque tudo que a gente fala, gente, é a realidade. Eu denunciei o PA 
Dona Luiza, denunciei o hospital, SPDM, na verdade, eu queria ter feito tudo 
isso no Coren. 

 Gente! É imoral, a gente ter 14, 18, em faltas, de 
enfermeiras dentro de um PA. Vocês têm idéia o que é isso? Quando ele 
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falou: “Olha, eu conheço a deficiência”. Não, a gente está sacrificando os 
profissionais, é imoral, além dos profissionais, a gente está sacrificando os 
médicos. Olha o absurdo! Gente, isso é imoral. Eu vou denunciar no CRM 
também já estou logo avisando aqui a Casa.  

Fora isso, o Hospital Pimentas, eu perguntei – estive 
numa reunião, estava eu, o Vereador Eduardo Carneiro, o Padre Berardo – à 
doutora Ana Cristina qual o número de profissionais dentro da SPDM, porque 
paga-se sete milhões, capengando ou não ali o dinheiro entra, eu perguntei 
para ela o número de profissionais, o que a senhora respondeu para mim? 
Não sabia. Mas eu sei sim, o número de profissionais é uma vergonha, vocês 
pagam por uma OS e a OS não cumpre. Tem que colocar profissionais lá 
dentro, gente, tem que colocar gente da secretaria dentro do Hospital 
Pimentas para fiscalizar. Como é que você tem um instrumento, paga e 
ninguém fiscaliza. Isso é uma vergonha para gente. Gente, básico de nada, a 
enfermagem chega a chorar dentro do Hospital Pimentas, isso sem falar das 
outras UBSs, eu queria ter denunciado todos os PAs por falta de profissionais, 
ter denunciado o SAMU, ter denunciado tudo, infelizmente, no Coren, só pode 
ter dois instrumentos de denúncia, mas assim, eu quero que vocês respondam 
isso – oh, Rogério, apoiar a Goreti, hein, sabe por que, porque a Goreti está 
respondendo tudo sozinha. Eu quero que o Sindicato entre junto, porque é 
falta de profissional e não é para sacrificar os gerentes é para sacrificar quem 
não faz a contratação. “Ah, mas eu não consegui”. Gente, esse negócio aqui: 
concurso. Furada. Demora oito meses para vir o médico. Não. Tem que dar os 
pulos. Entra já. Com o estado de emergência da saúde, para vocês 
conseguirem se mexer. Eu não falo pelos profissionais, porque eu sei o 
trabalho de vocês, mas a JOF é a maior culpada do que está acontecendo na 
Cidade de Guarulhos hoje, eles engavetam, não respeitam os contratos, não 
respeitam a população, meter o pau nessa gente. População, a gente tem que 
cobrar da Secretaria da Fazenda que faz um péssimo trabalho na Cidade de 
Guarulhos. Obrigada a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –    
Obrigado, senhora Rosália. Eu vou reforçar aos demais que vão utilizar a 
tribuna que nós temos – como Comissão de Saúde desta Casa – nos 
comprometemos a uma audiência pública para discutir os demais problemas 
da saúde. A nossa audiência, hoje, é a respeito da prestação de contas do 
terceiro quadrimestre. Cada um tem três minutos, se for objetivo na fala, eu 
acredito que dá perfeitamente para colocar as suas ponderações. 

 O próximo será o senhor Bruno Otenio, da Pastoral da 
Saúde. Com a palavra. 

O SR. BRUNO OTENIO – Bom dia a todos, bom dia ao 
presidente e a mesa e a todos da mesa. Eu queria já começar parabenizando 
pelo pedido da audiência pública, isso significa que houve uma escuta da voz 
da população que pediu, a própria Rosália pedindo publicamente, depois de 
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conversar também com a Pastoral da Saúde, com o Conselho, com pessoas 
para isso. Parabéns ao Vereador Eduardo Carneiro. 

  Queria elogiar também os Vereadores, faço das palavras 
da Rosália as minhas, porque me senti bastante representado hoje. Muito 
obrigado pela fala de vocês. E também ao presidente do Conselho que 
também nos dá essa voz de representatividade, foi muito bem colocado. 

 Bom, se gasta bilhões em despesas liquidas e não 
conseguimos médicos e medicamentos suficientes para a população. Vou citar 
exemplos, buscopan. Teve um caso isolado que eu comecei a observar e 
fiquei um pouco indignado com o caso lá do PA Dona Luiza, que os estavam 
os médicos prescrevendo NT lá na receita, porque não tinha buscopan, e 
fomos saber que o buscopan estava dentro da caixa, não tiraram da caixa e 
não colocaram nas enfermarias, etc. Mas, depois, eu fui descobrir que, na 
verdade, o problema não é só esse, o problema, na verdade, é que falta 
buscopan, não é nenhum caso isolado, falta no município inteiro e falta 
inclusive decadron e outros medicamentos aí que nós poderíamos citar. 

Bom, o PA Dona Luiza está há cerca de cinco meses sem 
pediatras. Doutora Ana, a senhora é pediatra, é sua área, a sua vocação 
profissional, como que a senhora consegue dormir com isso, sabendo que 
está há cinco meses sem pediatra no PA Dona Luiza aos domingos? Criança, 
aos domingos, não fica doente? Os PAs, constantemente, alguns, de portas 
fechadas. Cerca de um mês e meio, mais ou menos, eu estava exatamente 
fazendo um vídeo, mostrando, denunciando que o PA ali do Paraventi, 
Policlínica Paraventi estava de portas fechadas por falta de profissionais. 

Depois, foi dito aqui que alcançaram a meta da mamografia, 
foram feitos os rastreamentos, acho que isso é elogiável. Porém, se está 
faltando ginecologista, quem é que vai avaliar todos esses rastreamentos, se 
faltam médicos? Se está faltando especialistas, quem vai fazer essas 
avaliações todas? Foi dito que atenderam mais que o período anterior e que 
isso foi um ponto positivo, mas pela porcentagem que eu vi é uma 
porcentagem muito pequena. E não, gente! Não foi um ponto positivo, a 
porcentagem que aumentou continua baixa e continua ruim, sejamos humildes 
para admitir que a situação está horrível, não houve uma porcentagem grande 
de aumento para dizermos que está bom. 

 Ora, nós tivemos seis, sete aberturas da Campanha da 
Fraternidade este ano que fala sobre políticas públicas, em todas as 
campanhas tinham em torno de 300 a 400 pessoas participando, nós 
estávamos distribuindo um papelzinho, logo no início, para perguntar: qual é o 
problema, a política pública que está faltando na sua região? A nossa igreja é 
dividida em cinco regiões. Todos colocaram que o problema é saúde. Todos. 

 Bom, sete aberturas, com 400 pessoas dizendo, 
praticamente, somente saúde, só teve uma região que disse que o maior 
problema era segurança, mas que o segundo maior problema era a saúde que 
foi a região, aqui, central, porque a maioria daqui tem convênio médico. Mas, 
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ou seja, todas as regiões dizendo que não tem saúde em nosso município. 
Desculpa, a porcentagem que nos foi apresentada não foi boa.  

Então, eu queria fazer uma pergunta muito clara: como é 
que isso vai se resolver de fato? Qual é a sua solução? Qual é a resposta que 
a Secretaria da Saúde tem para dar à população? Como é que isso vai se 
efetivar? Porque, desculpa, mas está feia a coisa, não está bonito não. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –     Obrigado, 
senhor Bruno. O próximo é o senhor Júnior da Malta, empresário. 

O SR. JÚNIOR DA MALTA – Bom dia a todos, 
cumprimento o presidente, a Secretária. Rosália, eu quero dar cumprimento a 
sua fala.  

Nós somos da periferia, cheguei em Guarulhos em 86, aqui, 
criei meus filhos, eduquei e, hoje, o meu neto. Quero falar com a Janete, 
Vereadora, eu queria fazer uma pergunta à senhora, Vereadora: onde está a 
oposição da Cidade de Guarulhos?  

Ontem, por volta das 21 horas, recebi três ligações, a 
Rosália estava em São Paulo, comuniquei a ela, o PA Alvorada, lá, tinha um 
plantão de três médicos e as mães dizendo que lá não se encontrava nenhum 
deles, mandaram vários fotos; imediatamente, eu comuniquei ao prefeito, que 
está aqui no Whats. Neste caso, qual seria a orientação? Se está lá para a 
população ver e a população não enxerga esses médicos? Responda-me, 
Vereadora da oposição ou Vereadores, que são sete, não sei quantos? 
Responda-me, Vereador Laércio Sandes, nosso Vereador? Luis da Sede, que 
está sempre ajudando a gente? 

 Então... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –    Um 
minuto, um minuto só. Suspendo os trabalhos. 

