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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE 

REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 

E VINTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, COM 

INÍCIO ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS E TÉRMINO ÀS 

DOZE HORAS. 

 

 

Realização: Secretaria de Saúde 

Presidente: Vereador  Dr. Eduardo Carneiro 

Assunto: Prestação de Contas do terceiro quadrimestre de 2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Bom dia a 

todos. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2020.  

Sob a proteção de Deus, iniciamos esta audiência pública. 

Desde já conto com a compreensão de todos os presentes. Façam silêncio, 

por favor.  

Suspendo por cinco minutos.   

– É suspensa a audiência pública às 9h31min, sendo 

reaberta às 9h41min. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Reinicio os 

trabalhos.  

Esta 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 explanações referentes à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 

2019, obedecendo dessa forma ao disposto no artigo 36 da Lei Complementar 

nº 141 de 13 de janeiro de 2012.  

De imediato, convido o colega Vereador Moreira e Vereador 

Toninho para compor a Mesa; a senhora Ana Cristina Kantzos, Secretária da 

Saúde; o senhor Luiz Fernando Cabral, Secretário Adjunto; a senhora Giselle 

Bartelotti, Diretora de Urgência e Emergência; o senhor Wonderson Moreno, 
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Diretor Financeiro; a senhora Bruna Benites, Diretora da Atenção Básica; 

senhora Luciana Zanotto, Presidente do Conselho Municipal de Saúde e a 

assessora da Secretária senhora Silvia Tonin. 

Com a palavra, a senhora Secretária doutora Ana Cristina. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Bom dia a 

todos. Agradeço o comparecimento da minha equipe em peso, os 

participantes. Agradeço à Mesa, em nome do doutor Eduardo Carneiro. 

Esperamos ter bons trabalhos para apresentar para vocês. 

Em primeiro lugar, o Wonderson vai apresentar a execução 

financeira. 

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

de registrar a presença da Vereadora Janete Pietá e de todos os diretores da 

Secretaria da Saúde e dos assessores de Vereadores. 

O SR WONDERSON MORENO – Primeiramente muito bom 

dia a todos e a todas. O meu nome é Wonderson e eu respondo pelo 

Departamento Financeiro da Saúde. 

Bem, vamos começar pela prestação de contas que trata da 

execução financeira da Secretaria, referente ao terceiro quadrimestre, período 

01/01/2019 a 31/12/2019. 

Esse primeiro slide, a intenção é abordarmos as receitas 

que compõem efetivamente todos os recursos que darão aos investimentos 

aplicados na área de saúde. A gente precisa entender quais são efetivamente 

os impostos e tributos que fazem parte do cômputo nesta apuração. Então, 

nesse slide podemos perceber que existe uma divisão pelo que chamamos 

fonte dos recursos. Na primeira linha temos receitas de impostos do Tesouro 

Municipal. Ou seja, efetivamente o que o município de Guarulhos consegue 

agir, consegue arrecadar diretamente para a composição desses recursos. 

Então podemos verificar IPTU, IR, ITBI, ISS, multas e juros e a dívida ativa. 

São esses impostos e tributos que compõem a fonte de recursos do município 

na aplicação em saúde especificamente.  

Vale destacar a grande relevância do ISS, Imposto sobre 

Serviços, que é o grande tributo que fornece recursos para a saúde. Então, 

ISS vem em primeiro lugar. A gente pode perceber que teve uma arrecadação 

final, ao longo do exercício, de 534 milhões de reais. Essa foi a arrecadação 

efetiva. Em segundo lugar, podemos destacar o IPTU, 485 milhões ao longo 

do exercício. Então, somente esses dois impostos contribuem entre 60 a 70 

por cento dos recursos do Tesouro, volto a dizer, aplicados em Saúde.  
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Quando a gente olha para os recursos arrecadados pelo 

Tesouro, quando a gente olha o orçamento inicial, que foi atualizado em um 

bilhão, 483 milhões, a gente chega ao final do exercício com um acumulado de 

um bilhão, 403 milhões. Ou seja, 94,5 por cento de arrecadação do que foi 

previsto efetivamente. A gente percebe aí uma receita efetiva um pouquinho 

menor do que foi prevista. Volto a dizer, tudo isso é dentro de uma previsão e 

as coisas vão acontecendo ao longo do exercício. 

Podemos ver numa linha logo abaixo Transferências da 

União, ou seja, recursos que vêm efetivamente do governo federal. A previsão 

inicial era de 76 milhões, praticamente 77. Ao final do exercício, a gente 

verifica uma receita de 72 milhões, 243 mil. Ou seja, 93,85 por cento de 

receita arrecadada do que era previsto inicialmente. A gente verifica uma 

frustração de arrecadação, uma frustração de receita por parte da União, onde 

basicamente os recursos são do FPM, que é o Fundo de Participação dos 

Municípios e TR e a Lei Kandir, que é muito insignificante, mas infelizmente 

também faz falta para a saúde e acabou não acontecendo nos últimos dois 

quadrimestres. 

A outra fonte de recursos logo aqui abaixo, Transferências 

do Estado, recursos que vêm do Estado e que entram nos cofres. É uma 

receita muito, muito importante. A previsão inicial de arrecadação era de um 

bilhão, 528 milhões, onde verificamos que ao final do exercício a receita final 

foi de um bilhão, 504 milhões. Mais uma frustração de receita de arrecadação, 

chegamos a 98,44 por cento. 

O destaque aqui é o ICMS, que é a principal fonte de 

recurso. Hoje, dentre todos os recursos que temos dentro do município, o 

ICMS beira os 50 por cento. Percebam que dentro de uma previsão de um 

bilhão, 320 milhões chegamos a um bilhão, 298 milhões. Ou seja, 98,3 por 

cento do que era previsto de arrecadação. Então, essas arrecadações que são 

consolidadas ao final, que são menores do que o previsto, elas acabam 

fazendo falta para o nosso investimento em saúde. 

O próximo quadro, na verdade, a primeira informação ali é 

um consolidado, consolidado do slide anterior, onde a gente verifica de forma 

mais direta os recursos arrecadados do Tesouro Municipal, fonte União e fonte 

Estado. De novo, a gente chega a um total arrecadado de dois bilhões, 980 

milhões, sendo que um bilhão e 400 da fonte do Tesouro Municipal, 72 

milhões da União e um bilhão, 504 fontes de transferências do Estado. 

Um pouquinho mais abaixo, apesar de estarem no mesmo 

slide, mas já é um outro olhar da execução financeira. No primeiro acima a 
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gente vê um consolidado das receitas e logo abaixo a gente pode observar o 

quadro que vai tratar da despesa, da efetivação de como foram utilizados os 

recursos. O que a gente pode verificar aqui? Dentro do que foi orçado, 

atualizado, de 791 milhões de reais, liquidado efetivamente, ou seja, o bem foi 

entregue, ou o serviço foi prestado e a obrigação do pagamento já está dada, 

não há outra etapa da despesa a não ser o pagamento efetivamente, que é o 

desembolso financeiro. Nesse momento da liquidação, chegamos a um valor 

total de 786 milhões de reais, ou seja, um percentual de 26,40 por cento, que 

é o valor liquidado sobre o total de recursos que compõem as fontes de 

financiamento da saúde, ou seja, 786 milhões sobre dois bilhões, 980 milhões 

de reais. Chegamos a 26,40 por cento que é o percentual oficial de aplicação 

dos recursos em saúde. 

O que vale destacar aqui? A grande função onde os 

recursos são aplicados efetivamente está na função 302, que é a Assistência 

Hospitalar e Ambulatorial. Basicamente é Média e Alta Complexidade. Verifica-

se aqui liquidado 448 milhões. De um total de 786, você tem 448 milhões 

voltados à função hospitalar e ambulatorial. 

O segundo destaque seria a Atenção Básica, que é a 

função 301, só que não está funcionando, 223 milhões. Percebam que a 

Média e Alta Complexidade basicamente é mais que o dobro da Atenção 

Básica, onde estão os esforços concentrados hoje por conta da grande 

demanda da Média e Alta complexidade. Então, 26,40 por cento é o índice 

oficial que vamos verificar um pouco mais à frente também. 

Vejam esse quadro aqui, que na verdade é uma demanda 

que vem do Conselho Municipal de Saúde, para ter uma visão mais ampla dos 

investimentos em saúde e onde podemos verificar o comportamento. 

Percebam que aqui, em 2019, como já demonstrado no slide anterior, temos 

uma aplicação de 26.40 por cento, que é a base, o percentual inclusive 

registrado em todos os meios de fiscalização. Então, 786 milhões é o valor 

liquidado em despesas da saúde. 

Aqui vamos tratar de saldo bancário. Então, percebam que 

nesse primeiro quadro temos algumas contas com saldos bem reduzidos, 

porque efetivamente até 31/12/2016 o Ministério da Saúde transferiu os 

recursos dentro do que chamamos de caixinhas para contas efetivamente. 

São contas para Atenção Básica, para Média e Alta Complexidade, Gestão 

SUS, Vigilância e Atenção Especializada. Após, a partir de 01/01/2017, numa 

nova sistemática de repasses de recursos, o Ministério da Saúde passa a 

adotar basicamente duas contas: uma conta para todos os recursos de custeio 
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e todos os recursos de investimentos. Então, percebam aqui que a gente aqui, 

até 31/12, é importante ressaltar que essa foto tem uma linha de corte de 

31/12/2019. Claro, se formos verificar, isso não existe mais. Então, tinha um 

saldo ainda, algum resquício dessas contas, mas hoje 100 por cento dos 

recursos são transferidos para essas duas contas, onde temos: 31/12 conta de 

custeio 19 milhões, 378 mil. Investimentos 15 milhões, 560 mil de recurso 

financeiro disponibilizado em conta corrente. Isso sem considerar as despesas 

que já estão programadas para serem debitadas dessa conta. Então, é 

simplesmente uma posição financeira. 

Outro destaque. Também, aqui vamos encontrar as 

planilhas com as informações de todos os recursos voltados para 

investimentos, todos os recursos recebidos pela Cidade voltados para 

investimento, que compõe aquela conta que abordamos no slide anterior, dos 

15 milhões. Então, aqui verificamos basicamente recursos que vêm de 

emendas parlamentares e de programas que são liberados pelo Ministério da 

Saúde, todos eles carimbados. Todos eles já têm o seu determinado destino. 

Então, trouxemos aqui para vocês para uma maior análise e 

verificação o número da proposta, na primeira coluna, o objetivo, o valor da 

proposta e o status. Essa informação é muito importante para a transparência, 

para a verificação de toda a sociedade. O que está acontecendo, em que pé 

está a utilização desses recursos? Então, a gente pode verificar, na última 

coluna, que praticamente todos estão em andamento, em status diferentes, 

ora na verificação, confecção de mapa de preços, ora no processo licitatório, 

enfim são vários procedimentos administrativos até a gente finalizar a 

utilização do recurso. Então, essa coluna vem para demonstrar com mais 

transparência para a sociedade civil como está acontecendo essa efetivação. 

Então, percebam que o saldo de 15 milhões vai ao encontro do saldo da conta 

Investimento. Alguém pode imaginar “mas o saldo da conta Investimento está 

um pouquinho maior”. A gente precisa entender que na posição bancária tem 

a rentabilidade dos recursos. Para uma melhor utilização dos recursos 

recebidos eles obrigatoriamente ficam em aplicação financeira. Então, lá é 

uma posição financeira, posição bancária que contempla essa rentabilidade. 

Vamos agora à despesa. Dados mais detalhados e menos 

ociosos sobre a execução financeira na saúde. O orçamento de 2019 inicia 

com valor de 995 milhões. No decorrer do exercício, com vários incrementos 

que acontecem, chegamos a um bilhão, 119 milhões de reais, ou seja, um 

incremento percentual de 12,5 por cento. Na prática, isso significa dizer um 

incremento de 123 milhões de reais ao todo. 
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O próximo slide, Fundo Municipal de Saúde, Orçamento 

2019, o orçamento atualizado de um bilhão, 119 milhões de reais, que é o que 

comentamos anteriormente, o orçamento atualizado. O que compõe esse 

orçamento? Quais os grandes colaboradores, quais as grandes fontes de 

recurso para isso, de maneira efetiva? Então, por aqui a gente verifica Tesouro 

Municipal 75 por cento. Valor de 837 milhões. Estado, um por cento, 17 

milhões e o Ministério, Governo Federal, com 264 milhões. Então, a gente 

verifica aqui quem é o grande patrocinador de investimento em saúde, na 

monta de 75 por cento que são os recursos do Tesouro. Lembrando lá no 

início como é feita a composição desses recursos do Tesouro. Se a gente 

olhar lá no primeiro slide, a gente vai entender como a gente chega a isso, 

mas efetivamente o Tesouro é o grande patrocinador, o grande investidor. 

Aqui temos um quadro pouco mais resumido, pouco mais 

sintético que chamamos despesa por fonte de recurso, ou seja, dentro das 

despesas executadas, efetivadas, de novo a gente se remete aos 

patrocinadores, aos grandes investidores. Então, percebam aqui: recurso do 

Tesouro Municipal, que é aquele orçamento que havíamos passado, ele sai de 

761 milhões e fica atualizado em 837 milhões, fonte do recurso. E liquidado, 

ao final do período, a gente chega a esse valor de 831 milhões, que é um 

percentual bastante interessante de execução da despesa. Em segundo lugar, 

como demonstrado no anterior, recursos do governo federal, valor atualizado 

de 264 milhões, que chegamos ao valor liquidado de 220 milhões. Em terceiro, 

recursos do Estado, atualizado em 17 milhões e 900, a execução efetiva 

chega a 14 milhões de reais. 

Aqui é o que chamamos de Despesas por Grupo. Temos 

dentro da contabilidade, dentro do sistema de controle público, três grupos de 

despesa. Pessoal e Encargos Sociais, Despesas Correntes e Investimentos. 

Então aqui a gente faz o recorte pelos grupos sem destacar efetivamente 

quais são os patrocinadores e os investidores, mas a gente faz um recorte 

aqui. A gente pode verificar que Pessoal e Encargos é na verdade o segundo 

grupo de despesa, onde a gente chega a um percentual liquidado de 47 por 

cento dos recursos, ou seja, 499 milhões de reais com Pessoal. Na verdade, 

Despesa de Pessoal é o segundo. O primeiro são as Despesas Correntes, 

onde alcançamos 53 por cento dos recursos com valor liquidado de 560 

milhões de reais. Por último, o grupo de Investimentos em 0,6 por cento. 

Esse quadro eu particularmente gosto muito dele. Eu, como 

gestor financeiro orçamentário, acho que ele dá uma transparência muito 

bacana. Acho que vale a pena, em que pese a dificuldade de visualização, 

que é meio cruel, mas os senhores têm os documentos aí, as apresentações. 
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Então, nesse quadro conseguimos distinguir as despesas pelo que chamamos 

Elementos de Despesas. Elementos de Despesas são pequenas rubricas 

onde encaixamos as despesas em pequenos quadrados, em pequenos 

grupos. Então, por exemplo, tenho Despesa de Pessoal, onde ela aparece 

aqui fatiada. Ela aparece em vários elementos de despesa. Ela aparece no 

elemento quatro, no sete, no oito, no 11 e no 13, porque dentro da Despesa 

de Pessoal temos várias subdespesas, que são salários efetivamente, que são 

encargos, que são horas extras, que são outras vantagens e obrigações 

patronais. Aí, quando a gente junta tudo isso e coloca numa caixinha, a gente 

chega àquele percentual que já falamos anteriormente, nos 47 por cento de 

Despesa de Pessoal na saúde. 