– É suspensa a Sessão às 11h15, sendo reaberta às 
11h40min. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –   Senhores e 
senhoras, vamos dar prosseguimento à nossa audiência pública. Eu convido, 
novamente, o senhor Júnior. Senhor Júnior, eu vou lhe dar os três minutos 
novamente já que o senhor não complementou a sua fala. 

O SR. JÚNIOR DA MALTA – Obrigado, presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –    Eu 
gostaria de pedir silêncio a todos. Há uma pessoa na tribuna que gostaria de 
fazer as suas ponderações. 

O SR. JÚNIOR DA MALTA – Obrigado, presidente. 

 Vou fazer a conclusão, este governo Guti, até hoje, ele olha 
pelo retrovisor. Passado é passado e presente é presente. Então, só para 
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concluir, o PA Alvorada, como os demais PAs, essa luta é antiga – o Padre 
Berardo está aqui, a Rosália, o Bruno – é geral essa situação. Você vai ao PA, 
procura o profissional e não encontra, por meia hora ele está no toalete, por 
mais meia hora, ele está jantando, por mais meia hora, ele foi visitar... Nós não 
entendemos! Onde está o profissional? 

Oposição, qual a orientação que nós damos ao munícipe? 
Qual a orientação? Eu uso o SUS, o meu partido é o SUS. Qual a orientação? 
Se não tem o profissional, liga para o 190, se o 190 não vem, você vai até a 
delegacia. É normal vou aguardar um profissional por uma, duas, três, quatro 
cinco horas? Você vai lá, tira foto e o profissional não chega ao ambiente de 
trabalho?  

Eu a minha vida inteira eu trabalhei em empresas, hoje, sou 
empresário, mas a minha vida inteira, desde os 12 anos, eu trabalhei em 
empresas. Hoje, estou com 45 anos. Então, é hora de acordar, é a segunda 
cidade mais rica do Estado de São Paulo, são cinco bilhões de reais, 49 
bilhões o nosso PIB. Onde estão vocês Vereadores, são 34, hoje, nesta 
Cidade, eu falo como munícipe, como usuário do SUS, hoje, só tem dois 
Vereadores que me representam o senhor Luis da Sede, com muito orgulho, o 
meu Vereador Luis da Sede e Laércio Sandes, parabéns, Vereadores, vocês 
fazem um trabalho diferente, não estou desmerecendo nenhum dos 32, mas 
tem que atuar, tem que ir para a periferia, tem que pegar no braço do eleitor. 
Não adianta chegar no dia da eleição e achar que está tudo normal, porque 
não está. Janete, eu tenho respeito pelo senhor Elói Pietá, eu admiro demais 
ele como prefeito. Vou passar para a senhora essa solicitação, ande pela 
Cidade, vá ao Cabuçu, vá ao Fortaleza, vá ao Pimentas, vá ao Continental e 
vocês vão ver a realidade da saúde, não é o gráfico que foi mostrado aqui. 

 Senhor Presidente, chamo a atenção do senhor, do prefeito 
Guti e de uma fala que o Secretário de Gabinete Jurandir fez aqui, que, não 
cabe, no momento, mostrar para vocês ouvirem, mas está registrada, no 
momento oportuno, vamos mostrar. O meu muito obrigado. E a saúde tem 
urgência, saúde e emprego, isso o Prefeito Guti prometeu na campanha dele. 
O que mais ele prometeu na periferia: Malta, vamos cuidar da saúde, vamos 
tirar a SPDM, que gasta sete milhões e não sabemos o que é feito com esse 
dinheiro. O tomógrafo que ficou lá parado oito meses, e tantas situações. Eu 
nunca sou de subir em tribuna, eu não gosto, porque a minha função é outra, 
mas se faz preciso. E digo mais, este governo na saúde está 20 vezes pior 
que o anterior. O anterior, a gente ia lá, falava e ele ouvia, mandava alguém 
representar. Este não, diz que é mentira, usa o repórter Lessa, que é gerente 
da Proguaru para emporcalhar a nossa reputação. Acho que isso não é 
correto, Prefeito Guti. Muda! Para de olhar pelo retrovisor! Olha para frente! O 
meu muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Sr. Júnior. Registrada a sua queixa na Ata da presente audiência. Sempre 
costumo dizer que toda vez que generalizamos qualquer posicionamento, a 
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gente vai correr o risco, um sério risco de ser injusto com alguém. Então, eu 
gostaria de deixar registrado inclusive a minha fala neste momento, de 
ressaltar aqui o grande trabalho dos valorosos servidores da Saúde. Estamos 
fazendo as discussões hoje, nesta audiência, a respeito da prestação de 
contas. Existem problemas, existem problemas pontuais e aqueles servidores 
que eventualmente tiverem um comportamento indevido que sejam 
exemplarmente punidos. Mas, generalizar... acho isso uma grande falha. 

O próximo é o Sr. Pedro Gomes, do Conselho Gestor de 
Saúde. O senhor tem três minutos, Sr. Pedro. 

O SR. PEDRO GOMES – Bom dia a todos. Bom dia à 
Mesa. Em nome do Presidente, eu saúdo todos aqui presentes. Primeiro de 
tudo, quero parabenizar todos os profissionais que aqui estão, em nome da 
nossa amiga Iara, que infelizmente aconteceu esse ocorrido aqui. A primeira 
coisa que fizeram foi chamar o SAMU. E hoje eu ouvi aqui que falaram muito 
sobre o SAMU. O SAMU tem sim várias deficiências, sabemos disso. Falta 
ambulância, falta tudo. Faltava. Hoje podemos dizer que melhoramos em 99,9 
por cento. Os profissionais que lá trabalham, muitas vezes, trabalhavam em 
situação precária. Hoje está um pouquinho melhor. Eles nunca deixaram de 
faltar ao plantão. Poderia não ter viatura, poderia ter 12, 13, 14 condutores, 
mas eles estavam lá, os médicos estavam lá, a enfermagem estava lá, a 
administração estava lá. Criticar, sabemos criticar. Eu posso dizer de crítica 
porque sou muito crítico. Mas também devemos reconhecer o que melhorou. 
O SAMU hoje melhorou muito em vista do que era antes. Falta ambulância? 
Falta ambulância. O Rogério falou aqui muito bem, falta ambulância. Chegou 
dias aí, há pouco tempo, que tinham quatro ambulâncias para rodar a cidade 
inteira. O que está faltando hoje? É dar atenção mais aos profissionais do 
SAMU, dar atenção para se arrumar aquelas ambulâncias. Nós tínhamos 29 
ambulâncias. Doamos algumas ambulâncias, temos 21 ambulâncias. Doamos 
outra ambulância, mas continua com ambulâncias quebradas. Três funcionam, 
cinco funcionam, seis funcionam, mas continuam quebradas. Vamos dar uma 
atenção ao SAMU.  

Quero falar aqui especificamente, estive conversando com 
alguns profissionais, e o Rogério citou muito bem aqui, sobre o Instituto Gerir. 
Foram 549 profissionais que até hoje estão esperando receber seu salário do 
mês de agosto, 22 dias; receber suas verbas rescisórias. Até hoje ninguém 
fala nada. São mais de 149 profissionais médicos que também estão com 
seus salários atrasados dos meses de junho, julho, 22 dias de agosto. Estou 
falando do Instituto Gerir. Mas ninguém dá uma posição! Esses profissionais 
vão às audiências, não aparece a Prefeitura lá. Isso quando aparece, uma vez 
ou outra. São todos pais, mães de família, que simplesmente ninguém dá 
respaldo a eles. Esses profissionais, eu vi ali, mais de 70 milhões foram 
liquidados, mais de 70 milhões foram pagos, mas e aí? E os profissionais, 
pais, mães, de família que trabalharam por este município? Qual atenção a 
Secretaria vai dar para solucionar este problema? Vai sair empurrando, 
empurrando, empurrando? 
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O Dr. Sérgio Iglesias, na gestão passada dele, ele teve 
suas contas reprovadas, como hoje. Esta prestação de contas que está sendo 
prestada aqui pela Lei nº 8080 deveria estar nas mãos do Conselho Municipal 
de Saúde 10 dias antes para análise. E o Conselho Municipal de Saúde não 
teve acesso a essa prestação de contas. O Conselho Municipal de Saúde está 
sendo desrespeitado, assim como todos os conselheiros que aqui estão. Eu, 
como conselheiro gestor, estive ali acompanhando. Mas não dá para 
acompanhar minuciosamente e falar onde está isso, onde está aquilo. Falta 
muita coisa na saúde. E só podemos melhorar se tiver empenho. Muitos 
profissionais têm vontade de fazer, mas não têm condições de fazer. Então, eu 
queria uma atenção da Secretária da Saúde nesse sentido.  

O primeiro Vereador que usou aqui a tribuna falou que é 
contra a contratação de médicos. Eu sou a favor. Sou munícipe. Sei que tem 
gerentes aqui, tem gerentes regionais, tem gerentes de UBS, tem gerentes de 
PA, que sabem muito bem da deficiência de faltar um profissional médico. Foi 
falado aqui de falta de pediatra, de ginecologista. Temos um déficit de mais de 
250 profissionais de saúde. Estou falando de profissionais médicos, fora os 
demais profissionais. A contratação é especialização, é de ginecologista, é de 
pediatra. Então, quando você fala em prevenção, você tem de falar no 
profissional. Hoje o profissional também adoece, senhores. O profissional que 
está lá trabalhando, atendendo, foi falado aqui, a nobre vereadora falou aqui 
que uma UPA que deveria atender 250, está atendendo 500. Imaginem como 
não está a cabeça daqueles funcionários da UPA Paulista!  

Dei os parabéns aqui para os profissionais da UPA Paulista, 
que mesmo não tendo funcionários para atender, eles não negam atender à 
população. Muitas vezes são agredidos verbalmente, fisicamente, ficam 
doentes, mas ninguém vê isso. Criticar é muito fácil, mas ver o trabalho que o 
profissional da saúde dedica todos os dias para atender à população... falam 
em um milhão e 300 mil habitantes, mas não são. Estamos, hoje, pelo IBGE, 
um milhão, 387 mil em 2014. Estamos em 2018, a população não evolui, fica 
parada?  

Então, devemos olhar para o profissional da saúde. A 
contratação tem de ser bem vista. O último prêmio que eu tive, que eu 
participei do Conselho Municipal da Saúde – para concluir, Sr. Presidente –, a 
Secretária falou que tinha uma dificuldade com a Secretaria, de contratar 
médicos, de fazer o plantão, chamar o João, a Maria, para fazer plantão extra, 
porque não queriam pagar. Eu falei: então, se reúna com o Conselho, 
Secretária e faz uma resolução e contrata assim mesmo; já que fulano não 
autoriza, o Conselho está aqui para isso. O Conselho é paritário com a 
Secretária, ele está aqui ó. São decisões tomadas em conjunto. E nós só 
podemos melhorar alguma coisa nesta cidade se trabalharmos em conjunto, 
vereador, população, profissional, trabalhador. Cada um respeitar o seu limite. 
Se começar acusar, falar isso, falar aquilo, o serviço não funciona. Então não 
vai funcionar mesmo, porque vocês que cobram, que deveriam dar solução, 
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não acreditam nos projetos que vocês colocam; como nós, munícipes vamos 
acreditar quando chegarmos lá na ponta? 

Eu queria, para concluir a minha fala, Sr. Presidente, que 
fosse colocada uma administração que visasse a saúde do profissional da 
saúde. Não o Cerest. A gente conheceu o Cerest, sabemos como funciona, eu 
sei, eu fui do Cerest muito tempo. Eu me tratei no Cerest com acidente de 
trabalho lá quase 12 anos. Sei como funciona, muito bem. Como é para 
cadastrar, como é... tudo. Os funcionários são excelentes, os profissionais 
também ficam doentes. Temos hoje uma demanda muito grande de 
atendentes SUS doentes, de enfermeiros doentes, de técnicos doentes. Sabe, 
são essas pessoas que vocês têm de tratar. São profissionais. Eles ficam 
doentes como eu, como você. Devemos dar atenção ao profissional para que 
ele dê atenção ao usuário, respeitando o profissional, valorizando o 
profissional. São situações como esta. Sr. Presidente, muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Parabéns, 
Sr. Pedro. Obrigado pelas suas ponderações e suas críticas propositivas. 
Acredito que seja isso que estamos precisando. 

Som a palavra, o Sr. José Roberto. 

O SR. JOSÉ ROBERTO – Primeiramente, quero fazer um 
pedido da Ata desta reunião, para o Conselho Municipal. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Sim, senhor, 
Sr. José Roberto. O senhor pode fazer essa solicitação junto ao setor de 
Taquigrafia desta Casa, lembrando que é uma audiência pública; o nome já 
diz, é público. Inclusive, até para o conhecimento de todos, a Ata desta 
audiência é encaminhada, dentro dos preceitos legais, ao Tribunal de Contas 
também. Mas o senhor pode fazer essa solicitação diretamente ao setor de 
Taquigrafia desta Casa. 

O SR. JOSÉ ROBERTO – As minhas inscrições de hoje 
são várias. A primeira delas, Secretária, é sobre o HMU que V.Sa. falou que o 
HMU estaria de porta aberta dia 19 de fevereiro, que foi a data de ontem. 
Outra questão de ordem é sobre o que falou o primeiro vereador a falar, 
realmente concordo, o Toninho da Farmácia, com relação a ações, que 
garantimos saúde às pessoas. Uma outra coisa também, a Atenção Básica 
está em valores, aproximadamente, 200 milhões. Atenção Básica teria de ser 
muito mais para garantirmos a saúde das pessoas. Uma coisa também, com 
relação à dívida que consta lá, dívidas anteriores, se estão inclusos SPDM, 
Fundação ABC, Saúde da Família, Gerir e, dentro dessa dívida ativa. Uma 
outra coisa também com relação a... Como estamos na cidade com geriatra? 
Seria isso aí.  

Para terminar, faço um pedido aos Srs. Vereadores, não só 
os que estão aqui na Casa, a todos os outros, que todos os 34 Vereadores 
desta Casa ajudem a cidade, para que tenhamos uma saúde pública melhor. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Sr. José Roberto. Eu gostaria de deixar consignada a presença dos Srs. E 
Sras. Assessores dos seguintes Vereadores: Acácio Portella, assessora 
Isabela; Vereador Zé Luiz, o Arinaldo; Vereador Luis da Sede, o Éder; 
Vereador Wesley Casa Forte, a Alessandra; Vereadora Genilda, o Amauri 
Ramos; Presidente Vereador Jesus, o Breno; Vereador Rafa, Denilse; 
Vereador Edmilson Souza, o Edson; Vereador Brinquinho, o Danilo e Vereador 
Romildo Santos, o Rafael. 

O próximo a ter o direito à fala, o sempre presente assessor 
do Vereador Zé Luiz, o Arinaldo. Com a palavra. O senhor tem três minutos. 

O SR. ARINALDO CARDOSO DA SILVA – Bom dia a 
todos e a todas. Cumprimentar o Presidente da Comissão, Vereador Eduardo 
Carneiro, pelo qual cumprimento todos os Vereadores e Vereadoras 
presentes. Cumprimentar a Dra. Ana Cristina, pela qual cumprimento os 
funcionários e funcionárias da Secretaria de Saúde. Cumprimentar o 
presidente do Conselho, o Rogério, o qual me representa. 

O Presidente da Comissão chama a atenção para que a 
gente se atenha à apresentação. Para se ater à apresentação a gente 
precisaria ser bastante técnico, entender bastante de saúde para fazer 
avaliações de números; se é necessária a quantidade de médicos que existe 
na cidade, enfermeiros, para ter toda a situação. Porque os números vão 
fechando, vai batendo tudo. Então, não tem como se fazer uma avaliação de 
um relatório fechado no final do ano de 2018, e estamos a 50 dias do ano de 
2019 com todos os problemas que já foram colocados aqui. Aí, pondero, Sr. 
Presidente, quando o senhor, sabiamente, já convoca uma audiência pública 
para discutir no geral. Aí, eu gostaria que a Secretária da Saúde estivesse 
presente, porque aí vai ser um dia de audiência, não vai ser só esse momento 
aqui não. 

Por fim, vou partir para os ademais. Vejo que a Valeska fez 
a apresentação dela e toca no assunto dos escorpiões. Aí, o que vejo é o 
seguinte: a nossa cidade, ultimamente está muito suja, muito, muito suja. Não 
vou aqui mencionar que é culpa só do Governo, culpa também da nossa 
sociedade que suja muito. Onde o Governo limpa, eles vão lá e sujam 
novamente. Mas chamo a atenção para a questão seguinte: foi aprovado 
nesta Casa, aqui para os Vereadores, vindo um projeto do Governo, 
gratificação para os fiscais. Aí, chamo a atenção: cadê esses fiscais 
fiscalizando esses terrenos baldios, esses sujões que estão sujando a nossa 
cidade? Porque acabaria um pouco com essa situação dos escorpiões, 
Valeska. Os escorpiões surgem onde tem sujeira, acúmulo de entulho. É onde 
surgem os escorpiões. Então, precisamos de uma fiscalização maior em torno 
disso para limpeza da nossa cidade. 

Sobre a esporotricose, eu participo do Conselho Gestor de 
Zoonose e é alarmante a discussão lá. Aqui a gente tem feito, tenho colocado 
aqui na Frente Parlamentar de Proteção Animal – o Vereador Eduardo 
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Carneiro faz parte – que tem aumentado gradativamente essa situação. E o 
mais preocupante, não só tem a questão dos animais como do ser humano. É 
uma doença transmissível. E o ser humano, muitos não têm a capacidade de 
verificar essa situação de transmissão. Aí, eu chamo atenção para a 
Secretaria, no caso da comunicação. Vejo a comunicação da Prefeitura um 
pouco pífia nesse sentido de colocar mais assiduamente a informação para o 
cidadão; de que ele se não cuidar do animal, será transmitida a doença para 
ele, e a cura para ele é mais difícil do que para o animal.  