Vale um destaque também no elemento 39, Outros 

Serviços, pessoa jurídica, que são os contratos de prestação de serviços de 

PJ. Eles são inúmeros dentro da Secretaria de Saúde e o valor liquidado, 

chegamos ao final do exercício com 411 milhões de reais investidos nesse 

grupo de despesa. Talvez valha o destaque aí também no elemento 32, 

Material para Distribuição Gratuita, onde finalizamos o exercício com um 

volume de 35 milhões e 600 mil reais investidos na distribuição. Subvenções 

Sociais, que é o elemento 43, também tem os recursos consideráveis de 39 

milhões de reais liquidados. Talvez valha um destaque também interessante, 

porque temos aqui o elemento 46, que é Auxílio à Alimentação para o 

trabalhador, para o servidor, e a gente finaliza o ano com 37 milhões de reais 

investidos na alimentação ou no subsídio da alimentação do trabalhador de 

Guarulhos.  

Esse quadro também é cruel, difícil. Aqui são as Despesas 

por Programa e Ações. Basicamente são quatro programas na saúde, o 

número um Fortalecimento da Gestão do Sistema Único da Saúde, que é 

aquela primeira linha. O programa número dois, Fortalecimento da Atenção 

Básica. O três, Ampliação do Atendimento à Média e Alta Complexidade. O 

quatro, Qualificação das Ações de Vigilância. Dentro desses programas, 

verificamos que existem várias ações. Então a linha destacada em azul é o 

programa de saúde e as linhas logo abaixo elas compõem o detalhamento 

desses programas, que são efetivamente as ações em saúde, destacadas. 

Acho que esse quadro é bem detalhado, mas para a gente fazer qualquer 

avaliação dele tem que ser um pouco mais detalhado e minucioso, e a gente 

se coloca à disposição em outro momento. Mas todos os números, percebam, 

acabam caindo aqui no um bilhão e 66 milhões de recursos liquidados, 

aplicados em saúde. Só que nesse momento é um olhar diferente, não só 



 

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

8/48 

  

PODER LEGISLATIVO 
CIDADE DE GUARULHOS 

sobre os recursos que são utilizados no cômputo do investimento saúde, mas 

todos os outros, sejam do Ministério, sejam da fonte estadual. 

Este quadro aqui é bem sintético, mais enxuto, onde a 

gente fala dos programas. Esses programas que vimos no slide anterior, aqui 

já estão sem detalhamento das ações, somente com os programas. Aí vale 

destacar novamente o programa que consome maior volume de recursos, que 

é o de Média e Alta Complexidade, que é o número três. Percebam que 

chegamos ao valor liquidado, acumulado de 590 milhões e segundo, de novo, 

Atenção Básica. Seja qual for o olhar, seja qual for a avaliação da gestão 

financeira orçamentária, a conclusão é sempre esta: o que consome o maior 

volume de recursos na saúde? Média e Alta Complexidade. Em segundo 

lugar, Atenção Básica, numa proporção de quase 100 por cento de um para o 

outro. 

Aqui são os repasses provenientes do Fundo Municipal de 

Saúde. Aqui o destaque ou a classificação, é o que chamamos de Código de 

Aplicação. Código de Aplicação são esses números aqui no canto 3000.04, 

3000.05, 3000.06, 3000.07 e 3000.08. Percebam que cada código desses é 

focado no que chamávamos de caixinha da saúde. São os recursos que vão 

para a Atenção Básica, Média e Alta, Gestão SUS, Vigilância e Assistência 

Farmacêutica. Esses recursos saem diretamente do Fundo Nacional de Saúde 

e vêm para o Fundo Municipal em repasses mensais, onde tem a composição 

total dos recursos, onde o valor total, liquidado, dentro dessa construção, 

temos aqui 208 milhões. Então, liquidados, acumulados, 208 milhões dentro 

de um orçamento atualizado de 218 milhões. Então, o orçamento é a previsão 

do que eu acho que vou receber efetivamente do Ministério e esse número 

aqui é o que eu efetivamente consegui aplicar, lembrando sempre que quando 

a gente fala de previsão é algo que é feito, é realizado baseado em estudos 

técnicos, mas que não efetivamente eles acontecem. A perspectiva é sempre 

que aconteça 100 por cento ou mais até evidentemente. Mas infelizmente a 

gente pode verificar tanto no slide um como no número dois, no número três 

que tivemos frustrações de receita em todos os âmbitos, o que acaba 

comprometendo um pouco a previsão da execução orçamentária. 

Esse próximo slide, é importante a gente entender o 

seguinte: isso aqui é uma foto do dia 31/12/2019 que evidencia, que 

demonstra os valores que foram pagos aos credores. Esses são os maiores 

credores da Secretaria de Saúde, mas sob uma perspectiva de desembolso. O 

foco aqui não é exatamente os valores contratuais, mas sim os valores pagos 

efetivamente aos credores. Então, elaboramos um ranking de pagamento 

onde aparece aqui em primeiro lugar a SPDM, Fundação ABC, JJM, IDGT, 
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Birigui. Percebam que os cinco primeiros colocados são efetivamente as OS 

que fazem gestão das unidades hospitalares, que é o que efetivamente a 

gente acaba tendo que colocar grandes esforços e grandes volumes de 

recursos investidos, que demonstra preocupação da Secretaria para que isso 

seja conduzido da melhor maneira possível. Então, a gente verifica que nesse 

ranking os cinco maiores credores financeiros são as OS. A única coisa que 

talvez valha destacar aqui e que vocês provavelmente não viram em outro 

momento, são os recursos feitos ao Ipref, Instituto de Previdência do Município 

de Guarulhos. Então, com o projeto de transposição, o Ipref passa a receber o 

volume de recursos que é para fazer frente à previdência municipal. Essa é a 

novidade. 

Esse quadro aqui demonstra Restos a Pagar. Vale destacar 

também que foi uma solicitação do Conselho Municipal de Saúde no qual eles 

queriam ter uma visão pouco mais ampla. Então percebam que Restos a 

Pagar de 2014, 38 mil reais. Em 2015... Isso estou falando do exercício, 

Restos a Pagar referente ao exercício financeiro orçamentário. Em 2016, a 

gente verifica que tem Restos a Pagar de nove milhões e 800 mil reais. Em 

2017, você observa e verifica o valor de 13 milhões, 728. Isso salta aos olhos, 

porque a gente tem um desvio, mas esse desvio tem um motivo. Na verdade 

são 13 milhões, 700 e poucos mil reais. São de recursos disponibilizados para 

fazer o encontro de contas com a Gerir. Então existe essa preocupação da 

Gestão e esses recursos orçamentários estão disponibilizados, reservados 

para isso. No caso, se tirássemos essas reservas, o Restos a Pagar ia ficar 

bem pequeno, menos de 100 mil reais. Restos a pagar referente a 2018 a 

gente chega a 101 mil reais. Tem esse destaque aqui logo abaixo.  

Aqui notas fiscais em aberto, cujas notas de empenho 

foram canceladas em 31/12, ou seja, são obrigações existentes no município 

referentes a notas de produtos e serviços que estão pendentes de 

regularização orçamentária e financeira, que alcança esse número aproximado 

de 30 milhões, 308 mil reais. 

É isso. Agora passo a palavra ao colega. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, senhor Wonderson. Eu gostaria agora de abrir as inscrições para 

quem quiser fazer suas perguntas e para os Vereadores. As inscrições podem 

ser feitas aqui atrás com a assessoria. Cinco minutos para os Vereadores e 

três minutos para os demais. As inscrições serão feitas pelo pessoal do 

Cerimonial. 

Com a palavra, senhor Michael. 
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O SR MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Bom dia a 

todos. O meu nome é Michael. Sou o Diretor do Departamento de 

Planejamento e Regulação em Saúde. Vou apresentar para vocês os dados 

de produção ambulatorial e hospitalar. E, ao final, dados referentes às obras. 

Nesse primeiro slide referente à produção hospitalar, temos 

dados de AIHs aprovadas, AIHs clínicas e cirúrgicas, aprovadas, referentes ao 

ano de 2019 com enfoque no último quadrimestre. Essas AIHs totalizam 11 

mil, 106 no terceiro quadrimestre de 2019, que representam um acréscimo de 

7,55 por cento em relação ao terceiro quadrimestre de 2018 sobre os 

executantes de gestão municipal. Alguns tiveram um aumento maior como, por 

exemplo, o HMU e HMCA, enquanto outros como o JJM e o Hospital Stella 

Maris tiveram um decréscimo maior. Em relação aos serviços de gestão 

estadual, o Hospital Padre Bento e o Hospital Geral de Guarulhos tivemos 

uma redução no período entre o terceiro quadrimestre de 2018 e terceiro 

quadrimestre de 2019 de 1,32 por cento. No terceiro quadrimestre de 2019, 

totalizaram sete mil, 605. Antes foi sete mil, 707 AIHs. 

Voltando aqui no caso dos executantes sobre gestão 

municipal também, vale ressaltar que colocamos as metas contratuais no 

quadrimestre. Então, tivemos alguns serviços que, apesar de já terem, em 

comparação, uma pequena redução em relação ao quadrimestre anterior, mas 

eles já estavam acima da meta contratual como, por exemplo, o JJM que no 

quadrimestre tinha uma meta de três mil e 200 internações e executou três mil, 

482. Então, na somatória total do serviço sobre execuções municipal tivemos 

uma meta de 10 mil, 596 internações e executamos 11 mil, 106. Ou seja, uma 

média geral de 105 por cento de execução. 

Aqui basicamente é um slide consolidado somando os 

serviços sobre execução municipal e sobre execução estadual que totalizaram 

no período 18 mil, 711 internações. Antes, 18 mil e 33 no quadrimestre 

passado. No acumulado geral do ano, 56 mil, 379 em 2018 e 55 mil, 338 em 

2019. A maior redução, vocês podem ver na comparação, foi em relação aos 

serviços sobre gestão estadual.  

Aqui é basicamente uma representação gráfica da 

produção. Começamos ano retrasado, 2018, com 11 mil e 60 internações. 

Praticamente estável no segundo quadrimestre, 11 mil e 36. No terceiro 

quadrimestre caiu para 10 mil, 326 e ao longo de 2019, essa produção veio 

em recuperação até fechar o ano em 11 mil, 106, que apesar da comparação 

com o quadrimestre anterior ainda está no patamar superior ao que começou 

o ano de 2018. 
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Aqui também é uma representação gráfica do número de 

internações em comparação ao número previsto em contrato. Então, vocês 

podem observar que a maioria dos nossos executantes executou acima da 

meta contratual. 

Agora vou apresentar para vocês os dados de produção 

ambulatorial. Consultas médicas em Atenção Básica: no terceiro quadrimestre 

de 2018 tivemos 239 mil, 231 consultas. No terceiro quadrimestre de 2019 

tivemos 195 mil, 498. Houve uma redução no período de 18,28 por cento. Só 

que vale ressaltar que o que teve um grande impacto na produção na Atenção 

Básica no terceiro quadrimestre foi um decréscimo de 32 mil, 286 horas 

médicas. Dessas 32 mil, 286 horas, 75 por cento dessa perda de carga horária 

foi em virtude da greve que teve no final do ano, do desligamento de 

profissionais, de reduções de carga horária e de atestados e afastamentos. 

Então, isso gerou um impacto muito crítico na produtividade, 75 por cento 

dessas 32 mil horas foram relacionados a esses três itens. O restante já é 

aquilo que é previsto: férias, licenças, 115. Mas o grande impacto foi dessas 

questões.  

Nas consultas médicas em Atenção Especializada tivemos 

no terceiro quadrimestre de 2018: 56 mil, 914 e no terceiro quadrimestre de 

2019 tivemos 48 mil, 969. Houve um decréscimo no período de 13,96 por 

cento, também com impacto semelhante ao que aconteceu na Atenção 

Básica, em virtude de atestados e afastamentos, greve e também algumas 

reduções de carga horária no período. Então, esses três itens também tiveram 

grande impacto infelizmente na diferença de produção. 

Em relação a outros centros especializados: CER, CANP, 

Cerest, SAE, CTA, Banco de Leite, Cerese e Sempix, nós tivemos, no terceiro 

quadrimestre de 2018, 12 mil, 479 atendimentos de consultas e 10 mil, 144 em 

2019. É importante ressaltar também que essa diferença de menos 18 por 

cento foi um decréscimo de cinco mil, 210 horas. Dessas cinco mil, 210 horas 

também 68 por cento do impacto foi em virtude da greve, de desligamento de 

profissionais, de redução de carga horária e de atestados e afastamentos. 

Também houve um impacto muito grande de carga horária de profissionais 

neste quadrimestre. 

Em relação aos demais ambulatórios, nós tivemos, no 

terceiro quadrimestre de 2018, 38 mil, 851 atendimentos e, em 2019, 38 mil, 

713. Estivemos praticamente estável, uma pequena diferença de 0,3 por 

cento. Então, o número geral de atendimentos, apesar de alguns impactos, 

mas se manteve estável. Dos serviços sob a execução estadual tivemos 48 
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mil, 896, em 2018, e 49 mil, 957, em 2019, um pequeno acréscimo de 2,17 por 

cento. 

Nas consultas odontológicas, na Atenção Básica, nós 

tivemos, no terceiro quadrimestre de 2018, 39 mil, 926 atendimentos e 57 mil e 

40 atendimentos em 2019, o que representa um acrescimento de 42,86 por 

cento. Vale ressaltar também que a gente teve no período, apesar disso, um 

decréscimo de nove mil e 51 horas nesse período. Então, também, 

relacionado a atestados e afastamentos, licenças-prêmios e férias. Apesar de 

tudo, ainda é uma informação positiva porque mesmo com a redução de carga 

horária, a gente teve um aumento expressivo do número de atendimentos em 

relação ao terceiro quadrimestre de 2018.  

Em relação às consultas especializadas de odonto, em 

2018, tivemos nove mil, 424 atendimentos e, em 2019, esse número saltou 

para 30 mil, 679. O que representa um aumento de 225, 54 por cento. 

Também, foi um aumento bem expressivo na parte de odonto. Vocês devem 

se lembrar de que no final de 2018 passamos um período crítico e, ao longo 

de todo ano de 2019, esse quantitativo veio em ascendência, veio se 

recuperando até atingir esse ponto máximo de 30 mil atendimentos no final do 

ano. Então, a situação de odonto no Município também melhorou bastante em 

relação ao longo do ano. 

Nesse primeiro quadro, é importante ressaltar que os 

atendimentos estão separados por unidade especializada: CEU Macedo, CEU 

Vila Galvão, Jardim Angélica e São João e no quadro de baixo os números 

são os mesmos, porém estão separados por grupos de atendimentos. Então, 

das ações de promoção e prevenção, de finalidade diagnóstica, 

procedimentos clínicos, cirúrgicos e de órtese, prótese e materiais especiais. 

Então, são os mesmos números, apenas tabulados de forma diferente. Aqui 

também é uma representação gráfica apenas para ilustrarmos a escala que 

houve. No ano de 2018, começamos com 20 mil, no segundo quadrimestre 18. 

Tivemos um período crítico no final do ano, mas ao longo de 2019 essa 

produção odontológica veio numa recuperação bem significativa. 

Em relação aos serviços de tomografia. Temos três 

executantes sob a gestão municipal: Hospital Stella Maris, HMU e Hospital 

Pimentas, e dois sob a gestão estadual: Hospital padre Bento e HGG. Em 

relação aos hospitais municipais tivemos, em 2018, no terceiro quadrimestre, 

dois mil, 813 exames realizados e, em 2019, cinco mil, 469, o que representa 

um aumento no período de 94,42 por cento. Em relação aos executantes 

estaduais tivemos quatro mil, 645, em 2018, e seis mil, 349 em 2019. O que 
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representa uma variação de 36,68 por cento. É também importante lembrar 

que no caso da tomografia tivemos um período no final do ano em que o HMU 

esteve sob manutenção. A situação já está sendo normalizada. O Hospital 

Pimentas também passou por um período de manutenção e deve ser 

normalizado agora no mês de março. Também com relação ao Hospital Stella 

Maris, que oferta para o Município os exames simples de tomografia sem 

contraste e sem sedação, que hoje a gente não tem demanda reprimida, não 

temos fila de espera para esses exames. A nossa dificuldade atual é em 

relação aos pacientes que demandam contraste e sedação porque aí ainda 

tem um pouquinho de demanda. Mas nos outros casos estamos 

equacionados, apesar de em períodos intermitentes haver quebra de alguns 

equipamentos. 

Exames de ultrassonografia. Em 2018, terceiro 

quadrimestre, nós tivemos 18 mil, 821 exames realizados nos nossos serviços 

sob a gestão municipal e, em 2019, essa produção saltou 25 mil e 52, o que 

representa um aumento de 33,11 por cento. Em relação ao CEMEG 

Pimentas/Cumbica que foi onde tivemos um decréscimo importante, também 

foi em relação à redução de carga horária e afastamento de alguns 

profissionais, mas que no geral do Município, apesar desse dado aqui, 

conseguimos ampliar bastante a produção ao longo do ano. Em relação ao 

serviço sob a gestão estadual, o Hospital Padre Bento e HGG tivemos 10 mil, 

660 exames realizados, no terceiro quadrimestre de 2018, e cinco mil, 747 em 

2019. Nesse caso representou uma queda importante de 46 por cento na 

produção entre um quadrimestre e outro. 

Aqui é uma representação gráfica também da produção dos 

nossos serviços sob a gestão municipal. Então, tivemos em 2018, no primeiro 

quadrimestre, 23 mil exames realizados; 18 mil no segundo; 18 mil no terceiro 

e ao longo de 2019, a produção de ultrassonografia também vem numa 

recuperação importante subindo para 21 mil e 600, 24 mil e finalizando o ano 

com 25 mil exames realizados. 

Mamografia. Temos a produção total de exames de 

mamografia e no próximo slide a produção em relação à faixa etária de 

rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde. Em relação à produção 

total de mamografia, nós tivemos no ano de 2018 nos serviços municipais, três 

mil, 395 exames realizados e, em 2019, essa produção subiu para seis mil, 

341, um aumento importante de 86 por cento, 86,77 por cento de aumento na 

produção. Em relação a serviços estaduais, HGG e Padre Bento, tivemos, em 

2018, dois mil, 569 exames realizados e, em 2019, três mil, 531, também um 

aumento significativo de 37,45 por cento na produção geral. Em relação à 
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faixa etária de rastreamento, o Ministério da Saúde preconiza que mulheres de 

50 a 69 anos realizem exames de rastreamento. Nessa faixa etária, nós 

realizamos três mil, 395 exames, em 2018, nos serviços municipais e três mil, 

702, em 2019, o que representa um acréscimo de 9,04 por cento. Também 

com relação ao Hospital Pimentas que tivemos um problema no equipamento 

e a situação deve estar sendo normalizada agora no mês de março, mas 

apesar desse decréscimo, a média geral do Município foi de ampliação. 

Em relação aos serviços, sob a gestão estadual, HGG e 

Hospital Padre Bento tivemos dois mil, 569 exames realizados em 2018 e, em 

2019, dois mil, 114, um decréscimo de 17,71 por cento. Aqui também vale 

ressaltar por que da comparação entre a produção total e a de rastreamento. 

Na nossa rotina temos observado que tem sido crescente o número de 

diagnóstico de câncer de mama em mulheres fora da faixa etária de 

rastreamento, principalmente entre a casa dos 40 e 50 anos. Então, é 

importante a gente frisar que grande parte dessa produção está focada nessa 

faixa etária porque também tem sido crescente o diagnóstico de câncer de 

mama em mulheres fora dessa faixa. Então, é justo que a gente faça para 

vocês um comparativo entre a produção total e a produção da faixa etária de 

rastreamento. 

Exame citopatológico de colo uterino. Nós tivemos no 

terceiro quadrimestre de 2018, 23 mil, 317 exames realizados e no terceiro 

quadrimestre de 2019, 20 mil, 934, um decréscimo de 10,22 por cento. Da 

faixa etária de rastreamento que também se assemelha à questão do câncer 

de mama também tem sido comum o diagnóstico em mulheres fora da faixa 

etária de rastreamento, nós tivemos 18 mil, 608 procedimentos realizados, em 

2019, 16 mil, 850, um decréscimo de 9,45 por cento. Isso também ocorreu em 

virtude de um decréscimo de 24 mil e 97 horas de enfermagem que tivemos 

acumulado no período. Então, tivemos uma diminuição importante da carga 

horária de profissionais de enfermagem e 41 por cento dessa perda de carga 

horária também foi em virtude de desligamento de profissionais, reduções de 

carga horária e atestados e afastamentos. Também houve um impacto 

importante no período. 

Procedimento de Capes. Aqui estão todos os Capes do 

Município. Em 2018, tivemos 91 mil, 708 procedimentos realizados no terceiro 

quadrimestre e no terceiro quadrimestre de 2019, 105 mil, 660 procedimentos 

realizados, um aumento de produtividade de 15,21 por cento. Nos Capes nós 

também tivemos um decréscimo de mil, 635 horas, sendo que essas, 85 por 

cento desse decréscimo de carga horária foi em virtude de desligamento de 

profissionais, reduções de carga horária e atestados e afastamentos. Isso 
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também gerou um impacto importante nos Capes, apesar do aumento de 

produtividade. 

Consultas médicas de urgências nos hospitais. Aqui 

também o quadro está separado entre os hospitais sob a gestão municipal e 

estadual. Hospital sob a gestão municipal tivemos 86 mil, 938 atendimentos 

realizados no terceiro quadrimestre de 2018 e 97 mil, 385 realizados em 2019, 

o que representa um acréscimo de 12,02 por cento. Nos hospitais sob a 

gestão estadual tivemos 70 mil, 632 atendimentos em 2018 e 46 mil, 895 em 

2019. Aqui representa uma queda bem expressiva de 33 por cento no número 

de atendimentos em especial no Hospital de Guarulhos que teve uma redução 

no período de 50,37 por cento e gerou um grande impacto no volume total de 

atendimentos do Município. 

Esse próximo slide basicamente é um condensado do total 

de atendimentos entre os serviços municipais e estaduais que em 2018 

somaram 157 mil, 570 e, em 2019, terceiro quadrimestre, 144 mil, 280. Essa 

redução geral de 8,43 por cento foi, infelizmente, puxada por esses 33 por 

cento negativos dos serviços sob a gestão estadual. 

Consultas médicas em urgência nos nossos 

pronto-atendimentos. Nós tivemos em 2018, 312 mil, 323 atendimentos no 

terceiro quadrimestre e, em 2019, 352 mi, 396 no total do quadrimestre, o que 

representa um acréscimo de 12,83 por cento. Vale ressaltar também que esse 

volume de atendimento se deveu também às unidades que estavam com as 

equipes incompletas e que ao longo do ano vieram sofrendo os 

complementos. No caso do PA Alvorada que houve uma redução alguns 

afastamentos dos dias 14 de setembro, 21 e 28 tiveram um impacto também 

no atendimento geral da unidade, mas houve um acréscimo no Município. 

Outro dado também que é positivo se pensarmos em produção das nossas 

unidades é que entre 2018 e 2019 fechamos o ano de 2019 contabilizando 

mais de um milhão de atendimentos nessas unidades, também foi um ganho 

significativo assistencial. Aqui, basicamente é uma representação gráfica 

dessas unidades. Então, no início de 2018, iniciamos com 353 mil, 440. Houve 

uma redução no segundo e terceiro quadrimestre e também ao longo de 2019 

viemos num processo de recuperação e estabilizamos no mesmo patamar do 

início de 2018. 

SAMU. Em relação ao slide 46 do SAMU, tivemos 59 mil, 

511 atendimentos no terceiro quadrimestre de 2018 e 53 mil, 836 em 2019 

representando um decréscimo de 9,54 por cento. No entanto, vale ressaltar 

que os atendimentos, o número de chamados abertos no SAMU são por 
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demanda espontânea. Então, isso também gera algum impacto porque a 

gente não tem como mensurar a quantidade que vai chegar ao período porque 

é demanda espontânea, só que tivemos também no período uma melhoria 

bem importante na cobertura de ambulância do transporte sanitário. Então, 

uma parte do que o SAMU muitas vezes tinha que dar uma retaguarda foi 

melhorando na medida em que fomos conseguindo melhorar o cenário no 

transporte sanitário. Tivemos também no período alguns problemas pontuais 

nas linhas telefônicas do SAMU por cinco vezes em que os chamados eram 

direcionados para uma linha de telefônica fixa. Então, foram no quadrimestre 

algumas ocorrências. Temos um total de 14 viaturas no momento. 

Basicamente, esses são os dados de produção em relação ao SAMU.  

Esses próximos slides falam sobre o nosso Sistema 

Municipal de Auditoria. Quais são as atividades que são realizadas de rotina 

como auditoria? Auditoria de Homônimos, no caso das internações 

hospitalares, apontamento de críticas com idade não compatível com o 

procedimento, tempo de permanência não compatível etc. Solicitações que 

geram auditorias internas: solicitações encaminhadas pela Ouvidoria, pela 

Divisão Técnica de Regulação Ambulatorial e Hospitalar, pela Divisão Técnica 

de Avaliação e Controle e o próprio Departamento de Planejamento e 

Regulação quando há alguma demanda que se justifica a abertura de uma 

auditoria. Auditorias Externas. Nós também recebemos demanda do 

Departamento Regional de Saúde I da Grande São Paulo, que é do Estado e 

também do grupo de auditoria da Secretaria de Estado. 

Em relação ao terceiro quadrimestre de 2019 tivemos 11 

mil, 638 AIHs apresentadas pelos nossos serviços. Auditadas: mil, 691, que 

representa 14,5 por cento. Em relação ao valor fiscalizado representa 30 por 

cento desse valor, ou seja, a gente tem tido muito cuidado em especial com 

aquelas AIHs que demandam maior tempo de internação e demandam 

procedimentos de maior complexidade, aqueles que geram maiores custos 

para o Município. Dessas AIHs auditadas, nós tivemos apenas o índice de 0,5 

por cento de rejeição no período, que representa o valor de 1 por cento. Para 

terem ideia, temos feito um trabalho muito intensivo com os nossos hospitais 

para aprimorar a qualidade do apontamento dessas AIHs, o que significa 

também melhoria da assistência. Nós estivemos há alguns meses participando  

de um curso na Auditoria do Estado e foi-nos sinalizado que a média do 

Estado de São Paulo de rejeições está em torno de 15 por cento, das nossas 

AIHs que auditamos esse índice foi de 0,5 por cento. Então, temos um cenário 

de rejeições bem melhor que a média do Estado de São Paulo, que representa 
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também qualidade na assistência porque se a informação é apontada da 

maneira correta significa que o paciente teve um bom atendimento. 

Aqui basicamente são os dados destrinchados mês a mês 

por serviços por cada hospital. Vocês têm na versão impressa, não vou me 

ater aos dados gerais, mas podem ver que entre todos tivemos em setembro 

uma média de 0,4 por cento de rejeições, em outubro, 0,3. Temos serviço 

como o JJ, 0,1 por cento; Hospital Stella Maris, zero por cento de rejeição. 

Então, tudo isso também demonstra qualidade no apontamento, novembro e 

dezembro. Aqui é um acumulado do ano. Então, tivemos ao longo de 2019, 33 

mil, 716 AIHs apresentadas, que representa um valor total de 36 milhões, 642 

mil, 988 e 35 centavos. AIHs auditadas pela nossa equipe, quatro mil, 606 que 

representa um montante de 13,7 por cento. Em relação ao valor, 11 milhões, 

220 mil, 507 reais que representa 30 por cento. E o índice de rejeição, como 

eu falei para vocês, o valor baixo aí de meio por cento. Aqui também são os 

mesmos valores, mas separados de quadrimestre a quadrimestre. 

Aqui, praticamente, é um descritivo. Esses próximos slides 

um descritivo individual de cada auditoria que foi realizada ou que está em 

andamento. Então, não vou me ater, porque vocês têm na relação impressa. É 

uma relação longa. Todas as auditorias. Vou finalizar aqui a parte dos dados 

de produção.  

Vou convidar a Valeska, diretora do Departamento de 

Vigilância e Saúde, para apresentar os dados de Vigilância e, em seguida, 

finalizo apresentando os dados referentes a Obras. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Neste 

momento, também, encerramos as inscrições daqueles que desejam fazer as 

suas indagações. 

Com a palavra, a senhora Valeska 

A SRA. VALESKA AUBIN ZANETTI MION – Bom dia.  

Então, vamos começar a falar um pouquinho da Vigilância. 

Aqui vamos falar do Centro de Controle e Zoonoses, as demandas de 

aranhas, cobras e escorpiões, que são os animais peçonhentos. Num 

comparativo do ano de 2018 com 2019 a gente pode verificar que essas 

demandas são espontâneas de munícipes que nos falam. Ela teve um 

aumento até por conta a movimentação de terra, que venho explicando. Então, 

a gente vai até lá, verifica se tem o animal lá e fazemos a captura dos 

peçonhentos. As abelhas e marimbondos também, no primeiro quadrimestre 
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sempre é um pouco maior, devido ao calor e imigração das abelhas e 

marimbondos. 

Com relação à Esporotricose, com a mudança do centro de 

Controle e Zoonoses que passa a cuidar apenas dos animais com zoonoses 

que passam para o ser humano, a gente começa a fazer das demandas 

espontâneas de quem liga lá. Vamos atrás dos animais, verificamos se é 

procedente, fornecemos o medicamento e toda assistência que o animal 

precisa com visitas domiciliares e algumas vezes eles não têm um bom 

prognóstico e acabam tendo que fazer a eutanásia. 

Fora isso, mudando o perfil, então, começamos desde 2018 

a fazer inquéritos epidemiológicos. O que é isso? A partir do momento que 

verificamos algum bairro, algum lugar que tenha algum animal com 

esporotricose, nós começamos a fazer a busca ativa na tentativa de diminuir 

essa zoonose no território. 