A Karen colocou para nós, num momento lá, que hoje ela 
está em torno de 72 mil cápsulas de remédio para o combate da esporotricose 
e não é suficiente, que estaria licitando para 120 mil. Então, é um caso 
preocupante. Então, acho que precisa de mais divulgação nesse sentido.  

Uma coisa, Valeska, que a gente sempre dá atenção, e não 
foi colocada aqui, é a questão da castração. “Porque agora criou o DPAN”. 
Está bem. Sabemos que se criou o DPAN, é um departamento, não está 
estruturado para a situação, foi só criado, foi feito um compartilhamento da 
Zoonose e Dpan. A castração, que eu saiba, continua o processo na saúde. 
Então, teria de nos dar informação, como é que foi isso, por que não está 
aquém; se foi uma contratação de mil e 200 castrações, por que só foram 
castrados 800. Então, não aparece aqui na situação. 

Diante disso, resumindo, a minha questão era só isso. 
Obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Arinaldo. O próximo e último a falar é o Sr. Lima, coordenador do Fórum 
Permanente de Saúde de Guarulhos. O senhor tem três minutos. Com a 
palavra. 

O SR. LIMA – Em primeiro lugar, bom dia, Secretária, 
Vereadores, Presidente, valorosos conselheiros e conselheiras, e público 
multimídia que nos acompanha. Se a gente for ver a peça orçamentária 
apresentada é até animadora, mas quando você vê a realidade, continuo 
afirmando: é assustadora. O problema está difícil, eu também entendo que os 
trabalhadores de saúde fazem até muito com a estrutura que tem. O problema 
é uma falha na gestão lá atrás. A máquina estava ruim e não consertaram a 
tempo, e vêm errando uma vez atrás da outra. 

Para não ficar repetitivo dos problemas que aqui foram 
relatados, quero fazer uma pergunta bem dirigida para a Secretária, com 
relação ao PA Paraíso: se já tem início desse cronograma de obras tão 
esperado, aquele PA Paraíso faz um ano e dois meses fechado e nada de 
obra, ainda não se iniciou. 

Outra coisa que quero também enfatizar aqui, tendo como 
importância. Todos nós, conselheiros, primamos para desenvolver um espírito 
prevencionista, sejam gestores, sejam trabalhadores ou sejam conselheiros 
representantes dessa grande clientela do SUS, do qual representamos. Mas 
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não dá para falar em prevenção numa gestão que não prioriza a promoção em 
saúde, que não constrói nem dá a manutenção devida aos espaços de esporte 
e lazer. Não dá para falar em prevenção se não desenvolve esses centros de 
trabalhos comunitários junto à comunidade. 

Isso tudo são serviços que precisa ter um olhar mais 
dirigido. Aí, sim, é o que eu espero, fazer uma inversão das prioridades na 
Atenção Básica. Isso é primordial. Se não desenvolvermos junto com a gestão 
esse espírito de prevenção, a cidade vai cada vez mais... Parece que são os 
três “M” na cidade. Falta máquina, falta material e falta mão de obra. Tudo 
falta. Então, o que fazer? 

Eu gostaria, se dentro do orçamento, como eu disse, 
bastante animadores, ficou bem próximo do esperado, se tem condições, se 
está dentro do orçamento fazer um centro de fisioterapia na cidade. Isso é 
muito importante também. Outra coisa também que julgo muito importante, já 
falei, mas só para desenvolver uma questão mais ligada ao social, essas 
terapias comunitárias que vêm assolando a nossa cidade, a doença do 
momento, a depressão, uma série de coisas, e precisa desenvolver mais isso, 
precisa promover mais a saúde isso; e que sejam mais respeitosos conosco, 
conselheiros. Precisa melhorar a comunicação, como disse aqui o meu amigo 
Ari. Essa comunicação é muito falha. Quando a gente vai para saber alguma 
coisa, já passou há muito tempo. Outra coisa que eu queria saber, se está 
condicionada a abertura porta aberta, o funcionamento do porta aberta do 
HMU com essa nova empresa que vai entrar agora; se está condicionado a 
isso. E se naquele momento, dia 18 de janeiro, você falou que ia abrir dia 19, 
foi o impulso de toda a sua simpatia que falou que ia abrir? 

Então, eu gostaria de saber se está condicionado a essa 
empresa que vai entrar e se vai realmente ser porta para atender melhor a 
nossa população. Por ora, muito obrigado a todos vocês. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 
obrigado, Sr. Lima. Agora – a Secretária fez suas anotações – a senhora tem 
o tempo que for necessário para suas explicações. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Tem uma 
Bíblia aqui para eu responder. Vou começar pelo Sr. Toninho da Farmácia. 
Quantos médicos temos hoje? Hoje temos mil, 626 médicos; 791 dos 
parceiros, 785 da administração direta e 50 Mais Médicos. Dá um total de mil, 
626. Muito me entristece – hoje vim aqui bem tensa – ver, e sei, como 
Secretária, que é um desafio enorme, e é isso que me move. Mas me 
entristece não achar o reconhecimento da população no que também tem sido 
feito. Entristece-me ver que todas as unidades estão abertas aos sábados 
graças a um programa que eu desenvolvi e todos os sábados essas unidades 
enfeitam suas unidades, fazem várias ações de prevenção nas unidades e 
tentam trabalhar não só digitação como resgate de vacinas, como uma série 
de coisas. Acho que existe sim um déficit na saúde, não escondo nem vou 
varrer nenhuma sujeira para debaixo do tapete. Eu a coloco em cima da mesa. 
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E tenho de fazer planejamento sim para enfrentá-la. Mas faço isso de coração 
muito aberto, porque não vejo nos meus parceiros, que lutam comigo por 
acreditarem num Sistema Único de Saúde melhor, uma crítica.  

Hoje fico feliz quando vejo o Pedro Gomes agradecendo ao 
funcionalismo e a uma série de coisas, porque ele era um dos maiores 
agressores que fazia sobre o meu nome. E hoje ele tem todo o respeito, 
porque temos de nos respeitar. Essa questão da unidade vem do respeito 
mútuo e eu peço muito cuidado porque a saúde é... a vontade é infinita, mas o 
nosso dinheiro é finito e vai ter momentos que vamos encontrar dificuldades. 
Não acho ruim quando vêm as pessoas e fazem as críticas. Essas críticas são 
construtivas e são verdadeiras. Fico chateada sim quando apresento uma 
questão de odonto que há dois anos não estamos conseguindo enfrentar. E, 
ontem à tarde, ficamos a tarde inteira para fazer um planejamento estratégico. 
Está chegando um monte de medicamentos que conseguimos comprar, mas 
não conseguimos comprar todos, porque deram desertos vários pregões, e eu 
também não posso fazer atos administrativos ilícitos porque sou uma 
ordenadora de despesas e vou responder com o meu CPF pessoal em cima 
de qualquer compra que não seja regular. 

Então, hoje vou tentar responder uma por uma, mas eu 
gostaria que vocês, de coração aberto, cada vez, em cada momento que 
vocês forem atendidos, entendam a dificuldade que o município passa. Eu não 
vou falar por administrações anteriores, nada disso. Vou falar porque o SUS 
hoje está sendo subfinanciado. O SUS hoje tem uma PEC que nos restringe. E 
hoje temos de trabalhar numa situação de priorização e de necessidades. E 
nunca é fácil tentar eleger um ou outro foco de atenção. 

Quando ele me pede essa questão médica, a Organização 
Mundial de Saúde, sim, ela recomenda mil habitantes por um médico. Só que 
hoje também a Organização Mundial de Saúde trabalha com um índice de um 
Médico de Família responder por três mil e 500 pessoas. Então, é esse o 
nosso parâmetro, quando a gente trabalha na Atenção Básica. Por que o 
dinheiro da Atenção Básica está sendo tão invertido quanto à alta 
complexidade? Porque a alta complexidade é mais cara. Mesmo que eu 
trabalhe com um número menor, ela custa mais, ela custa infinitamente mais. 
Hoje uma ação que eu ponho de uma agente comunitária é muito mais em 
conta, preventivo, que fica aí o Parque Fracalanza todos os sábados com 20, 
30 pessoas só e estão abertas todas as terapias, as terapias que temos nas 
unidades, que são acupuntura, vários grupos. Então, tem muita coisa e é 
subutilizado, mas ele continua lá aberto, todo final de semana, para receber a 
população. 

Nós também temos na nossa região, o Rogério fala sobre 
os pagamentos, acho que a Mirela vai abordar um pouco melhor a situação, 
também não gosto de ver faltando Buscopan, também não gosto de ver o PA 
fechado, porque esse profissional tinha de estar lá, mas trabalhamos com uma 
escala reduzida. Eu não posso prever qual o médico que vai ficar doente, qual 
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o médico que vai apresentar um atestado. Eu também não gosto de ver isso. 
Eu, além de ser pediatra, sou mãe. Eu também fico imaginando a dor de uma 
mãe levar... peço para todo mundo ter humanização e acolhimento melhor. Aí, 
sei das dificuldades que hoje os gerentes desses PAs enfrentam, porque está 
uma população, que hoje tenho uma rede básica que está desfalcada de 
profissional. Hoje, nenhuma unidade nossa está “zero” profissionais, mas 
posso estar faltando com pediatra ou ginecologista ou o clínico. Eu não tenho 
os três juntos, mas tenho um ou outro. Então, não acho justo falar que não 
está tendo atendimento. O atendimento existe, sim.  

Esse atendimento, esses dados que mostramos não foram 
maquiados, foram lançados na base do sistema de saúde do Ministério da 
Saúde e puxamos de lá esses dados para apresentar para vocês. Quando eu 
falo ou quando o Michael aqui deu a opinião de colocar que tivemos um 
crescimento, um reconhecimento, foi que hoje estamos pagando para o 
profissional o que ele exerce. Se eu tenho que pagar o ônus dessa decisão, é 
minha mesmo. Eu não vou jogar para ninguém. Eu preferi fazer com que o 
médico que fosse contratado, ele era de 40 e não cumpria, e ele reduziu a 
carga horária e foi para 12, hoje ele recebe para 12, mas trabalha para 12. Por 
isso que tivemos um aumento muito pequeno, mas ele foi real, foi verdadeiro, 
pode ter sido 0,1! Isso mostra que como eu tinha uma previsão hoje 
estabelecida, uma questão de hoje, uma capacidade instalada surreal, porque 
ninguém exercia de fato. Com a diminuição que tivemos grande de 
profissionais médicos, nós não tivemos redução no atendimento. É isso que 
ele quis dizer. É isso que a gente teve um crescimento muito pequeno, sim! Eu 
também não gosto desse crescimento, eu quero que ele aumente muito mais. 

Eu quero também trazer aqui que a Secretaria de Saúde 
trabalha com planejamento, sim. Não só planejamento como planejamento 
estratégico, que é mais urgente dentro das nossas prioridades e nós não 
temos condições hoje de trazer uma resposta adequada, porque tenho 
respeitar os tempos de uma contratação pública. A contratação pública tem 
que sair um edital, vai para avaliação de um controlador, volta, acha que não 
está bom, volta para avaliação do procurador. Volta, acha que não está bom: 
“Tem que mexer aqui, tem que abordar ali”. A gente faz as mudanças e até 
sair um chamamento demora a ser construído esse edital. Aí, ele passa até 
por avaliações de Tribunal de Contas. Nenhum chamamento que saiu no 
nosso momento de Administração foi impugnado. Isso, eu faço questão de 
falar. E passou pela avaliação do Tribunal de Contas. Teve outros que 
começaram e foram impugnados uma, duas, três vezes. Os nossos, nenhum, 
porque estamos levando em conta o acerto de todos. 

Tem resultados aqui que não estão bons? Pode ter do 
Stella Maris. Eu particularmente gosto muito dos profissionais do Stella Maris e 
fizemos um acordo, sim, um ajuste de contrato para trabalhar dentro desse 
modelo. Antes, o que era contratado por um bloco, se tivesse que fazer um 
cateterismo, não podia fazer e fizesse um eletro era apontado em número de 
procedimento igual, hoje não. Nós dividimos hoje por procedimentos e pelo 
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valor desse procedimento. Então, se ele tiver que me produzir e isso só vai 
refletir no próximo quadrimestre, o valor exato dessa transferência. E ele foi 
parceiro em entender, sim, que tínhamos de fazer um novo reajuste. Hoje, 
estamos num momento em que a Secretaria de Saúde trabalha de forma 
conjunta, todos os departamentos hoje, os diretores e alguns representantes 
estão aqui, nada é feito, reunião eu e uma única pessoa, é numa mesa que se 
discute. Não temos nada a esconder, é uma transparência total. Muito me 
entristece ouvir qualquer tipo de comentário nesse sentido. 

Hoje, temos aqui um diretor novo que veio substituindo a 
Gabriela para já trabalhar nesse modelo de compra e aquisição de 
medicamentos e insumos. Nós aderimos... coisa que não deu um mês ainda, a 
bolsa eletrônica de contratação ali, por causa que a back, nós entramos nessa 
Bolsa que dá um leque maior de possibilidade de compra e aquisição de 
insumos e medicamentos. Começamos segunda-feira um grupo de pessoas, 
pedi pessoalmente para o Prefeito e ele está me cedendo, mais ou menos, 
umas 10 pessoas e mais a equipe que temos na Secretaria, vamos para o 
Adamastor, às 8h da manhã, fazer todas...  todos os descritivos de todos os 
insumos que precisamos, porque tem coisas que estão paradas de urgência 
há 60 dias para acertar descritivo que não teve concordância de Controladoria 
e uma série de coisas. Então, vamos fazer essa força-tarefa e temos aí 30 
dias para deixar, inclusive, processos judiciais. 

Aí, quando venho com esse meu afã de querer dar data, 
trabalho com as datas que são preconizadas, aí falo para a Vereadora Janete: 
“Não prometi em vão, é que teve prazo de contrarrazões, prazo de avaliação”. 
E teve firmas que apresentaram propostas de trabalho com sete mil folhas. A 
equipe é uma única equipe, eu nem faço parte dessa equipe julgadora de 
chamamento. Então, ela tem que avaliar, tem que ler todas as propostas de 
todo mundo, sair pontuando de forma igual para dar um vencedor. Então, nós 
temos um tempo humano que eles não conseguiram, não imaginaram que 
viria tanta proposta, tanta coisa escrita sem necessidade, às vezes. Hoje, 
poderia ser mais direcionado, mas hoje nós temos o tempo humano de 
realização de trabalho. E essa equipe está saindo de lá todo dia de noite, está 
se reunindo sábado e não posso acelerar um trabalho que não seja humano. 
Eu agradeço, sim, a essa equipe pelo empenho que tem. Está aqui a Vivi, que 
é uma dessas coordenadoras. Tenho o maior carinho e a maior admiração por 
você, Vivi. 

A UPA... o PA Paraíso. Vamos lá, nem sei em que 
sequência estou aqui. O PA Paraíso está com a licitação pronta, ganhou uma 
firma chamada Teorema. Essa firma, essa Teorema foi a ganhadora dessa 
concorrência e tem agora 30 dias para começar o trabalho lá. Ontem, o 
Prefeito foi lá à noite e já pedi uma conversa, convocar essas pessoas que 
não conheço que são da firma. Eu e o Henrique vamos tentar conversar para 
tentar, o máximo possível, começar antes desse prazo de 30 dias. A 
estimativa prevista de entrega desse equipamento, a gente imagina que seja 
setembro, tudo dando certo: setembro. Outubro, novembro vamos ter que 
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mobiliar esse equipamento, vamos ter que pôr móveis. Nós não vamos 
transferir coisas. Então, vamos precisar ir atrás de emendas, recursos e 
alguma coisa para a gente mobiliar. E, depois, paralelamente a isso vamos 
soltar o chamamento que – volto a frisar aqui – tem duas possibilidades. Essa 
UPA... esse PA pertencia a um contrato da Fundação ABC, ele como escopo e 
é parte desse contrato, temos que fazer uma consulta jurídica se vamos 
contratar pela FuABC ou se vamos abrir novo chamamento. Mais transparente 
que isso, nós vamos discutir, temos uma comissão aqui superativa, está lá 
toda hora e está participando. E, conjuntamente, nós vamos ver dentro do que 
eles querem, do que a gente pode fazer e do que juridicamente nos é 
permitido construir essa possibilidade. Então, eu gostaria muito, é um pedido 
do Prefeito da gente entregar a UPA Paraíso, que vai ser porte 3, no 
aniversário da Cidade de Guarulhos. 