Falando de Vigilância Sanitária, eu já expliquei algumas 

vezes que a gente trabalha na Vigilância Sanitária com estabelecimento de 

alta e baixa complexidade. O Município aderiu ao Via Rápida Empresa, o que 

agiliza todo esse processo. Então, a Vigilância Sanitária passa a se debruçar 

aos estabelecimentos de alta complexidade. Em média, uma inspeção em um 

estabelecimento de alta complexidade, entenda-se por hospital ou indústria, 

até finalizar as visitas e os relatórios e documentos, leva em torno de 20 a 30 

dias, não é, Lu? E para esses estabelecimentos a gente precisa do que 

chamamos de laudo técnico de avaliação. Isso é um engenheiro sanitarista 

que acaba analisando a planta física, fora as condições higiênicas e sanitárias 

da equipe. 

O PARA é o Programa de Resíduos Agrotóxicos em 

Alimentos. É um programa ministerial e nós tivemos um tempo que não foi 

demandado para nós. Como funciona isso? O Ministério da Saúde nos 

encaminha para pegar amostras de alimentos. Ele define qual é o alimento e 

onde deve ser coletada a amostra e é encaminhado para que eles façam a 

análise. Então, não é uma decisão do Município, isso vem pelo Ministério. E o 

Programa de Qualidade da Água do Município que temos uma pactuação de 

fazer coleta de 744 análises de amostras. O Município acaba fazendo bem 

mais, mais de mil nesse último ano e visa a verificar a qualidade da água das 

estações de tratamento. Então, é a água que chega até o cavalete das nossas 

residências, do cavalete para dentro já não é incluso nesse programa. 

Educação em Vigilância. Até com a mudança do perfil que 

tivemos em relação à Vigilância Sanitária, principalmente dos 
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estabelecimentos de baixa complexidade, pelo CLI já terem deferido o seu 

alvará sem prévia inspeção, a gente passou a investir mais na questão de 

educação, realmente, em saúde pública. Então, o departamento vem 

trabalhando muito isso. No segundo quadrimestre de 2018 tivemos um 

aumento expressivo porque foi com relação ao SI-PNI que a gente fez um 

treinamento in loco em todas as salas de vacinas do Município. Então, a gente 

vem tentando sempre manter e melhorar a questão de educação em saúde. 

Era isso. 

O SR. MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Vou 

apresentar para vocês agora para finalizar as informações referentes aos 

serviços de obras e infraestrutura.  

Nós tivemos, ao longo do quadrimestre, os atendimentos 

solicitados em manutenção referente à carpintaria, civil, cobertura, elétrica, 

hidráulica, pintura, serralheria, serviços gerais. Fazendo um total de mil e 40 

solicitações atendidas, a maior parte delas foi no mês de setembro e a maior 

parte dos serviços atendidos em nossas unidades basicamente foram sobre 

elétrica, hidráulica e outros serviços gerais que a equipe de manutenção 

prestou nas nossas unidades. 

Em relação das obras do Hospital Municipal 

Pimentas-Bonsucesso. A segunda fase constante na contratação do PA 

12.219/2015 são obras complementares do primeiro andar com cinco salas 

cirúrgicas, instalação do ar-condicionado, suporte do foco cirúrgico, 

pavimentação do estacionamento, tiller, no break, transformador e sistema de 

combate a incêndio. O cronograma de 10 meses, custo estimado de cinco 

milhões, 621 mil, 820 e 95 centavos. A ordem de início foi dada em 1º de julho 

de 2019 e está em execução. Aqui são algumas imagens retiradas no período 

em relação ao andamento das obras do Hospital Pimentas. Então, algumas 

imagens externas do hospital em que situação estão as obras ali no 

estacionamento.  

A terceira fase aguardando aprovação junto à Caixa 

Econômica Federal referente a obras do segundo, terceiro e quinto pavimento, 

o quinto parcial, destinados ao atendimento obstétrico, UTI pediátrica e 

psiquiátrica, além de internação. O cronograma está em fase de aprovação 

pela Caixa Econômica Federal para que seja feita a licitação. 

UBS São Rafael. Os serviços são realizados nos prédios 2 

e 3 com reforma para implantação de dois consultórios ginecológicos com 

sanitários, consultório odontológico e duas cadeiras, melhoria na estrutura 

física da farmácia, sala específica de esterilização química e melhoria na 
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acomodação das equipes de agentes comunitários e profissionais em geral. 

Cronograma de oito meses. Custo estimado de 278 mil, 942 reais e 23 

centavos. Esse foi assinado em 23/12/2019, ou seja, bem próximo ao Natal e 

já estão em andamento essas adequações. Aqui é uma foto da placa que está 

exposta na unidade. 

UBS Dona Luísa. Os serviços são realizados referentes à 

reforma da rampa da escada e a criação das salas de expurgo e esterilização. 

O cronograma de dois meses teve um custo estimado de 146 mil, 603 reais e 

17 centavos e foi finalizado no dia 15 de dezembro de 2019. Aqui são umas 

fotos da rampa, da reforma nos banheiros; a outra foto da rampa e da escada.  

Unida de Pronto-Atendimento Taboão. O projeto é para 

ampliação para que seja uma UPA porte 3. A equipe técnica da infraestrutura 

realizou várias reuniões com os técnicos da Caixa Econômica Federal e 

elaborou novos documentos em conformidade com as normas técnicas em 

vigor, atendeu a todas as comunicações, complementou os projetos e 

planilhas de custo e orçamentário. As obras foram iniciadas em 22 de março 

de 2019 com um cronograma até 12 meses, um custo estimado de dois 

milhões, 152 mil, 750 reais e 92 centavos e ainda estão em andamento as 

obras da Unidade de Pronto-Atendimento Taboão. Aqui são algumas fotos do 

andamento da obra: a parte externa da unidade, a área interna; outra área 

interna já com o novo piso. 

UBS Água Chata. Projeto de construção de porte 2. É o 

projeto de construção de uma unidade básica que já está em finalização da 

instalação da estação elevatória de esgoto para bombeamento de esgoto e 

para a rede pública e os acabamentos. Então, essa obra também já está em 

fase de finalização. Aqui é uma foto da área externa da unidade e aqui é da 

estação elevatória de esgoto, foi uma dificuldade que houve no ano passado, 

mas que conseguimos fazer a adequação para conseguir acelerar a obra 

dessa unidade. 

UBS Nova Bonsucesso. Também foi feito no período pintura 

externa da unidade. Algumas fotos aqui da nova fachada da unidade. 

UBS Recreio São Jorge. Também foi feita pintura no 

período. A unidade com nova fachada pintada. Área interna do UBS Recreio 

São Jorge, também foi feita toda readequação de layout e pintura interna na 

unidade já adequada ao novo projeto da Secretaria. 

UBS Cames. Também foi feita pintura externa no período. 

Adequação interna da pintura na unidade também nesse período. 
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É isso. Termino aqui a apresentação da prestação de 

contas com dados de obras e infraestrutura. Agradeço a todos pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 

senhores: senhor Michael, Anderson, senhora Valeska e Dra. Ana Cristina. 

Passemos agora às perguntas, inicialmente aos 

componentes da mesa. Passo a palavra para o senhor Vereador Toninho da 

Farmácia. O senhor tem cinco minutos. 

O SR. TONINHO DA FARMÁCIA – Bom dia, senhor 

Presidente. Bom dia, Secretária, todos que compõem a mesa, todos os 

presentes e a todos que assistem pela TV. Este Vereador desde o começo do 

mandato sempre defendeu a prevenção, porque sabemos que a prevenção é 

a melhor e a única porta que temos para a saúde, não existe uma segunda 

porta. A prevenção é a única que temos.  

Mediante a apresentação, este Vereador percebeu que 

houve um decréscimo em alguns exames como, por exemplo, vou citar: 

exame citopatológico do colo do útero em 9,45 por cento. A pergunta deste 

Vereador é: o que a Secretaria estará fazendo para recuperar sanando essa 

falta de atendimento que aconteceu? Porque sabemos que quando a doença 

chega é muito mais caro tratar do que prevenir. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, Vereador Toninho. 

Eu gostaria de registrar aqui que a Vereadora Janete Pietá 

por problema de ordem médica teve de se ausentar. De toda forma, ela deixou 

algumas perguntas e vou fazer à Secretária. São as seguintes perguntas da 

Vereadora Janete Pietá.  

A primeira pergunta é referente ao PA Paraíso: quando 

inaugura? A segunda pergunta: redução de médicos, consultas na atenção 

básica, que providências vão ser tomadas? Dado ao atendimento das 

gestantes, qual o quadro dos ginecologistas? Terceira pergunta: por que não 

são mais feitas biópsias de mama e próstata em Guarulhos? Quarta pergunta 

referente ao Capes Tear: Quando irá para local adequado? E a quinta 

pergunta sobre a questão oftalmológica: qual a solução e quando será 

substituído o Suel Abujamra? Essas são as perguntas da Vereadora Janete 

Pietá. 

Antes de passar para os demais, eu também gostaria de 

fazer uma indagação à Secretaria. A primeira delas é que, realmente, chama 

bem a atenção quando se analisa números negativos, chama à atenção a 
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perda de profissionais da área médica. Eu gostaria de saber da Secretaria 

qual trabalho está sendo feito para suprir ou para dar uma alternativa para 

esse que é um grande problema de saúde pública, que é a falta de médicos 

nas unidades? Sobretudo, nas mais periféricas. 

Com a palavra, o senhor José Roberto, coordenador da 

Pastoral da Saúde. O senhor tem três minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO – Bom dia a todos. 

A primeira das perguntas, mais uma vez, Vereador e 

Secretária, sabemos que a média e alta complexidade se gasta mais, mas se 

nós na Cidade de Guarulhos quisermos tratar da saúde das pessoas e 

quisermos mudar a nossa secretaria de Secretaria da Doença para Secretaria 

de Saúde precisamos ter mais investimento na Atenção Básica. A primeira 

parte. 

A segunda parte aqui, além do 1 por cento que o Estado 

gasta, qual o valor que o Estado gasta com relação ao HGG e o Padre Bento 

na Cidade, além desse 1 por cento? O Governo Federal além do valor que ele 

gasta, qual o valor que o governo federal paga para as três UPAS que nós 

temos na cidade: a UPA Paulista, UPA São João e UPA Paulista (sic). Qual o 

valor que é pago para essas três UPAS? Além do pagamento que teve para 

todos, qual é o valor que a Secretaria está devendo para a Fundação ABC, 

SPDM, Associação Saúde da família?  

Outra coisa, lá, quando se está falando: “Nós vamos 

inaugurar a UPA Taboão”. Cuidado! Então, a Secretaria e o prefeito precisam 

tirar a placa que lá está e a verba que está. Tem uma placa bem na frente da 

obra. Em breve, será inaugurada a UPA Paraíso. Agora, estão falando que 

vão inaugurar a UPA Taboão. É no mesmo local. Como que fica isso? 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 

senhor José Roberto. Com a palavra, a senhora Manuela Mendes, 

Conselheira Municipal. A senhora tem três minutos. 

A SRA. MANUELA MENDES – Bom dia a todos. Meu 

nome é Manoela. Eu sou servidora do CEMEG Cumbica, moradora da região 

dos Pimentas e Conselheira Municipal de Saúde, segmento do trabalhador. 

Como já foi observado aqui pelo Conselheiro José Brizighe, 

Vereador, sobre a questão do investimento na Atenção Básica, sobre o alto 

custo de investimento na Atenção Média e Alta Complexidade, podemos 

observar essa inversão. Quem resolve a Saúde: É a Atenção Básica ou a 

Atenção Média e Alta? 
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Então, vemos que estamos enxugando gelo por anos, 

insistindo nessa forma, nessa postura aí de gestão, nessa questão do 

investimento. Eu queria saber da Secretária, dos diretores, se neste ano de 

2020 vamos ter um uma nova postura diferente em relação a isso, porque 

podemos observar que bater nessa tecla não está resolvendo muito. Eu queria 

deixar registrada como trabalhadora a minha indignação, revolta, com mais um 

episódio de agressão na UBS Dona Luiza, onde um homem entrou armado, 

ameaçou os trabalhadores. Eu queria saber também por parte da Secretária 

quais as ações que temos ou teremos em relação à saúde e segurança do 

trabalhador dentro das unidades. Coisa que já questionamos por diversas 

vezes em vários locais, vários momentos de diálogo, desde gestões 

anteriores. O Derman está aqui, ele sabe disso, não é Derman? Eu sou 

Cipeira, então, sempre questionamos essa questão aí da segurança do 

trabalhador. 

Então, eu queria deixar registrado aqui a minha revolta e 

pedir um apelo de socorro mesmo pela Saúde no município e um olhar para a 

Segurança do trabalhador, que está difícil nas unidades. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 

senhora Manuela. Com a palavra, o senhor Gustavo Françoso, estudante e 

usuário.  

O SR. GUSTAVO FRANÇOSO – Muito bom dia a todos os 

presentes e quem nos assiste através da TV Câmara. Eu sou o Gustavo 

Françoso, estudante de gestão pública hoje e falo aqui por quase 200 usuários 

do SUS que confiaram em minha representatividade. Eu entendo as 

dificuldades na Administração Pública, as limitações da municipalidade, 

excesso de burocracia, problemas semelhantes ao do município de Arujá, 

porém em outras proporções. 

Após a minha análise sobre o tema em discussão, notei que 

apesar dos números do 3º quadrimestre ainda não serem suficientes, é 

perceptível o esforço dessa gestão em colocar as coisas nos trilhos, levando 

em consideração o cenário desastroso e de sofrimento que foi deixado por 

onde passou e passa um governo petista.  

Agora, voltando para a minha pergunta: como vocês estão 

lidando com os impactos causados na assistência, devido à greve dos 

médicos e qual a maior dificuldade que a Secretaria enfrenta nos dias atuais? 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 

senhor Gustavo Françoso. 

Com a palavra agora o senhor José Carlos Darlan, 

assessor legislativo, ex-vereador desta Casa, ex-líder do governo nesta Casa. 

É um prazer vê-lo novamente na tribuna. 

O SR. JOSÉ CARLOS DARLAN – Bom dia a todos e a 

todas que nos acompanham pela TV. Bom dia à Mesa. Quero saudar todos os 

componentes aí através do Vereador Dr. Eduardo Carneiro, Secretária da 

Saúde, doutora Ana. 

Só uma atenção que me chamou lá na questão da 

prestação de conta, sabemos que tudo já falaram aqui, que o problema da 

Saúde é um problema que é o calcanhar de aquiles de qualquer governo. Não 

tem jeito, por mais que você pega todo o orçamento, coloca na gestão, 

infelizmente, não vai conseguir resolver isso. Posso falar com propriedade 

disso. Isso é uma questão mundial, mas precisam dar soluções. 

Secretária, apareceu ali no quadro, nos slides número 12, o 

orçamento inicial de 995 milhões e teve incremento aí que foi para quase 1 

bilhão e duzentos milhões de reais. Eu fiquei na dúvida, eu queria, se fosse 

possível, que se detalhasse como é que se deu esse incremento. Geralmente 

se começa ao contrário: começa um gasto a se reduzir. No entanto, teve um 

incremento que foi para esse montante. Deixou-me curioso, quero saber se é 

possível explicar ou detalhar o motivo que deu esse incremento aí.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, senhor José Carlos. 

Com a palavra, o senhor Renan Simões, Conselheiro de 

Saúde do Paraventi. O senhor tem 3 minutos. 

O SR. RENAN SIMÕES – Primeiramente, bom dia. Quero 

cumprimentar à Mesa, em nome do Dr. Eduardo Carneiro. Bom dia, você, 

telespectador, que me assiste pela TV Câmara. Desde já, quero agradecer 

aqui à Secretária da Urgência e Emergência, em nome da Secretária Ana 

Cristina pelos novos sete médicos, a chegada deles na unidade do PA 

Paraventi. 

A pergunta é: houve muitas queixas no período sobre a falta 

de medicamentos nas unidades, mas hoje percebemos que essa situação tem 

melhorado. O que vocês podem dizer sobre isso? Desde já, senhor 

Presidente, agradeço. Em nome do senhor, se o senhor puder, eu estou 

chegando agora de um velório. Houve a perca da jovem Marcela, 
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assassinada. Em nome do senhor, se possível, já agradeço, um minuto de 

silêncio. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, senhor Renan. Defiro o pedido do senhor. Um minuto de silêncio. 

– Faz-se um minuto de silêncio em memória da falecida. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Dando 

continuidade, com a palavra, o senhor Carlos Derman, ex-Secretário da Saúde 

e assessor da Vereadora Janete Pietá. 

O SR. CARLOS CHNAIDERMANN – Bom dia a todos. 

Quero cumprimentar a senhora Secretária Doutora Ana Cristina, a toda sua 

equipe, cumprimentar a presidenta do Conselho Municipal de Saúde, a 

Luciana, demais membros do Conselho. Cumprimentar ao Presidente da Mesa 

aqui o Vereador Eduardo Carneiro, outros Vereadores, cumprimentar ao Padre 

Bruno que ali está. Enfim, a todos os presentes. 

Chamou-me a atenção nós que acompanhamos essas 

prestações de conta já há alguns anos que na parte da produção faltou muita 

informação. Por exemplo – fica como sugestão até para as próximas: nas 

AIHs, normalmente vinha separada AIHs Clínicas, AIHs Cirúrgicas. Já houve 

época até que dentro da cirúrgica estava separada em ortopédica, vascular, 

neuro, etc. Os dados de produção da UBS. A UBS não tem só a consulta 

médica, tem muito mais coisa que é feita na UBS. Aqui só tivemos a 

informação de consulta médica, na especializada, sei lá, quantas fisioterapias. 

A Vereadora falou uma coisa importante que é a questão da biópsia de 

próstata: continua se fazendo lá no Cemeg a biópsia de próstata? Se não está 

fazendo, por quê? Então, faltou alguma informação. 

Chamou a atenção na parte financeira, tem um quadro que 

diz dos pagamentos feitos a todos, às OSs, mas em especial às OSs. Consta 

o pagamento SPDM de 68 milhões. Ora, nós sabemos que o contrato para a 

gestão do Hospital dos Pimentas é de 7 milhões de reais ou 6 e 800, qualquer 

coisa assim. Multiplicando esse número por 12 vão dar mais de 80 milhões, 

que deveriam ter sido pagos no ano de 2019. Ficou devendo esse valor em 

2019? Será que é por isso que teve tanto problema no Hospital dos Pimentas 

e durante o ano de 2019?  

Outra coisa que chamou a atenção, em outra prestação de 

contas, a senhora Secretária disse que iria ser feita a UBS do Paraventi, 

inclusive ali ao lado da Policlínica, no terreno ao lado da Policlínica, serviria ao 

prédio com a UBS da Paraventi e também abrigaria ali a escola SUS, que isso 
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seria feito com os recursos da Uninove, o curso de medicina. Desistiu-se 

disso? Não ouvimos mais falar nada dessa UBS. O que aconteceu?  

A outra pergunta é se é verdade que o CTA irá mudar para 

o prédio aqui na Tiradentes, onde ficava a delegacia de ensino, antes, junto 

com vários outros, junto com a Regional 1 e outras coisas. O pessoal está um 

pouco preocupado, queria ouvir da senhora se é verdade isso. 

Por último, com relação à construção da UBS Presidente 

Dutra, uma obra começada pela PROGUARU, parada. Tem alguma 

perspectiva de continuidade dessa construção? É só isso. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, senhor Carlos Derman. Com a palavra, o senhor Padre Bruno, da 

pastoral da Saúde. O senhor também tem três minutos. 

O SR. PADRE BRUNO – Bom dia ao Presidente da Mesa, 

Secretária Dra. Ana e a Presidente do Conselho também, como todos os 

presentes aqui na Câmara. Serei muito objetivo: o veículo G7 News, 

recentemente, publicou uma matéria em que a prefeitura mandou, parece, 

pagar uma quantia à Road Comunicações no valor de 10 milhões e 300 mil, 

com recursos da Secretaria da Saúde, da Educação, que saíram da Secretaria 

da Saúde em torno de 386 mil e 736 e 28 centavos. 

Com relação a este gasto e à justificativa que foi dada aqui, 

que tem a ver com a informação à população sobre campanhas de interesse 

público feitas pela prefeitura, eu queria saber quais são essas informações de 

interesse público, quais são as ações de saúde ou medicina preventiva e 

educativa, principalmente nas áreas de importância, como o da saúde da 

mulher, da família, esportiva, alimentação ambiental, relações humanas, 

psicossociais, instrumentais, participações populares, funcionamento dos 

órgãos competentes da Secretaria da Saúde, Conselhos, etc. Com relação a 

essas informações, que é uma saúde preventiva, educativa, com relação a 

isso e à população, quais as parcerias e providências que a Secretaria da 

Saúde irá fazer com relação a isso. Eu pergunto porque apesar de ser um 

valor de quase 390 mil reais, eu não vi ali, talvez pode ter sido um erro meu, 

mas eu não sei se aparece ali qual a justificativa. Por que não aparece a 

prestação de contas? Como funciona com relação a isso?  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, senhor Padre Bruno. 

Com a palavra, a senhora Rosalia Santos, usuária. A 

senhora tem três minutos também. 
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A SRA. ROSALIA SANTOS – Bom dia a todos. Bom dia, 

mesa. Bom dia ao Conselho Municipal, aos que estão aqui presentes, à 

presidente também do Conselho Municipal. 

Bom, vou ser bem sucinta. A falta de especialista na cidade, 

doutora Ana Cristina, está causando um impacto muito grande, porque nós 

estamos sem linha de tratamento. Eu gostaria de saber se a senhora tem 

previsão e algum plano de ação para resolver essa situação. 

Eu falo não só em nome dos Pimentas, porque estamos ali 

na UBS, a UBS Pimentas e UBS Dona Luiza, que estão sem ginecologistas. 

Então, está causando um impacto muito negativo e as mulheres estão, assim, 

na verdade, perdidas, porque tinham duas e, aí, se perdeu. Aí, fica aquela 

história de agressão e nunca sabemos o que que é de verdade. Ali, é um 

metiê de mentira, é um metiê de falsidade, que ficamos naquela gestão. Eles 

não sabem nem o que acontece na Secretaria da Saúde. Eu tenho até medo 

de quando chegarmos nessas reuniões o que eles falam para nós. Eu gostaria 

até que um dia vocês estivessem presentes para vocês ouvirem as desculpas 

deles. 

Bom, eu quero sair daqui hoje com a resposta da senhora a 

respeito dos ginecologistas, dos especialistas. Temos que ter essa resposta 

para a população. Em nível de profissionais, tanto dos PAs, como das UBSs, 

está sem profissional. Quando eles falam para nós ali, ficamos assustados. 

Fora isso, e quando nós presenciamos a violência, o 

número de violência por falta de profissionais? Vocês que são enfermeiros que 

estão aqui, como que é feita a classificação de risco? Isso é um absurdo, é 

uma coisa mentirosa que está acontecendo na cidade de Guarulhos. A 

população esperando para classificar para ser atendido. Ontem, no PA Dona 

Luiza aconteceram coisas horríveis, agora eu fiquei com medo. 

Assim, quando conversamos com os médicos, noventa por 

cento é Atenção Básica que está ali dentro, doutora. Se não tem Atenção 

Básica, está refletindo. Eu parabenizo quem cobrou aqui a Atenção Básica, 

porque se não tem Atenção Básica, está sufocando os PAs, sufocando os 

hospitais. Sem linha de tratamento, pior ainda. Então, sabemos que a falha 

está muito grande. 

Agora, eu gostaria também que a senhora respondesse 

para todos os gerentes que estão aqui presentes: como que eles vão fazer 

para darem licença prêmio sem profissional? Eles estão sendo cobrados, 
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estão sendo sugados, estão sendo humilhados pelos profissionais. É licença-

prêmio, eles não precisam da licença-prêmio. 

Como que a senhora vai fazer isso, porque agora não dá 

mais para contratar. “Ah, eu vou fazer um contrato, vou abrir um concurso”. 

Essa história de concurso já não cola mais. Então, qual que é o plano de ação 

em relação a isso? 

Bom, agora, vamos falar do Hospital dos Pimentas 

Bonsucesso. O Hospital dos Pimentas Bonsucesso, todos sabem a nossa luta 

aí por aquela tomografia, pelo raio-x. São materiais, são equipamentos pré-

históricos. São materiais que não dão mais para consertar, conserta aqui, 

quebra ali. Eu não sei se seria a saída a terceirização daqueles equipamentos. 

Eu acho que... Eu já tive uma conversa com o Padre Bruno, 

com o Vereador Eduardo Carneiro, que está aqui com a Comissão. Tinha já 

seguido uma linha ali para terceirizar aqueles materiais. Eu não estou falando 

só da Tomo, do raio-x. Eu estou falando, gente, de carro de anestesia. Tem 

mais de 10 anos, não tem conserto. Eu estive numa visita com o Padre 

Berardo, com o Vereador, novamente, que está aqui presente e nós vimos que 

não tinha jeito ali. Você conserta uma coisa e quebra outra.  

Então, aqueles materiais têm que ser terceirizados. É um 

absurdo. Gente, chega a ser vergonhoso como se trabalha ali. Fora isso, o 

Hospital dos Pimentas Bonsucesso perdeu o serviço de Oftalmo. Eu gostaria 

de uma resposta da senhora, porque isso é gravíssimo. Sabemos que... O 

Guti quer deixar a população cega? Eu gostaria de saber isso aqui da 

senhora, o que ele está pensando em perder o serviço de Oftalmo ali dentro? 

Então, nós gostaríamos de uma resposta, se vocês vão ter um outro serviço, 

como que vai ficar isso para atender à população. 

Fora isso, o Hospital Pimentas se encontra hoje com a falta 

imensa de materiais. Eu fiquei sabendo que chegaram alguns materiais, 

queríamos ter a certeza disso, das medicações, como que está sendo lá 

dentro, porque, agora, com essa transição... Na verdade, ali não teve 

transição. Ali, para mim, foi uma patifaria. Junto com a patifaria que acontece 

ali há 13 anos dentro do Hospital dos Pimentas, eu vou protocolar não só aqui 

como em todos os órgãos públicos, vou pedir auditoria externa no Hospital dos 

Pimentas. Foram treze anos ali dentro, treze anos ali dentro! Acho que temos 

que começar a colocar o pé. As OSs entraram no país para destruir o país, 

todo mundo sabe disso, só que tem que ter uma fiscalização. Treze anos! Tem 

que ter uma auditoria externa no Hospital dos Pimentas.  
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Gente, eu vou protocolar aqui, eu gostaria que apreciasse, 

a Mesa, eu gostaria que a Secretária da Saúde... Vou estar protocolando lá 

também, todos os órgãos. Vou para São Paulo para protocolar, porque nós 

precisamos dessa auditoria externa no Hospital dos Pimentas Bonsucesso. 

Interna não dá certo, tem que ser externa. Sabemos o custo que tem. Eu estou 

ali com todos os documentos, com mais de 400 documentos ali, 400 folhas, 

desculpa, de documentos. Documentos in loco, feito por profissionais. O 

Carlos Derman está aqui. Já foi entregue e foi discutido na Secretaria da 

Saúde. Você deu as costas para esse documento. O senhor deveria ter 

apreciado esse documento. 

Bom, resumindo a história, gente, não vou discutir aqui 

passado. O que queremos agora é presente, uma auditoria externa no 

Hospital dos Pimentas. Eu gostaria que todos os presentes aqui 

concordassem comigo e a Mesa também recebesse o documento.  

Obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, senhora Rosália. 

Eu gostaria de me manifestar, até porque eu fui citado na 

fala da senhora Rosália. Eu gostaria de compartilhar, por incrível que pareça, 

a mesma ideia. Sou totalmente favorável a rever essa situação dos 

equipamentos. Parece-me que são da Idade Média o que nós temos nas 

Unidades de Saúde da nossa cidade, sobretudo nos Hospitais. Realmente, 

equipamentos que não têm a mínima condição de serem consertados e que, 

muitas vezes, três meses são consertados, ficam três meses, aí, de novo, 

quebra. Devido à própria burocracia que se tem, até porque é dinheiro público 

e tem que ter muita responsabilidade com relação a isso, isso, de uma forma 

ou de outra, acaba alterando negativamente o atendimento à população. Sem 

sombra de dúvida, é uma sugestão a que eu sou também favorável. 

Dando sequência, o senhor Pedro Gomes, presidente do 

Conselho do SAMU. 

O SR. PEDRO GOMES – Bom dia a todos. Em nome da 

Luciana, presidente do Conselho Municipal de Saúde, saúdo a todos aqui 

presentes. 

Eu sou o Pedro Gomes. O que eu tenho a relatar aqui, a 

primeira coisa, eu queria pedir para a Secretária da Saúde e para esta Casa 

também de Vereadores: no dia 09/09/2019, nós perdemos um grande homem 

na cidade de Guarulhos, que foi o senhor Antonio Luiz do Vale. Ele foi 
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presidente desse Conselho Municipal de Saúde. Também, ajudou muito o 

desenvolvimento do trabalho do SAMU, principalmente nas macas retidas nos 

hospitais por falta de leitos. 

Esse Conselho, que é o Conselho do SAMU, fez uma 

solicitação de colocar uma placa na base do SAMU em homenagem ao senhor 

Antonio Luiz do Vale. Encaminhamos esse ofício, está parado na Secretaria 

da Saúde, sabe-se lá onde. A pessoa que é responsável pela pasta dentro do 

SAMU não dá a mínima, não dá resposta nenhuma para nós. 

Então, eu como Presidente hoje, que foi a eleição hoje do 

SAMU Guarulhos, fui eleito Presidente deste do Conselho do SAMU, eu 

gostaria que a Secretária da Saúde, o Vereador aqui presente, que dê uma 

data para que o Antônio Luiz do Vale seja homenageado com o seu nome ali 

na base do Cavadas, que foi de comum acordo de todos os Conselheiros do 

SAMU Guarulhos. Essa seria uma questão. 

A outra questão é relacionada a um concurso vigente de 

farmacêuticos e técnicos de farmácia das Unidades de Saúde. Hoje o número 

de profissionais dessas Unidades de Saúde dá um número muito reduzido. O 

profissional da saúde tem que estar se deslocando para outras Unidades 

Básicas de Saúde, sobrecarregando não só naquela unidade que ele faz 

parte, mas como nas demais unidades. 

O profissional, hoje, não tem direito, muita das vezes, a 

almoçar no horário certo. Ele não tem direito a praticamente nada, porque com 

o número reduzido de farmacêutico e técnico de farmácia eles não podem sair. 

Então, eu gostaria de saber da Secretária da Saúde se será feito o 

chamamento desse concurso que está aí vigente de técnicos e farmacêuticos, 

para que as Unidades de Saúde e os próprios profissionais não fiquem 

adoecidos. Quando você tem um número reduzido de profissionais e o 

profissional começa a fazer o serviço de dois, três profissionais ele começa a 

adoecer. Então, eu gostaria de saber se será chamado e quando será 

chamado. 