O que mais tenho para responder? O concurso médico foi 
aberto, tivemos grande dificuldade. Hoje, estava a manhã inteira com a Lu 
tentando autorização para JOF nos liberar mais contratações de médicos 
plantonistas e socorristas, mesmo independente do concurso, autorizarem 
essas contratações para gente fechar as escalas que são reivindicadas pela 
Rosalia e que não é mentira. Ninguém aqui está falando que é. Então, assim, 
vamos tentar fechar essas escalas. Não sei se foi aprovado ainda pela JOF, o 
concurso está aí, mas independente disso, quero falar para vocês do projeto 
que vamos fazer. Nós estamos fazendo uma contratação médica de 151 
profissionais, dentre eles especialistas: socorristas e médicos da atenção 
básica mais as carretas, que serão em quatro polos. Serão quatro arenas, 
uma em cada região de Guarulhos e vamos contratar os equipamentos 
necessários para essa carreta, que serão os exames-apoio diagnóstico. Por 
que essa necessidade? Para eu ter uma linha de cuidado. O que é uma linha 
de cuidado? É o começo, meio e fim. Vai, o médico da Atenção encaminhar 
para o exame, volta para o médico ver. Teve alguma prioridade, pequena 
cirurgia? Vai se resolver na carreta, que vai funcionar como hospital dia. Não 
teve prioridade nenhuma, é uma coisa grave, vai para a alta complexidade e 
vai ser marcado nessa situação.  

Então, são essas carretas. Nós temos que finalizar esse 
edital até o final do mês. Em março, esse edital já está lançado. Nós temos os 
prazos legais para abertura e concorrência disso e a firma ganhadora terá aí 
um prazo para atender às nossas necessidades e moldar. Já chamamos 
vários parceiros, já demos a ideia do escopo e do planejamento que a gente 
quer e eles estão tentando montar de acordo com o que nós pedimos. Existem 
muitas carretas já prontas que querem me trazer algum serviço que eu não 
quero comprar. É um dinheiro público e tenho que ter responsabilidade em 
gastá-lo. E por gastar de forma correta, tenho que trabalhar com ele 
comprando o que o município precisa, cruzando uma fila de espera que tenho, 
cruzando a minha necessidade de cuidado. É assim que vamos trabalhar 
nesse município. Achamos que em maio, final de maio, esse projeto já está 
chegando à Cidade e aí vamos tocar até o final da Administração. 
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Agora, vou passar um pouquinho para eles. 

O SR. DALMO VIANA – Primeiramente, boa tarde a 
todos. A gente avançou para além do meio dia. 

O meu nome é Dalmo Viana, me apresento a cada um de 
vocês. Muitos, eu já conheço, outros estou tendo o primeiro contato. Quero 
aqui na pessoa do presidente desta audiência, o Vereador Eduardo 
Carneiro, agradecer a presença de todos e citar os Vereadores que por 
aqui passaram e fazer algumas considerações. Mas não sem antes 
cumprimentar os profissionais de Saúde e aqueles que ajudam a fazer a 
gestão do Sistema Único de Saúde dia a dia, que são os conselheiros 
municipais, são os conselheiros que ajudam a construir esse processo. A 
gente, sim, precisa construir de forma conjunta, porque os problemas estão 
presentes em todos os mais de cinco mil municípios que estão aqui 
compondo este país todo. 

Digo isso porque, naturalmente, o Governo Guti não 
governa olhando para trás. Isso é um fato, ele não governa olhando para 
trás. Agora, a gente não pode desconsiderar que ações e problemas, por 
exemplo, como dívidas e algumas notas que não foram pagas, quando a 
gente tem um pregão, quando a gente tem uma licitação, acabam dando 
deserto, por quê? Empresas que antes forneciam regularmente para o 
município não se interessam mais em participar do certame. A gente não 
pode desconsiderar esse tipo de situação. Mas para além desse apanhado 
geral e da participação de cada um de vocês na ação de melhoria da 
gestão da Saúde no município de Guarulhos e da prestação de serviço 
que, sim, teve um crescimento, mesmo com a redução de profissionais, 
isso demonstra que foi acertada a atitude na reorganização e no 
planejamento da Secretaria quando bancou essa mudança e apontou que 
mesmo com a diminuição de carga horária dos profissionais ainda assim, 
nós conseguiremos alcançar os dados e conseguiremos alcançar as metas 
que estavam colocadas. 

Agora, imaginem vocês se com os profissionais que 
estamos hoje com 40 horas estivessem todos os outros que pediram 
diminuição, solicitaram a diminuição da sua carga horária atendendo 
plenamente a situação da Saúde em Guarulhos como seria atualmente, 
não é? Nós temos a responsabilidade de prestar o melhor serviço para a 
população e temos a responsabilidade de melhorar os instrumentos de 
gestão dentro da Secretaria e dentro do Governo como um só. Eu acho 
que cada um aqui precisa se esforçar e muito para que isso aconteça. Aí, 
quero desfazer aqui um pequeno mal entendido que foi colocado em 
algumas das falas aqui. Primeiro, temos um primeiro processo chamado 
Sistema, um Sistema Integrado de Gestão de Saúde. Um certame onde o 
processo licitatório ocorreu no dia 28 de janeiro de 2019, que é tocado pela 
Secretaria de Gestão e que finalizado teremos amanhã uma apresentação 
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na Secretaria sobre as empresas habilitadas. Dentro desse processo, a 
Saúde avalia e mais que avalia, ela vai validar os procedimentos de cada 
um dos módulos para que a gente possa partir para um processo de 
assinatura desse contrato. Está ok? 

Isso não está “linkado” diretamente no problema que 
tivemos de internet, ao problema de fibras óticas. Como foi reportado, 
inclusive na mídia, aqui, os cabos de fibra ótica não têm valor comercial, 
mas por incrível que pareça dentro de um conjunto e aí tenho que 
agradecer aqui também a manifestação do Conselho, na pessoa do 
Rogério, que em algumas situações em que estivemos juntos corroborou 
de que situações como as que aconteceram de corte dos cabos, 
rompimento misterioso. A gente pode levantar aqui diversas causalidades 
para que isso tivesse acontecido, mas se o cabo não tem valor comercial, 
se isso acontece dentro de uma unidade e a gente acaba tendo a 
interrupção dos serviços, há de se pesquisar mais que isso, precisa 
investigar mais profundamente o que está acontecendo porque, a mim, 
parece que existe uma intenção de prejudicar. Mas quando se faz uma 
situação como essa, você prejudica a população. Você não prejudica um 
governo, você não prejudica uma gestão, você prejudica o usuário e a 
gente está falando de vidas. Aí, todos nós temos que ser vigilantes em 
cada uma dessas situações. Isso acontece em diversas situações, então 
precisamos estar não só vigilantes, mas precisamos fazer um corpo em 
defesa da nossa gestão, em defesa da saúde pública, em defesa da saúde 
para a população.  

Quero, ao separar o sistema, o problema de internet que 
também foi motivo de matéria vinculada inclusive no jornal, no telejornal 
pela manhã, de que atingiu não só a Saúde, ele atingiu outros setores do 
governo. Isso aconteceu. Nós tivemos um lapso, um pequeno lapso sobre 
a empresa de manutenção e isso foi solucionado, tanto que todas as 
unidades atualmente já tem a prestação restabelecida. Ok? Agora, eu volto 
a afirmar, nós tivemos depois de restabelecer uma unidade, no dia seguinte 
ela estava novamente com o serviço... caiu o serviço exatamente porque o 
cabo apareceu cortado novamente. Então, isso tudo é muito suspeito. 
Agora, como disse anteriormente, cabe avaliar tudo isso. 

Agora, preciso dentro da linha de desfazer alguns 
enganos aqui, a deputada... a Vereadora Janete colocou em relação ao 
que foi apresentado aqui, um número: “Como pode sem sistema, sem 
internet os números serem apresentados com um número acima e 
superior? Como você faz esse processo?”. Como eu estava colocando 
aqui, uma coisa não tem relação direta com a outra, porque quando a 
gente trata da autorização de internação hospitalar, você pode jogar isso e 
subir para sistema em diferentes momentos. Você não precisa fazer isso 
naquele exato momento, eu posso fazer isso dentro de um volume de 30, 
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60 e 90 dias, inclusive. Validar isso e colocar para o Ministério avaliar 
podendo, inclusive, até glosar isso, se ele entender que não está de 
acordo. Ou seja, a produção que foi apresentada aqui foi referendada, 
inclusive, pelo Ministério e ela não tem uma ligação direta se a gente tem 
sinal de internet naquele momento ou não. Ok? Só para desfazer esse mal 
entendido. 

E dizer exatamente que é muito importante, assim como 
a consciência dos profissionais da Saúde de que cumprir 40 horas, cumprir 
com aquilo que você se comprometeu e dar atendimento à população de 
que todos somos servidores públicos, todos estamos debaixo de um 
estatuto e todos nós nos colocamos debaixo desse estatuto com uma 
responsabilidade de cumprir com o nosso dever. Então, quando você fala, 
inclusive, dos preenchimentos das AIHs, os médicos precisam fazer isso de 
forma consciente e correta, porque quando não se faz isso pode ter um 
problema porque ao apresentar para o Ministério ter isso glosado e aí não 
receber por isso. Ou seja, tem um dano ao erário, um dano aos cofres 
públicos. Então, o profissional precisa ter consciência de que a ação dele 
naquele município pode trazer muitos benefícios para a população, para a 
gestão, para o governo, para a administração ou ele pode causar prejuízos 
também. Todos nós aqui temos que zelar pelas contas públicas, porque 
caso contrário podemos vivenciar processos como a gente viu aqui em 
alguns momentos. Ok? 

Todos nós vamos aqui fazer uma grande tarefa, não 
tenho dúvidas, Rogério, de que o compromisso que o Conselho tem e que 
cada um dos profissionais aqui tem é para que a prestação de serviço para 
a população seja ainda melhor. Não tenho dúvida de que quando as 
críticas dos Vereadores, de cada um de vocês aparecem aqui na tribuna é 
no sentido de melhorar a prestação de serviço. Eu não tenho dúvida de que 
a entrega da equipe que passo agora a compor, exatamente há um mês, é 
tamanha para prestar esse tipo de serviço para vocês. Não tenho dúvida de 
que com cada uma das ações que estão sendo empregadas pelo Prefeito 
Guti e pela Secretária Ana, a gente vai conseguir, sim, melhorar a 
prestação de serviço. A gente vai conseguir, sim, atender à demanda 
reprimida e vai conseguir, sim, mais do que isso, trazer para a Câmara 
Municipal para nos ajudar, para nos ajudar a colocar as claras todos os 
problemas que estão colocados e que vão ter que buscar solução nos seus 
devidos fóruns legais. Não tenho dúvida de que cada um de vocês aqui vai 
ser extremamente importante na busca, na busca de uma melhoria 
considerável da saúde pública aqui no município de Guarulhos. 

Eu estou à disposição de cada um de vocês. Quero, mais 
do que tudo, me colocar mais uma vez aqui para atendê-los naquilo que 
cada um precisar e sei que essa é a orientação de toda gestão. Muito 
obrigado. 
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A SRA. GLEIZE MIRELA SOARES – Boa tarde a todos 
os presentes. Quero cumprimentar a todos os Vereadores na pessoa do 
Dr. Eduardo Carneiro, que preside esta Mesa; a todos os conselheiros 
presentes, na pessoa do Rogério, e a todos os demais usuários e 
servidores que estão participando desse grande trabalho em conjunto, que 
é a saúde pública. 

Eu vou prestar alguns esclarecimentos para 
complementar as informações que já foram dadas. Em relação ao Instituto 
Gerir. Sim, tem uma grande ansiedade em se concluir essa prestação de 
contas, que é necessária e que estamos em fase final desse acerto de 
contas. Junto com a Procuradoria, com a Secretaria da Justiça e demais 
órgãos técnicos vamos dar todos os encaminhamentos necessários a partir 
dessa conclusão que pretendemos, no mais tardar no final desta semana 
ou no da próxima, já ter algum direcionamento nesse sentido. 

Em relação aos chamamentos públicos, como a Dra. Ana 
disse, temos uma comissão que é especializada e que é composta por 
técnicos das diversas áreas da assistência dos serviços públicos para fazer 
a análise dos projetos técnicos. Esses chamamentos têm alguns prazos 
legais e que devem ser obedecidos. Hoje, o chamamento do HMU está na 
fase da abertura das propostas técnicas, que são os projetos. A abertura 
está marcada para amanhã, temos cinco instituições concorrendo. 

Em relação ao chamamento do HMCA, já ultrapassou a 
fase de avaliação dos projetos técnicos e agora está em fase de recursos. 
São cinco dias úteis para a apresentação de recursos pelas instituições 
participantes, que são três. Depois de cinco dias dos recursos são mais 
cinco dias úteis para as contrarrazões. Após, vai para essa comissão 
especializada para fazer a análise das razões e contrarrazões dos 
recursos. 

Quanto ao chamamento de Capes já foram 
apresentados... 

– Manifestações em Plenário. 

A SRA. GLEIZE MIRELA SOARES – Desculpa. Quanto 
ao chamamento de Capes já foram apresentados os recursos das duas 
fases. Já ultrapassou a fase de análise de habilitação e da fase de projeto 
técnico e ultrapassou a fase dos recursos. Agora, a comissão está 
analisando os recursos para dar os resultados. Foram duas instituições que 
vieram participar, que tiveram interesse em se inscrever nesse 
chamamento público e uma habilitada. Agora, está na análise dos recursos. 

Outro questionamento do Rogério, que é o velho 
questionamento sobre o pagamento por indenização da Associação Saúde 
da Família. O pagamento por indenização se dá com base na Súmula nº 8 
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da Procuradoria da Justiça. O Procurador Geral do Município, dentro das 
suas atribuições gerais, uma das atribuições é estabelecer essas súmulas. 
O que são essas súmulas? Para que cada processo não passe para 
parecer jurídico, ele faz uma súmula que é vinculante para os casos 
análogos. Neste caso, a Súmula nº 8 trata do pagamento por indenização. 
Para solucionar e resolver esse pagamento por indenização da Associação 
Saúde da Família lançamos o chamamento do Capes e agora estamos 
esperando para ver o resultado do que vai acontecer.  

Acredito que o último questionamento seria do senhor 
José Briziguelo a respeito dos restos a pagar. Quais são os débitos que 
estão incluídos nesses restos a pagar? Os restos a pagar são todos os 
débitos empenhados: FuABC, ISPDM estão incluídos dentro desses restos 
a pagar do que tem empenho. Acho que é isso. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Bom, vamos 
partir para a parte final desta audiência. Quero agradecer à Doutora Ana 
Cristina e toda sua equipe. Quero cumprimentar a todos os servidores 
presentes. 

Houve alguma pergunta que não foi respondida?  

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Um minuto 
só. 

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Só um 
minuto, senhora Rosália. A sua pergunta foi feita e ela será respondida 
pela Doutora Ana. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – A 
Gisele vai responder a ela. 

A SRA. GISELLE BARTELOTTI NUNES – Boa tarde a 
todos. Sobre o esclarecimento dos exames laboratoriais, esses são feitos 
pelas unidades de urgência, conforme o perfil de atendimento do caráter de 
urgência e emergência. Exames de diagnóstico que são de maior 
complexidade, esse tipo de ação se dá quando necessário numa 
referência. Então, o paciente que chega dentro desse critério, geralmente 
tem uma classificação de risco importante e, geralmente, transferido, 
referenciado para outro serviço. Nesta ocasião é que acontece toda a 
solicitação de exame diagnóstico. É assim que funciona. 

Agora, quando a complexidade é um pouco menor, mas 
se faz necessário a referência é que seja dada através das Unidades 
Básicas de Saúde. Está bom? 

– Manifestações em Plenário. 



 

Rua João Gonçalves, 604 – Centro – Guarulhos – SP – CEP: 07010-010 – PABX (11)2475-0200 

http://www.camaraguarulhos.sp.gov.br 

46/50 
Aud. Públ. (Saúde), 

20-02-2019 

 

PODER LEGISLATIVO 
CIDADE DE GUARULHOS 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Por favor, 
senhores. Vocês já tiveram o momento da fala... Aqui é uma casa 
democrática. Vocês tiveram a fala de vocês, foram feitas as respostas. 
Demais dúvidas, vocês podem encaminhar diretamente à Secretaria. Nós 
não vamos entrar aqui em nenhum debate. Ok? 

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Sim. Vou 
fazer o seguinte, nós já temos um tempo grande de audiência, eu só queria 
verificar as perguntas que não foram respondidas para que a Secretária 
fizesse a pergunta. A pergunta do senhor Lima é com relação à porta 
aberta do HMU. Por favor, Secretária. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Foi 
você mesmo que pediu para eu fazer um resumo pelo adiantado da hora. 
Então, eu tentei fazer um global aqui. 

– Manifestações em Plenário. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Eu vou 
responder ao senhor Lima. A porta aberta. Sim, eu fiz um questionamento 
para o nosso procurador, hoje o Dr. Jacob, que está na Saúde, da questão 
da referência da porta aberta. Como estamos em término de contrato 
emergencial e esse contrato não prevê nenhum acréscimo, nenhum termo 
aditivo, acho que ficaria numa situação ilícita. Nós não pudemos fazer 
acréscimo desse valor para que o HMU pudesse fazer alguma contratação 
a mais para o atendimento de uma porta. Essa porta terá que ser 
redimensionada em número de profissionais. Dentro do contrato novo, essa 
porta já prevê esse aumento e assim que assinado já vai estar 
redimensionado com a quantidade de profissionais necessários para o 
atendimento. Isso não quer dizer que o HMU não esteja atendendo. Ele 
está atendendo e dando uma retaguarda a mais para a gente toda sexta-
feira, sábado e domingo pelas dificuldades que a gente está tendo em 
alguns PAs. 

Agora, qual a outra que a senhora gostaria, Vereadora 
Janete? 