Outra coisa também relacionada à prestação de contas foi 

falado sobre as ambulâncias do SAMU que nós temos quatorze ambulâncias, 

mas não temos quatorze ambulâncias. Nós temos dezenove ambulâncias do 

SAMU. São quatorze que o Município, por cada 100 mil habitantes, tem que 

ter uma, mais seis de reserva técnica. Também, gostaria de saber sobre as 

motolances. Falaram que iam comprar oito motolances com o leilão que teve e 

até hoje também ninguém nos dá a resposta. Parece que nós questionamos, 

mas quem deve dar a devolutiva não está dando essa devolutiva para nós. 
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Então, eu gostaria de saber da Secretária quando serão 

adquiridas essas motolances ali no SAMU Guarulhos. Isso aí. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 

senhor Pedro. 

Com a palavra, o senhor Alex Bueno, conselheiro do 

SAMU. O senhor também tem três minutos. 

O SR. ALEX BUENO – Oi. Bom dia à Mesa. Bom dia a 

todos. Eu fiquei consternado aqui com um minuto de silêncio que foi requerido. 

Eu gostaria, Presidente, que esse minuto de silêncio também fosse estendido 

às crianças que morreram no município por falta de atendimento, por falta de 

dieta, por falta de médico. Tivemos um episódio com o Prefeito. Então, eu 

gostaria que esse um minuto de silêncio fosse estendido a essa criança que 

morreu, porque não conseguiu tomar o remédio. Pediu para a Justiça, pediu e 

o prefeito, por algum motivo ou alguém, impediu que essa criança tomasse 

esse remédio. 

Então, fica aí registrado que um minuto de silêncio também 

foi para essas crianças e para essas mães que hoje têm dificuldade de ter um 

ginecologista. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá na prestação de contas a 

reforma de uma sala para ginecologista na UBS São Rafael. Nós vamos ter a 

sala, mas não temos o médico, nós vamos ter a sala, mas não tem 

ginecologista. 

A Rosália falou bem aqui: temos andado aí na periferia da 

cidade e vemos a grande falta que tem de ginecologista. É um absurdo nós 

nos depararmos com mães, com gestantes com cinco, seis meses, sete 

meses e não conseguem fazer o pré-natal. É lamentável que as mulheres, as 

crianças sejam tratadas dessa forma. 

Voltando à dieta, dieta alimentar, nós aqui na última 

Prestação de Contas aqui falamos da dieta para crianças com diabetes. O 

Shigeo aqui falou que ia comprar. A Secretária deu com o ombro, porque não 

sabia se era retroativa essa dieta. Eu gostaria de saber como que está isso, 

como que estão as dietas dessas crianças, como que está sendo tratado isso.  

Por fim, o Pedro falou aqui das ambulâncias, as 

motolances. Gente, o SAMU está sem o uniforme. O SAMU está sem 

uniforme! Nós nos deparamos com o condutor, com o atendente, com o 

pessoal que está dentro da ambulância trabalhando com o uniforme, 

remendado, rasgado, bota sem sola. Essa é a realidade. Isso aí que estamos 

falando já fazem mais de dois anos, desde 2017, 2018, que não tem uniforme. 
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Há dificuldade até para se fazer a licitação para a compra de uniforme. 

Sabemos da dificuldade internamente. As pessoas têm recebido ajuda para 

isso, mas, infelizmente, falta tudo, só não falta vergonha de ter o SAMU como 

está, na condição que está, com o uniforme que está. Então, falta 

ginecologista, falta dieta para as crianças, falta médico. 

Eu fico perguntando como é que o Aplicativo da Saúde está 

funcionando, Secretária, sem os médicos? Cadê os médicos que iam ser 

contratados, que foi aí feito o concurso? Como é que temos um aplicativo que 

custou 7 milhões e não conseguem colocar isso para funcionar. Então, fica 

ainda a pergunta: onde que estão os médicos do concurso? Onde que estão 

os ginecologistas da cidade? 

A Rosália falou também da questão dos equipamentos. 

Acho que o doutor Eduardo também vai concordar comigo: como é que 

descemos hoje quem sofre um óbito no Hospital dos Pimentas sem elevador? 

Como é que descemos? Não tem elevador no Hospital dos Pimentas. Então, a 

dificuldade é tremenda. 

Eu ouvi também a reforma lá que o Prefeito mostrou e foi 

mostrado aqui o estacionamento do Hospital dos Pimentas. Eu gostaria de ver 

a reforma do centro cirúrgico, que sabemos o quanto faz falta termos as salas 

cirúrgicas lá. Sabemos que tem dinheiro para isso. Cadê as fotos dessa 

reforma? Por que não nos convida para entrarmos lá e ver? Nós não 

conseguimos enxergar onde que está isso. 

Então, fica aí o meu apelo, Secretária. Por favor, coloque 

ginecologista e coloque também o neuropediatra. Cadê os neuropediatras do 

município? Lá no Hospital da Criança não tem neuropediatra. Nós temos 

várias crianças lá que precisam ser atendidas e que precisam ser o 

neuropediatra do ambulatório da criança correndo para atender lá, porque não 

tem. No Hospital Geral também não tem. Onde que estão os neuropediatras 

da cidade? 

Então, ficam aí minhas perguntas. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Com a 

palavra, o senhor Luiz Macarrão, conselheiro gestor. Tem três minutos. 

  O SR. LUIZ MACARRÃO – Bom dia. Bom dia à Mesa. 

Bom dia a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Luiz Macarrão. Sou 

Conselheiro Gestor da Unidade UBS Acácio.  

Bom, estou aqui para direcionar a minha fala, 

especificamente a doutora Ana Cristina, Secretária da Saúde. Aqui estou 
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representando os 248 votos que eu tive na última eleição de Conselheiro, 

representando toda aquela região ali que utiliza tanto a UBS Acácio quanto o 

PA Paraíso, que utilizava, que no PA estamos aí há quase 800 dias sem a 

Unidade de Pronto Atendimento. São 800 dias perdendo vidas, 800 dias de 

muita dificuldade na questão da Saúde. 

Bom, doutora, a minha pergunta, a primeira: a UPA Taboão, 

porque tiraram até o nome de UPA Paraíso, vai funcionar naquela data que 

está na placa ou a data é só para a entrega da Obra?  

Mais uma pergunta: Sobre o trânsito. Vocês estão 

estudando a questão de trânsito naquela região? Porque a Avenida Silvestre 

Pedro de Freitas já está apresentando um trânsito de muita dificuldade. Então, 

a Avenida está com ondulações, precisa de um recapeamento. A questão de 

estacionamento também para as pessoas que forem utilizar o UPA Taboão. 

Como que vai ficar essa questão? 

Temos a questão do lixo que tem ao redor da Unidade da 

UPA Taboão, que precisa ser feito alguma limpeza, algum trabalho ali para 

preservar a área, porque a gente trata de saúde naquela área. Então, sobre a 

UPA Taboão as perguntas são essas. 

Agora eu quero falar sobre a UBS Acácio. Está aí se 

acabando mais uma gestão e os problemas na UBS Acácio continuam o 

mesmo. Não mudou nada. Nada para melhorar o Atendimento da nossa 

população. Então, assim, a unidade já está com dois médicos, são três, mas 

todos já sabem que o doutor Francisco já pediu demissão. Ele vai voltar de 

férias. Então, a unidade vai permanecer com dois médicos. 

Tinha completado, o quadro estava com quatro. O quadro é 

cinco, estavam com quatro. O doutor Carlos pediu a conta e agora o doutor 

Francisco. Como que vai ficar nessa questão de médicos, sendo que a partir 

de abril não pode mais se contratar? Nós vamos ter que esperar até quando 

para repor essa falta de médico lá? 

A outra questão é sobre funcionários. ACS estamos em 

falta. Tem ruas lá, principalmente no Jardim Acácio que não estão tendo ACS 

há anos. Então, é uma questão muito importante. A questão de Atendente 

SUS na unidade, porque é um transtorno você pegar a senha, a pessoa ficar o 

dia inteiro e ainda quando chega a vez, acaba a internet. Então, médico, 

internet, ACS e medicamentos que voltaram a ter falta no estoque da farmácia. 

Teve um momento há uns dois meses que estava com o estoque de 94%, 
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agora já baixou para 80. Então, assim, nós não podemos deixar faltar 

medicamento. 

A outra questão: a Unidade, desde quando foi inaugurada, 

não teve nenhuma reforma, principalmente na área externa. Você passa lá, é 

uma vergonha falar que ela é uma Unidade de Saúde. Não se faz uma pintura, 

não se faz nada, não se coloca um toldo adequado, porque as pessoas, antes 

de abrir a Unidade, têm que estar do lado de fora em pé, se estiver chovendo 

é pegando chuva, se estiver sol é enfrentando o sol na cara, principalmente os 

idosos.  

Então, é isso. Eu estou aqui como representando todos de 

lá daquela área para falar que estamos muito, muito necessitado na área de 

Saúde. Nós precisamos de soluções. Nós precisamos que resolvam o nosso 

problema. Está bom? Tenha um bom dia a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 

obrigado, senhor Luiz. 

Com a palavra, a doutora Ana Cristina para as suas 

respostas, junto com a sua equipe. Obviamente, dando ênfase ao tema em 

discussão aqui, que é a audiência pública de prestação de contas.  

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Bom, o 

maior tema aqui abordado é a questão da falta médica. Vou colocar que nós 

fizemos o concurso público, 337 médicos foram aprovados, 320 foram 

convocados, 112 assumiram as vagas. 

Desses 112 que assumiram alguns já desistiram. A questão 

hoje é nós vamos abrir um novo concurso público, sim, mas nós vamos achar 

uma alternativa de contratação em PJ, porque nós não podemos ficar sem 

esses profissionais na linha de cuidado das Unidades Básicas de Saúde. 

Primeiro, eu tenho que sair com a questão do concurso 

público para nos servir dentro do período correto. Do PA Paraíso, que vai ser 

transformado em UPA, Taboão, a questão da placa. Nós não podemos mudar 

uma placa sem autorização. Foi dada entrada nesse pedido em 2015 no 

Ministério da Saúde como uma reforma de UPA Paraíso. Esse CNES existe no 

UPA Paraíso. Não existe um CNES específico, que ele foi desativado a partir 

do momento em que a unidade foi cancelada, foi fechada para uma reforma de 

grande amplitude. 

Então, eu fui para Brasília com o Prefeito e nós 

conversamos com o Ministro Mandetta e o Mandetta autorizou a mudança. Só 

que para nós cadastrarmos este pedido, tem que ter os dados do CNES. 
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Então, está tendo uma parte burocrática no Ministério da Saúde. Ontem, eu 

recebi um novo convite do Ministro Mandetta. Vou segunda-feira pós-carnaval 

de novo para lá. Inclusive, Guarulhos foi escolhida como uma cidade para ser 

junto com São Paulo com o piloto da implantação do Sistema da Vacina. 

Guarulhos está sendo muito bem vista dentro do Ministério 

da Saúde de todas as transformações do Sistema de Informação, que nós 

estamos implantando no município, num período tão curto. Apesar de todas as 

críticas referentes a eles, o Ministério da Saúde nos vê como exemplo, 

inclusive está indicando para muitos municípios conhecer a nossa implantação 

de sistema. 

A previsão para o PA Paraíso é em março mesmo. Nós já 

estamos com vários equipamentos chegando no Dona Dicas, está sendo 

comprado, através da contrapartida da Uninove. O que aconteceu com a 

questão da construção da UBS Paraventi? Em virtude do não investimento e o 

repasse de dinheiro para investimento, que é a compra de equipamentos 

reformas de unidade, nós preferimos investir na rede de lógica da unidade, 

com o dinheiro da Uninove e na questão da compra dos equipamentos para 

mobiliar a UPA Paraíso, porque nós temos em tempo recorde aí para deixar 

tudo pronto. Quando a UPA foi entregue, provavelmente nós teremos 15 dias 

para ter que adaptar todos os equipamentos lá dentro e por ela funcionante.  

Então, é por isso que a placa não foi consertada – está 

Senhor Brisighello – eu preciso da autorização do Ministério da Saúde.  

A Manuela, é a questão da segurança dos servidores. 

Existe na questão da saúde, a saúde ela tem que ser aberta a todo mundo.  

Tanto para qualquer tipo de usuário, não pode existir barreiras para 

atendimento, não pode existir nenhum vidro para atendimento, nós temos que 

receber de forma humanizada e o que acontece hoje é que querem que a 

gente contrate seguranças para nossas unidades. Nós não podemos fazer 

isso, máximo é o controlador de fluxo, um “posso atender”, e esses homens 

não podem estar armados. Todo mundo tem direito de usar o Sistema Único 

de Saúde e para ir todo mundo poder entrar e sair... às vezes nós estamos em 

comunidade inclusive com dificuldades, tráficos e outras coisas e essas 

pessoas também têm direito à assistência à saúde, então não pode ter 

nenhum tipo de bloqueio. 

 Foi pedido para segurança intensivar, fazer uma 

intensificação das rondas, mas a Segurança Pública Municipal também está 

com contingente reduzido de RH e ela também tem as escolas. Então, nós 

vamos colocar agora, foi a orientação para todas as unidades, com a verba do 
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Pro Rede as unidades que não estão com as câmeras colocadas para colocar 

e isso coíbe um pouco, mas vai ter que ser estudado um planejamento de 

integração desses sistemas também para alguém acompanhar algum tipo de 

abordagem ou alguma coisa um pouco mais grave para poder acionar em 

tempo recorde aí segurança um pouco maior. 

 A estratégia do aumento do recurso para atenção básica. A 

atenção básica, por mais que a gente queira fazer a inversão de valores, ela 

vem, ela tem que vir num, não é não é virar uma chavinha e a gente para de 

investir na urgência emergência e na média e alta complexidade e a gente 

começa a investir na atenção básica.  

 A média e alta complexidade são caras, por mais que eu 

invista na atenção básica elas sempre vão custar mais. Quando a gente quer 

maior número de cirurgias eletivas, nós vamos ter que investir nestes 

equipamentos, nas equipes, nas equipes de anestesia, nos centros cirúrgicos 

em todos os equipamentos que forem necessários.  

Uma notícia boa aí para o pessoal do Pimentas: ontem 

chegou um novo ultrassom que eu vou entregar para o hospital, é através de 

uma emenda parlamentar. A questão da ginecologia é uma coisa que me 

preocupa muito sim, Rosália, então nós já estamos fazendo, já chegou nosso 

Município, mas nós estamos esperando contratualizar a carreta médica que 

está com ultrassom e os médicos, que vai ter uma linha de cuidado de GO e o 

primeiro lugar que ela vai por Pimentas, pode ficar tranquila.  Uma carreta e 

um ônibus já estão aqui, mas nós estamos ainda formalizando esse período 

de como vai ser a contratualização porque eu dependo do depósito de uma 

emenda parlamentar – está bom? – não é um dinheiro investido que é do 

nosso orçamento, ele veio através de uma emenda parlamentar que nós 

buscamos lá em Brasília também, então, vai sair, vai sair.  