A SRA. JANETE LULA PIETÁ – Uma retificação. Eu 
achei que com o clima que tinha ocorrido de uma pessoa que passou mal 
ou suspendia... Se não suspendeu, então, vamos ter que responder tudo. 
Não é reduzir. A minha proposta foi suspender. Não suspendeu, eu vou até 
meia-noite para saber as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – A sua 
pergunta, Vereadora. 

A SRA. JANETE LULA PIETÁ – Sim, mas estou 
explicando o que foi dito e o que eu não disse. 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Por favor, a 
pergunta. 

A SRA. JANETE LULA PIETÁ – Três questões não me 
foram respondidas. A Dra. Ana falou o número de médicos: 1.623 médicos, 
50 Mais Médicos, deu a sua descrição. Mas a minha pergunta foi: no 
quadro da página 29, a meu ver, faltou ginecologista e pediatra. Então, 
como está a situação de pediatras e ginecologistas? E eu perguntei: nas 
UBSs. Foi muito claro. 

A segunda questão que o Adjunto Dalmo, o senhor 
Dalmo, o Doutor Dalmo, eu não sei, tentou me responder, eu perguntei o 
seguinte, não foi? O senhor me falou dos problemas da falta de sistemas 
nas UBSs e o senhor me disse sobre a questão hospitalar. Hospitalar não é 
o setor primário. Então, a minha pergunta foi: A falta, como se responde na 
questão de base?  

Então, essas duas questões, eu não senti que foram 
respondidas. E para finalizar... 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Ok. 

A SRA. JANETE LULA PIETÁ – Para finalizar... A 
Mirela, não é?  

– Manifestações em Plenário. 

A SRA. JANETE LULA PIETÁ – Que me respondeu 
sobre o andamento dos chamamentos públicos. Você fez uma síntese que 
acho que é mais ou menos, mas eu gostaria de recebê-la de forma mais 
detalhada posteriormente. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Perfeito, 
Vereadora. Inclusive, a senhora na sua função como Vereadora pode fazer 
isso, a senhora sabe muito bem, via requerimento, que são aprovados aqui 
nesta Casa. A senhora é uma parlamentar experiente e sabe que pode 
fazer dessa forma. 

Às respostas, por favor. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Número 
de médicos ginecologistas nas UBSs, nós temos 44 profissionais. Faltam 
19. Teve contratação emergencial já aberta e não teve adesão de nenhum 
ginecologista.  

Pediatra, nós temos 25. Faltam cinco. Também foram 
abertas contratações e nenhum presente. Atendimento de GO, de 2018 
foram 92 mil, 608 atendimentos.  

Mais alguma coisa, Vereadora? 
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A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – 
Sistema. 

O SR. DALMO VIANA – Bom, como eu disse, está tendo 
uma pequena confusão com relação... porque, quando a Vereadora fez a 
pergunta, ela fez a pergunta “linkada” exatamente sobre a apresentação e 
falou: “Como pode ter crescido exponencialmente, se a gente não tem o 
sistema?”. Então, a pergunta foi sobre o crescimento do quadro 
apresentado. Foi isso. Porque, essa foi a referência que a Vereadora 
apresentou. Mas eu entendi agora na segunda retificação o que a 
Vereadora quis dizer. Na verdade, a gente teve um problema que foi 
largamente conhecido, porque foi levado ao público pelos telejornais sobre 
a falta de internet em vários setores do Governo. Ok? Tivemos um 
problema de interrupção devido às chuvas. A gente teve um problema de 
interrupção, porém o protocolo adotado e a orientação dada não só pelas 
divisões, a Divisão 1, 2, 3 e 4, é exatamente que todo esse atendimento 
fosse realizado como era feito quando não tinha esse tipo de tecnologia. 
Ou seja, não se parou de fazer e de se prestar o atendimento pela conta da 
ausência de internet. Não é? Então, internet é uma coisa, o sistema é outra 
e a produção hospitalar é outra.  

O sistema está em processo. Foi feito processo licitatório. 
Amanhã a gente tem a apresentação das propostas. A internet foi 
restabelecida em todos os equipamentos de Saúde, Educação e de 
Gestão, conforme todos podem verificar. E a produção que foi apresentada 
aqui não está “linkada” nem a uma coisa nem a outra. Está bom. 

A SRA. GLEIZE MIRELA SOARES – Parece que 
perguntaram também... Desculpe, faltou complementar em relação ao 
pagamento dos funcionários da Gerir. Temos diversas demandas que 
estão na Justiça do Trabalho e a Prefeitura é sempre representada pela 
Procuradoria Trabalhista. Nós somos intimados e a Procuradoria 
Trabalhista acompanha todas as audiências e faz a defesa do município. 
Quanto a isso, também, com esse encontro de contas e essa finalização, 
esse é o principal foco da Administração de finalizar todo esse processo 
para poder atender a todas essas reclamações e aos funcionários. Apesar 
da responsabilidade do município ser subsidiária, mas tudo isso será 
resolvido ao finalizar o encontro de contas. 

– Manifestações em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Sim, deixa a 
Mirela... E eu permito, sim, senhor Rogério. 

A SRA. GLEIZE MIRELA SOARES – Nós estamos 
trabalhando desde o ano passado com uma equipe técnica bem reduzida, 
mas nos esforçando muito. Pretendemos, como tinha dito na minha 
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primeira fala, até o final da semana que vem encaminhar esse encontro 
para os órgãos técnicos para os direcionamentos desse encontro. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Eu dou um 
minuto para o senhor para fazer a consideração, senhor Rogério. 

O SR. ROGÉRIO DE OLIVEIRA – Vai ser bem breve.  

É que queria deixar bem claro aos trabalhadores da 
Saúde que o Conselho Municipal não só reconhece todo empenho deles 
como também faz diversas vezes a defesa da categoria dos servidores e, 
principalmente, dos da Saúde que vem sofrendo demais. Porque, na fala 
do Pedro Gomes, quando enaltece o servidor parece que foca muito na 
questão do SAMU e não é, temos na rede inteira, na Secretaria inclusive, 
temos vários técnicos, gerentes e diretores aqui hoje que podem 
comprovar isso. Inclusive, tenho uma crítica à conselheira Rosália, por 
parte de alguns trabalhadores, ela mesma, sem ser conselheira, faz uma 
defesa muito importante dos trabalhadores da Saúde. Lógico, nem Jesus 
Cristo conseguiu agradar todo mundo, mas por parte do Conselho, por 
parte das pessoas que têm feito cobranças em relação à saúde pública, 
todos são unânimes em deixar bem frisado o empenho dos trabalhadores e 
a qualidade que se tem mesmo durante as dificuldades. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Muito bem 
colocado, senhor Rogério. 

Doutora Ana Cristina, tem uma colocação com relação à 
mamografia. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Eu vou 
responder ao Bruno, porque faltei com a resposta. Desculpe, Bruno. 

Nós temos hoje quatro mastologistas no município e eles 
ficaram de atender. Então, foi feito assim, toda mamografia alterada, que é 
bi rads 4 e 5, que é o CA já em estadiamento avançado, foram 
direcionados diretamente para esses profissionais. O que estão no estádio, 
que é mama displásica ou alguma coisa em cito para fazer quadrantel ou 
biópsia, aí nós temos também mastologista nos nossos CEMEGs que 
poderiam dar esse direcionamento. Só que os bi rads altamente alterados, 
já encaminhamos direto para a Rede Hebe Camargo. E aí, então, só foi 
dada liberação dos exames que estavam normais e que a gente vai fazer 
acompanhamento, tá, querido? Alguma dúvida mais? Não. Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Carneiro) – Muito 
obrigado à Secretária e a sua equipe. Volto a ressaltar aqui o meu respeito 
a todos os funcionários da saúde pública. Na minha vida profissional, como 
médico na Cidade, tive o prazer de trabalhar como médico por 20 anos na 
periferia da Cidade e isso engrandeceu muito a experiência profissional de 
trabalhar com muitos de vocês. 
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Antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui também 
que a Comissão de Saúde desta Casa, agora é composta por este 
Vereador, o Vereador Moreira e o Vereador Toninho. Nós mudamos o 
modus operandi da Comissão. Durante as quatro semanas do mês, na 
primeira semana fazemos uma reunião administrativa, onde fazemos a 
avaliação dos projetos, é uma reunião técnica. Duas semanas seguintes, a 
Comissão decidiu visitar os estabelecimentos de Saúde, sejam UBSs, 
hospitais fazendo uma agenda crítica e propositiva ao serviço de Saúde da 
Cidade. Na última semana do mês, a gente vai sempre solicitar à 
Secretaria de Saúde que nos receba, que receba a Comissão para discutir 
temas levantados durante essas visitas. 

Não tendo mais assunto a ser tratado, agradeço a 
presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública. 

– Encerra-se a Sessão às 13h10min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– PRESIDENTE – 

Vereador Dr. Eduardo Carneiro 

Comissão Técnica Permanente de Higiene e Saúde Pública 

 

 

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

 