Não, não se compra carreta. A carreta é dentro da linha de 

cuidado ela é alugada, está? Inclusive o período de funcionamento dela vai 

ser no período que eu tiver o dinheiro para gastar dentro da emenda. Então, 

nós vamos dividir em número de capacidade instalada, com equipamentos, 

então, mulher vai entrar, vai fazer os exames, vai estar o Ginecologista lá, já 

vai ver o resultado, já vai passar o procedimento e vai ver se essa mulher tem 

que operar ou se é só o tratamento clínico, ele vai ser distribuído assim. 

Dentro disso, o próprio hospital, se for cirúrgico, nós já estamos também 

comprando um pacote cirúrgico para fazer essa intensificação, inclusive o 

Ministro da Saúde está investindo novo dinheiro para cirurgias eletivas e nós 

dividimos em pacotes dentro dos nossos hospitais. Eles vão ter – para poder 
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receber esse dinheiro – que alcançar a meta executada e vai também ter um 

prazo para poder fazer esse número de cirurgias necessárias, está bom. 

 Estratégias para melhoria do abastecimento de 

medicamentos. Nós fizemos todo esforço o ano passado e ano retrasado nós 

fizemos toda uma modificação na Secretaria da Saúde, desde as pessoas que 

cuidavam até hoje quem está dirigindo e tudo para fazer um abastecimento 

enorme de medicamentos. É, infelizmente, eu entendo a necessidade de 

vocês, a vontade da gente na situação da saúde ela é infinita, mas o valor é 

finito, às vezes, a gente tem que escolher prioridades. Como você citou aqui o 

caso da criança, não foi a Saúde que não comprou eu já assinei várias 

liberações de compra de Canabidiol, foi recolhido esse recurso por causa de 

uma lei que tem que a gente – ah, não podemos comprar – naquele período 

em que saiu essa liberação para que a criança tinha uma lei que não permitia 

que a gente comprasse um medicamento com o recurso público que não fosse 

registrado na ANVISA, certo? Eu não posso comprar um medicamento que 

está em teste, isso é uma lei, e o juiz seguiu essa lei e ele recolheu esse 

pedido. Então, não foi a Saúde, nem o Prefeito nem a doutora Ana Cristina, 

porque eu não estou aqui para escolher quem vai viver ou quem vai morrer, eu 

estou aqui para tentar fazer uma saúde pública de melhor qualidade inclusive 

essa é a orientação do Prefeito e nós gastamos quase todo o nosso dinheiro – 

está aqui – que vocês viram orçamento quase executado no total na compra 

de medicamentos, e aí eu sinto muita tristeza de ver que em algumas 

unidades algumas pessoas falam e informam que nós estamos sem 

medicamentos, mas nós temos o medicamento sim, nessas auditorias que nós 

estamos indo a gente entra na farmácia e pede: “Deixa eu ver essa lista que 

está aqui fora com o que está não” E entra lá dentro e você vê os remédios lá 

dentro. Entendeu.  Então, assim alguém está colocando que não tem para não 

ter que dar a negativa para o paciente, isso eu não sei se é um boicote, uma 

má vontade por causa da questão da dispensação. Isso que foi colocado que 

nós temos hoje falta de práticos de farmácia e farmacêuticos é uma verdade 

por isso que é centralizada a entrega de medicamentos de – como que eu 

falo? – medicamento de psicotrópicos em algumas unidades para o 

farmacêutico estar presente, ele deveria ser orientado, é um direito do 

paciente ser orientado, em todas as unidades que tem a dispensação. 

 Hoje o único medicamento que está faltando é o diazepam 

que a gente teria que ter de 10mg, mas nós temos de cinco, se o médico 

readequar a dosagem, em vez de ele tomar um comprimido de 10, ele toma 

dois de 5 e faz a mesma miligramagem. Então, a gente tem alternativas e 
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essas alternativas estão disponibilizadas dentro da central de custo,  então 

não tem déficit de medicamento. As dietas também... 

– Manifestação fora do microfone. 

 O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Senhor 

Eliseu, eu não posso... Secretária, existe um rito, existe um rito da audiência, 

não é permitido o aparte, Senhora Rosália. 

  A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Para 

informar a Rosália também, nós temos hoje 60 GOs no Município, 29 

necessidade de GO para concurso, foram 19 aprovados, 19 foram chamados, 

quatro deles assumiram. Então, nós estamos fazendo uma segunda chamada 

para tentar repescar esses novos porque nós vamos esgotar aí todo 

chamamento, a partir de esgotado o chamamento, é que eu posso fazer uma 

nova contratação emergencial que também não sai do nosso foco de 

contratação médica. Nós vamos abrir todas as frentes para repor a questão 

médica dentro do Município. 

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

de registrar a presença do Vereador João Barbosa 

  A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – O Pedro 

Gomes, homenagem ao Luiz do Vale, eu não tenho nada contra, pelo 

contrário, eu gostaria muito que ele fosse homenageado. Eu não sei eu tenho 

que perguntar para Câmara se não tem que passar por um projeto de lei aqui 

– acho que tem, não é? – então acho que seria importante fazer essa 

apresentação aqui, aprovar esse projeto de lei e, com o maior prazer, nós 

vamos homenagear o senhor Luiz do Vale, que é uma excelente pessoa, e 

que infelizmente nos deixou. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Um aparte, 

Secretária, a Comissão de Saúde irá fazer a indicação do presente projeto de 

lei. 

  A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – O 

concurso de farmacêutico e protético de farmácia nós chamamos três práticos 

e três farmacêuticos. Não. Nenhum farmacêutico, três práticos foram 

chamados, farmacêutico nada. Já foi realizado o pedido para a Secretaria de 

Gestão. Eu não posso sair chamando ninguém sem autorização da Secretaria 

de Gestão para entrar custeio dentro do orçamento, entendeu? 

 O Luiz Macarrão – cadê ele? – está aqui. O trânsito da 

UPA Taboão está em estudo pelo Departamento de Trânsito. Eu não tenho 

governabilidade sobre esse assunto. 



 

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

39/48 

  

PODER LEGISLATIVO 
CIDADE DE GUARULHOS 

 A Presidente Dutra, para o Derman, o projeto foi concluído 

e aprovado nós estamos aguardando uma emenda parlamentar que custeie, 

porque nós não temos o dinheiro para a construção dessa unidade, como você 

sabe, a EC-95 cortou todo dinheiro de investimento e construção dentro dos 

municípios e essa a gente espera aqui para construir a unidade 1 milhão 

oitocentos, dois milhões mais ou menos. 

 Eu tenho que fazer uma retificação que também está 

faltando o medicamento carbonato de lítio – não é isso?  O Wonderson vai 

responder algumas coisas agora. 

O SR. WONDERSON MORENO – Oi! Bom, antes de 

responder algumas questões, eu e o Luís Fernando, que é o Secretário 

Adjunto, vamos intercalar algumas respostas. Ok?  

Então, é preciso fazer uma ressalva como a gente faz as 

respostas em cima de dados e números, então, é importante ressaltar que 

existe um delay entre algumas informações a serem atualizadas no nosso 

sistema. É importante ressaltar também que alguma informação pode estar um 

pouco prejudicada porque como foco do encontro de hoje é a prestação de 

contas olhando para o exercício de 2019, então, algumas informações podem 

ser alteradas em razão do que ocorre agora em 2020. Está? Então, a gente 

precisa entender isso. 

 Existe também no mês de janeiro uma questão que é um 

procedimento padrão em toda a Prefeitura de Guarulhos, que é durante um 

certo período do mês de janeiro, o sistema financeiro orçamentário fica 

paralisado. Então, isso cria também uma certa demora, um atraso um pouco 

maior no fluxo de pagamento e na execução orçamentária, mas isso não é 

uma questão somente da saúde, mas que afeta toda a municipalidade 

inclusive previsto em decreto. 

 Bom, vamos lá, primeiro, a resposta para o senhor Carlos 

Derman quando ele questiona os pagamentos da SPDM, realmente quando a 

gente olha na planilha, fazendo uma rápida conta, os números não batem, até 

porque, hoje, a execução do contrato está em torno de seis milhões e 800. 

Porém, precisa ressalvar o seguinte essa diferença, primeiro, existe um 

procedimento chamado glosas, glosas de contas, ou seja, que, na prática, 

reduz o repasse, o pagamento efetivado. E existe também durante o exercício 

2019 o que ocorre? Durante o mês de dezembro você faz a liquidação, você 

tem os empenhos para os credores, mas boa parte desses empenhos são 

liquidados no exercício seguinte, algo extremamente normal e previsto em lei 

também. Então, veja, se eu tenho uma liquidação que é feita no mês de 
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dezembro, na segunda quinzena, por exemplo, muito provavelmente eu vou 

pagar em janeiro, nos primeiros dias. Então, como dito durante a 

apresentação, esse retrato, essa foto refere-se ao fluxo financeiro, os 

pagamentos efetivamente realizados. Então, essa discrepância, essa 

diferença, deve estar nesse contexto do que foi liquidado e pago em janeiro de 

2020 e que está sendo pago também. 

 Vale ressaltar também que acabaram criando alguns 

problemas no fluxo financeiro, pendências de 2016, e aí indo para a pergunta 

também, já, neste momento, do senhor José Roberto na qual ele questiona as 

pendências existentes. Então, segundo informações aqui, a SPDM o Luiz vai 

falar um pouco melhor sobre isso, mas isso já está equalizado, já existe uma 

tratativa, então, a gente considera que isso já foi suportado. 

 Em relação à Fundação ABC, pergunta do senhor José 

Roberto, pendências existentes: Em 2016, ficaram pendentes 

aproximadamente oito milhões, 480 mil reais, referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2016. Em 2019, o valor aproximado de 13 milhões, 

volto a dizer também, a gente tem um delay aí para atualizar isso. 

  Associação Saúde da Família, pendências de 2016 

aproximadamente 767 mil reais, e em, 2019, já em vias de pagamento, 941 mil 

reais. 

 Em relação, foi feita uma pergunta também do contrato 

junto à Roth Comunicação, me perdoem, mas eu não me recordo quem fez. 

Então, é importante constar que do contrato previsto com a Roth Comunicação 

a Secretaria de Saúde disponibilizou em recursos empenhados dois milhões 

de reais, porém, foram utilizados somente 1 milhão e 600 que foi o valor 

liquidado. Então, esse é o valor utilizado efetivamente. 

  A pergunta do senhor José Roberto também, quando ele 

fala sobre repasses para algumas UPAs. Então, dentro do bloco da média e 

alta complexidade, com finalidade de custeio, existe hoje para UPA São João 

500 mil reais mensais. UPA Paulista, 175 mil e UPA Cumbica também 175 mil 

reais dentro do bloco de custeio.  

A pergunta do senhor José Carlos Darlan sobre o slide nº 

12 onde fala sobre o crescimento da receita. 

Então, vamos lá, o orçamento de 2019, seu Darlan, começa 

com orçamento inicial 995 milhões e finaliza 2019 com um bilhão 119 milhões. 

Como que ocorre isso? Existe um incremento de recursos cuja fonte é o 

Estado na monta de oito milhões, 630, houve um incremento, um incremento 
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também por parte do Governo Federal, no montante, aproximadamente, de 39 

milhões e 500 mil reais e o incremento que é o principal, que é o que faz toda 

a diferença, com recursos do Tesouro Municipal, esse incremento é da ordem 

de 75 milhões e 812 mil reais. Então, essa é a diferença como a gente inicia o 

orçamento e como nós terminamos com o incremento desses investidores, 

que é como eu costumo dizer. 

 Eu passo, agora, a palavra para o Luís. 

O SR. LUÍS FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO – Bom dia 

a todos. Eu vou iniciar pela quinta pergunta da vereadora Janete Pietá 

inerente ao Suel Abujamra, ela questionou a continuidade desse serviço que 

aconteceu até 2018 e que hoje é objeto de uma auditoria interna para 

verificação dos atendimentos, tendo em vista o grande volume de 

documentação, essa auditoria ainda não foi finalizada, mas a continuidade 

desse serviço, dessa especialidade se deu através do Hospital Pimentas que 

vinha atendendo uma média de 1.600 pacientes/mês. 

  Existe sim uma fila oftalmológica ainda e nós temos uma 

emenda, de 2019, uma emenda estadual, no valor de dois milhões, 453 mil 

970 reais, com projeto já aprovado, convênio assinado e publicado, estamos 

só aguardando o repasse deste recurso para conseguir dar conta dessa fila de 

pacientes que ainda aguardam por essa especialidade, são 30 mil pacientes. 

Eu vou complementar já essa informação respondendo à 

Rosália, que estava ali, agora está aqui, eu estava lhe perdendo de vista. 

Bom, Rosália, eu fui designado pela doutora Ana para coordenar transição do 

Hospital Pimentas, deixou... Uma OSS que atendia esse Hospital há 13 anos 

estava se retirando e nós estamos interagindo bastante desde o início do ano 

até agora. E eu combinei com vocês que nós faríamos essa transição 

apoiados em três pilares. Obviamente, através da gestão da própria OSS que 

se sagrou vencedora no chamamento e já está na gestão do Hospital. Através 

da municipalidade, seja através da equipe de transição da Secretaria da 

Saúde seja também através do acompanhamento do Legislativo Municipal que 

também se faz presente lá intensamente e o terceiro pilar seria a comunidade. 

Eu combinei isso com você, combinei com o Padre Bruno, com alguns 

conselheiros também do Conselho Gestor do Pimentas como o conselheiro 

Silvio e assim eu venho fazendo.  

Nós estamos realizando conversas e reuniões semanais 

onde vocês até por estarem presentes lá intensamente me passam a visão de 

vocês, as críticas, críticas construtivas e a gente vem tratando dessa forma 

com a participação de todos. Eu conversei muito com vocês a respeito disso e 
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a gente concluiu em conjunto que a transição de um comércio de bairro já é 

algo delicado, a transição de um hospital é ainda mais complexo. Então, é um 

trabalho que deve ser feito com a participação de todos do Legislativo, do 

Executivo com a colaboração e eficiência da própria OS e, sobretudo, com 

apoio da comunidade e fiscalização de vocês. 

 Com relação à terceirização dos equipamentos foi a 

pergunta que você fez e também teve uma abordagem do Doutor Eduardo 

Carneiro, nós já havíamos conversado sobre isso. Vocês me provocaram em 

relação a esse tema, há concordância da Secretaria da Saúde também em 

relação a esse tipo de encaminhamento e essa solução já está sendo 

empreendida pela nova OSS, viu, Doutor? A tendência é que as pessoas 

jurídicas que assumam essas especialidades também assumam a 

manutenção e o fornecimento desses equipamentos. Isso faz todo o sentido 

até pelo fato de que esses médicos serão os responsáveis pela operação 

desses equipamentos. Então, isso garante a continuidade. 

– Manifestações fora do microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Senhora 

Rosália, eu solicito a gentileza de não apartar os nossos... 

– Manifestações fora do microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Pode 

concluir a fala, senhor Luis, por favor. 

O SR. LUIS FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO – Então, a 

questão da tomografia e do Raio X e outros equipamentos diversos está sendo 

sanada já no inicio do mês de março. 

 Existe também – na apresentação do Wonderson ficou 

bastante claro – um milhão e 300 mil ainda para investimento no Pimentas, 

acho que foram as páginas 9 e 10 da planilha. Vocês têm essa documentação 

aí com vocês, mas nós temos aproximadamente um milhão e 300 mil reais 

para equipamento a serem destinados para o Hospital Pimentas. 

 Com relação à empresa que vinha realizando esse serviço 

junto à SPDM no hospital, a CRO, o Doutor Bruno foi procurado para dar 

continuidade nesse serviço junto à nova OSS, mas existia por parte deles uma 

grande resistência em razão de uma suposta dívida acumulada com a antiga 

OSS que estava lá na gestão do Hospital.  É importante que todos entendam 

que a função da Prefeitura é de fiscalização, acompanhamento e até 

colaboração naquilo que estiver dentro das nossas prerrogativas, mas a 

relação jurídica e essa tem que ser respeitada porque estamos trabalhando 
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dentro do principio da legalidade, nós não podemos simplesmente fazer aquilo 

que nos convém, nos restringe exclusivamente a relação com a OS, quem 

essa OS vai contratar ou deixar de contratar. Atingindo as metas, atingindo 

aquilo que é esperado dessa empresa temos que acatar. 

 A CRO, que era a empresa que vinha prestando esse 

serviço não manifestou interesse na continuidade ou se manifestou o fez com 

uma série de exigências e, justamente, Rosália, se você se sente incomodada 

por esses 13 anos de gestão da SPDM é bem razoável que a nova OSS tenha 

a oportunidade de realizar novas cotações, investigar se o trabalho vinha 

sendo feito a contento ou não e que tenha a possibilidade e a liberalidade de 

contratar novas empresas. Então, a partir, agora, do inicio do mês, nós 

retomamos dentro da mais absoluta normalidade o serviço de oftalmologia 

dentro do Hospital nas mesmas condições ou melhores do que vinha 

acontecendo até agora. E, nesta sexta-feira, nós já iniciamos a reposição de 

todos os equipamentos de oftalmologia dentro do Hospital Pimentas. 

 Os materiais. Você falou que tem falta de materiais, você 

fez uma ressalva de que estão sendo comprados. Eu tenho compartilhado isso 

com você quase que diariamente quando você me provoca com situações 

especificas de falta de determinado insumo ou medicamento, eu 

imediatamente repasso ou vou diretamente, pessoalmente, investigar a 

situação lá no Hospital Pimentas e sempre te trago um retorno. Eu acho que 

isso tudo deve estar normalizado até o final deste mês. Volto a dizer, a 

transição não foi fácil, vocês estiveram lá conosco o tempo inteiro, mas nós 

estamos trabalhando para que isso seja definitivo e para que daqui para frente 

tenhamos um horizonte bem melhor. Basicamente é isso. 

 A SRA. BRUNA BENITES DE CASTRO ZALAMENA – 

Bom dia. Vou complementar algumas informações da Vereadora Janete Pietá.  

Então, em relação às biópsias estamos, sim, realizando 

biópsia de mama no nosso Cemeg Centro, a gente também realiza no JJM. A 

biópsia de próstata que fazíamos no Cemeg Centro, a gente não faz mais, não 

é pela falta do insumo, é o profissional que não quer mais fazer esse 

procedimento. Então, a nossa referência hoje é via Cross. Então, estamos 

dando acesso, via Cross, aos pacientes. 

 Em relação ao Tear, nós já localizamos um novo imóvel 

para o Tear, um galpão novo. Já fizemos a planta junto com o pessoal da infra 

e agora estamos na parte dos trâmites administrativos para podermos fazer a 

locação desse lugar. Então, em breve, a gente também vai mudar para o novo 

prédio.  
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Do Toninho da Farmácia em relação ao Papanicolau. O que 

aconteceu? A gente já tem trabalhado há muito tempo em relação às questões 

de Papanicolau. Inclusive, a gente institui aqui no Município campanhas que 

acontecem a cada três meses de coleta de Papanicolau nas unidades no 

último quadrimestre. O problema foi realmente as ausências do profissional 

enfermeiro, o Papanicolau só que pode colher ou é o enfermeiro ou os 

médicos. Então, tivemos uma redução grande por conta das ausências, então, 

teve esse impacto, mas de toda a forma a gente tem monitorado de perto essa 

questão. O Papanicolau é livre demanda, então, qualquer pessoa em qualquer 

momento pode chegar sem pedido médico e é feito dentro das unidades. 

Estamos trabalhando a questão da busca ativa das mulheres dentro da faixa 

etária de risco e as campanhas que vamos manter para este ano 

 A Manoela, a doutora já falou em relação à questão da 

segurança. Então, já estamos elaborando um projeto para todas as unidades 

para fazer aquisição de câmeras com o Pro-Rede. Então, isso já está também 

encaminhado. 

 O Gustavo perguntou da questão do impacto da greve dos 

médicos. A gente teve um impacto grande, então, foram mais de 1900 horas 

que foram contabilizadas do impacto da greve, isso representou mais de sete 

mil consultas que deixaram de ser realizadas neste último quadrimestre. O que 

a gente está fazendo? Na verdade, esses profissionais estão tendo que pagar 

essas horas, mas, infelizmente, às vezes, eles não conseguem pagar no 

mesmo local, mas eles estão pagando dentro da região de saúde. Então, a 

gente fez um cronograma de pagamento de horas da greve e eles estão 

cumprindo isso. 

 O Carlos Derman falou da questão da apresentação que só 

tinha os dados médicos da atenção básica, mas não, a gente tem diversos 

outros dados como a questão dos dentistas, a questão do Papanicolau, 

mamografia, tudo isso é referente à atenção básica também. E todos os dados 

que estão na apresentação foram, nós mantivemos como eram e todas as 

solicitações do Conselho Municipal que pediram para nós fazermos alteração 

e incluir dados foi feito. 

 Em relação ao CTA. A gente identificou um novo local para 

a mudança do CTA. Antes de a Marina sair de licença-maternidade, ela foi 

inclusive nesse prédio, validou o local e a gente foi com a equipe da Infra 

fizemos já uma planta lá do local. É um local muito melhor do que onde está 

hoje, é na Avenida Tiradentes. E lá, provavelmente, nós também estamos nos 

trâmites administrativos mesmo, já fizemos o projeto e agora vamos fazer a 
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questão da contratualização lá do aluguel e ele vai ficar separado. É um prédio 

onde a gente pretende, sim, levar a região de Saúde I e a Escola SUS, mas 

cada um vai ficar em um andar deste prédio e é neste prédio também, atrás 

que tem os galpões onde nós pretendemos colocar o Tear também. Então, foi 

feito o projeto. Está tudo certo e a gente está vendo agora as questões 

administrativas. 

 A questão da Rosália. A doutora já falou da questão dos 

GOs que a gente tem discutido. Chamamos todos do concurso e, agora, 

estamos tentando essa nova forma de contratação de especialistas. A gente 

também chamou, foram chamados 26 médicos entre acupunturistas, alergista, 

cardio, endócrino, geriatra, homeopata, ultrassonografista, psiquiátrico, uro, 

ortopedista. Então, foram 26 médicos já chamados do concurso. 

 O Alex falou da questão do São Rafael que não tem 

ginecologista e não tem mesmo. Lá é uma Unidade de Saúde da Família, 

Unidade de Saúde da Família não tem ginecologista, tem médico generalista 

que faz o atendimento de todo o ciclo de vida, inclusive das mulheres. Então, 

lá tenho quatro equipes, tenho quatro médicos, então, não me falta médico e 

lá é feito o atendimento normal.  Hoje, no Município, nós temos as 48 

Unidades de Saúde da Família, 21 tradicionais, ginecologistas só ficam em 

unidades tradicionais. Então, é onde temos alguns déficits realmente dessa 

categoria. Não existe nenhum tipo de dieta, na verdade, para diabético o que 

tem são os insumos, mas os insumos a gente não está com problema. 

 Neuropediátrico temos, sim. Temos no Ambulatório da 

Criança, temos no CER, temos no HMCA, temos no Hospital Pimentas, 

inclusive foi chamado um agora do concurso que já assumiu. 

 A UBS Acácio. A UBS Acácio é uma UBS locada, então, 

não podemos fazer grandes reformas. A gente faz algumas adequações se o 

proprietário autorizar, então, quando tem necessidade é levantado e a gente 

tem feito junto com o Roberto Clemente as adequações necessárias. Lá são 

cinco equipes de Saúde da Família, temos quatro médicos hoje. Não 

recebemos nenhum pedido de demissão, então, hoje, temos quatro médicos 

atuantes. Essa reposição vai ser feita como a Doutora Ana falou, chamamos 

todos do concurso, vai ser aberto concurso, contrato de emergência e tentar 

outro tipo de reposição. No período eleitoral, eu consultei até a Lú aqui, pode 

ser feita, sim, reposições. Então, não vai ter esse problema. Atendente SUS. A 

gente já está chamando do concurso também, inclusive já chamamos 24, 

então, nós vamos continuar chamando, está? 
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 A SRA. GISELLE BARTELOTTI NUNES – Bom dia a 

todos. Meu nome é Gisele, sou diretora do Departamento de Urgência e 

Emergência. Nos questionamentos que foram pontuados aqui referentes a 

este Departamento, Doutor Carlos Derman. Vou até colocar a questão da AIH. 

A AIH as metas contratualizadas são totais, não são separadas, a única 

separação que se faz é em relação à clínica e a cirúrgica, então, por isso, que 

existe essa unificação até mesmo em termos de comparação. 

 A Rosália colocou aqui a questão do Hospital Pimentas que 

o Luis já respondeu na parte dos equipamentos da tomografia e do Raio X. É 

importante também acrescentar que nós temos uma emenda, a Priscila 

trabalhou nessa emenda, então, vai ter aquisição de alguns equipamentos 

como foco cirúrgico, mesa, radiopaca, monitor, bisturi elétrico, escada, 

aparelho de anestesia também.  

 A falta de material já foi esclarecido também. Todo o 

empenho que o Luis tem feito também com o pessoal da organização, todo o 

esforço que eles fizeram para restabelecer inclusive o cenário das cirurgias 

ortopédicas que foram ali colocadas e, agora, todo o esforço para a parte da 

oftalmologia com a contratualização da Empresa Oftalmo que vai levar 

inclusive alguns equipamentos para dentro do Hospital. E os pacientes 

também vão poder fazer as suas cirurgias apoiados por uma van inclusive 

levando os próprios familiares, isso tudo através da própria organização social. 

 O Pedro Gomes colocou em relação à questão do senhor 

Luis do Vale. Esse foi um documento que foi encaminhado a partir do 

Conselho Gestor da Unidade, que foi uma proposição que nós fizemos até no 

Conselho Municipal, a Andressa, como gerente do serviço, encaminhou para o 

Departamento e nós seguimos o ritual de esclarecimento. Esse documento é o 

ofício que foi encaminhado para o Conselho Municipal de Saúde para que 

fosse inclusive colocado em pauta, já discuti isso com a Luciana. É o Ofício nº 

207/2019, de agosto de 2019, ela vai verificar como está a posição lá para dar 

encaminhamento ainda que a gente já tenha tido abertura do Doutor Eduardo 

para que isso seja colocado na Câmara também. 

Em relação à motolância que o Pedro também questionou. 

Existe um processo administrativo, que é o nº 552513/2018, originado 

também, está na Secretaria de Gestão, na secção administrativa de licitações, 

serão oito motolâncias para o SAMU.  A gente inclusive na semana passada, a 

Priscila, que é a técnica do Departamento, que faz apoio ao SAMU teve uma 

conversa com o pessoal deste setor justamente para promover a celeridade 

necessária que este caso requer. 
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 Em relação à neuropediatria, a Bruna já colocou que existe 

no HMCA. Existia uma demora na questão da reposição deste funcionário por 

motivo de férias. Lá no HMCA, especialmente, que depois de pontuado para a 

Secretaria foram tomadas providências de reposição. Aqui, nós tivemos 

também na urgência um incremento em 2019 de seis mil, 331 horas médicas 

que correspondem a mais ou menos 52 plantões. 

 A questão do uniforme. Hoje é a data prevista do SAMU. 

Estou falando para a gente receber uma remessa de uniformes que vai 

contemplar em média 33 funcionários e depois de 45 dias existe aí um pedido 

também para que seja feita uma nova remessa, existe outra Ata que inclusive 

demorou um pouquinho para esta Ata sair porque outras Secretarias tiveram 

interesse em um dos equipamentos, no caso, a bota que o SAMU utiliza que 

foi a Defesa Civil, essa também já está correndo com toda a celeridade que o 

pessoal do Departamento Administrativo pode realmente fazer. A gente 

depende da ação de outras Secretarias e o Arnaldo e a Larissa já estão 

também acompanhando esse processo com a gente. Acho que da urgência 

não deve ter faltado nada, acho que os esclarecimentos foram dados. 

– Manifestações fora do microfone. 

A SRA. GISELLE BARTELOTTI NUNES – As férias estão 

acontecendo normalmente. A gente, na medida do possível, tem concedido 

sim a licença-prêmio para todas as categorias. As gerentes estão aqui, então, 

vocês podem se aproximar delas, inclusive podem pautar isso no Conselho 

Gestor. Semanalmente, eu assino o documento de licença-prêmio, 115 e 

férias, não tem tido problema, inclusive o departamento controla isso. É claro 

que a gente tem a necessidade sempre de uma reposição, então, vez ou 

outra, talvez, a data que a pessoa peça não possa ser concedida, mas isso 

não significa que ela não está sendo fornecida. 

 A SRA. LUCIANA ZANOTTO – Bom dia a todos. Eu sou 

Luciana, funcionária de carreira da Secretaria de Saúde. Fui eleita Presidente 

do Conselho Municipal na quinta-feira passada e estou trabalhando com a 

Secretaria Executiva do Conselho tomando conhecimento da situação e do 

andamento dos processos que estavam sendo acompanhados pelo Presidente 

anterior. E a nossa proposta é destacar a importância e o esforço de cada um 

de nós no fortalecimento dessa política de saúde que é reconhecida 

internacionalmente. Então, eu acredito que nada se faz sozinho, todos os 

segmentos estarão envolvidos nesse processo de construção enquanto eu 

puder contribuir com esse movimento. E vamos pegar como norteador a partir 
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de agora o próprio Plano Municipal de Saúde que foi aprovado pelo Conselho 

Municipal. 

 Pegando aqui a nossa prestação de contas que fala do 

primeiro quadrimestre de 2019, mas também traz um fechamento do ano de 

2018 e 2019, poder fazer essa comparação e análise junto com os 

conselheiros que são representantes de tantos dos usuários, trabalhadores e 

gestores e, em conjunto, a gente entender o financiamento da saúde se está 

caminhando de forma eficiente ou não. Sabemos que o financiamento da 

saúde, para as nossas necessidades é insuficiente, mas sabemos também 

que todos os esforços estão sendo feitos para canalizar para aquilo que a 

população precisa. Eu agradeço às pessoas que cofiaram na minha trajetória 

para ficar à frente do Conselho e espero fazer um bom trabalho. Obrigada.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) –  Antes de 

encerrar a presente audiência pública, gostaria em nome da Comissão de 

Saúde do Legislativo parabenizar a senhora Luciana Zanotto pela eleição 

como Presidente do Conselho Municipal de Saúde e desejar uma boa gestão 

dentro desse desafio que é melhorar o atendimento público de saúde da 

nossa Cidade. 

 Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por 

encerrada a presente audiência pública. Deixando desde já o agradecimento à 

senhora Secretária e a toda sua equipe. Muito obrigado. 

 – Encerra-se a Sessão às 12h. 
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