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Tema: Prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017 

 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Bom dia a 
todos. Hoje, 21 de fevereiro de 2018, sob a proteção de Deus, iniciamos essa 
Audiência Pública. Essa Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública 
esclarece que, no momento, o Executivo está sendo representado pelo 
ilustríssimo Dr. José Sérgio Iglesias Filho, secretário de Saúde, que fará 
explanações referentes à apresentação de contas do 3º Quadrimestre de 
2017, obedecendo, dessa forma, ao disposto no art. 36 da Lei Complementar 
141, de 13 de janeiro de 2002. 

Gostaria de chamar para compor a mesa o vereador Dr. 
Eduardo Carneiro, secretário da Comissão Permanente de Higiene e Saúde. 
Também o vereador Moreira, membro dessa comissão. O Dr. Sérgio Iglesias, 
secretário da Saúde. A Dra. Graciane Dias, secretária-adjunta de Saúde. 
Também gostaria de chamar o presidente do Conselho Municipal de Saúde e 
aproveitar e já parabenizá-lo pela eleição, que o senhor acabou de ganhar a 
eleição. Parabéns, Rogério de Oliveira. 

Só fazendo alguns esclarecimentos. Antes de chamar o 
diretor para fazer a apresentação, até o final da apresentação as pessoas 
podem se inscrever. Os vereadores terão cinco minutos para poder fazer suas 
colocações e os demais terão três minutos para fazer suas colocações, Até o 
final da apresentação, que vai ser feita agora, podem ser feitas as inscrições. 
Procurar o Sr. Cláudio, ali, por favor, atrás da câmera ali, por favor. 

– Pronunciamento fora do microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Sim. Foi 
bem lembrado e esclarecido pelo nobre vereador Moreira, hoje nós vamos 
tratar de prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2017. Hoje a Audiência 
Pública é exclusivamente para essa prestação de contas e nós vamos aceitar 
as colocações sobre a prestação de contas do que vai ser apresentado. Nós 
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não vamos aceitar debate político do atual governo com o governo passado, 
não vamos ficar aceitando subir pessoas ali para falar do que está 
acontecendo em tal lugar. O secretário tem todo o tempo, depois da audiência, 
para poder conversar com vocês, ele atende toda a população. Então, hoje 
nós vamos falar e respeitando aqui o 3º Quadrimestre de 2017, está bom? 

– Pronunciamento fora do microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Vereadora, 
parabéns pela sua colocação. Da mesma maneira que eu providenciei, tentar 
comunicá-los com muita antecedência, nós cobramos para que isso tenha 
chegado com antecedência. Eu só irei consultar o técnico para saber se eles 
mandaram com antecedência. 

– Pronunciamento fora do microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Ó, ontem de 
manhã. Então, mais uma vez irei falar em nome dos colegas vereadores, 
secretário. 

– Pronunciamento fora do microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Não, sim, 
mas de qualquer maneira, secretário, por favor, é difícil de ontem de manhã 
até no dia seguinte os vereadores poderem estudar o que está acontecendo 
para poder participar com mais detalhe da audiência. Então, eu gostaria que, 
por favor, vocês peçam para mandar com antecedência essa prestação de 
contas, mas com a antecedência de pelo menos uma semana, se for possível, 
para que pelo menos a gente possa estudar para poder debater aqui essa 
prestação de contas, porque, senão, o cara não entende nada, aí ele acaba 
cobrando outros assuntos e prolongando um pouco essa Audiência Pública. 
Por favor, secretário. 

Antes de chamar também o diretor administrativo, eu só 
gostaria de esclarecer que eu vou me ausentar por um tempo, rapidamente, e 
voltarei. Nisso eu pedirei para o nobre vereador 'Dr. João Dárcio' assumir os 
trabalhos. E eu volto, se Deus quiser, rapidamente. Eu gostaria de chamar... 

– Pronunciamento fora do microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Aproveitar e 
já falar dos vereadores que estão presentes, que eu estou vendo aqui. O 
vereador Luis da Sede, muito obrigada pela sua presença. O vereador Geraldo 
Celestino. Tem algum outro vereador aqui? Os que estão sendo 
representados pelo...Desculpa, vereadora. Vereadora Janete Pietá, inclusive 
foi ela que fez o questionamento de chegar com antecedência. Primeiro eu 
falei dos vereadores. Desculpa, vereadora. 

E aí o que acontece? Os vereadores que estão sendo 
representados pelos assessores – no decorrer aqui – nós vamos falar dos que 
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estão sendo representados aqui. Parece que o Sr. Luiz também vai precisar se 
ausentar – não é, Sr. Luiz? – mas mesmo assim eu agradeço a sua presença. 

Eu gostaria de chamar para fazer a apresentação o 
Sr.Radyr Papini, diretor administrativo e financeiro da Secretaria. O senhor 
pode assumir os trabalhos, por favor. 

– Assume a presidência da audiência o Vereador Dr. 
Eduardo Carneiro. 

O SR. RADYR LLAMAS PAPINI - Bom dia a todos. Eu sou 
o Radyr Papini, diretor administrativo-financeiro da Saúde. A gente vai dar 
uma passada ali como foi o ano de 2017 nos nossos números, não é? 

Pode passar, Cris. Vamos lá, a nossa execução financeira. 
Nós tivemos uma execução financeira no ano superior ao exigido por lei. 
Então, o exigido por lei, o mínimo, seria 15% do orçamento. Nós tivemos uma 
execução de mais de o dobro disso, tivemos 31,27% do orçamento executado. 
O orçamento original era de R$ 672 milhões, 25% do orçamento, ele já 
começou com um número superior ao mínimo, não é, e ele ultrapassou isso e 
chegamos a 31% do orçamento. Então, várias questões influíram nisso, como 
débitos que vieram de 2016, a gente carregou, alguns investimentos novos. 
Então, a gente teve um investimento alto na saúde nesse ano, não é? 

Vocês podem dar uma olhada no percentual de receita 
própria aplicada ao longo dos anos, não é? Então, em 2012, nós tivemos 27%. 
E assim foi seguindo com uma queda em 2016, caindo para 25%, que era o 
que tinha sido até orçado para 2017 no começo, aí a gente teve um salto no 
investimento da saúde para 31% da arrecadação municipal. Os recursos aí no 
gráfico seguinte, nós temos em valores, não é, então nós tivemos um pulo de 
R$ 623 milhões em 2016 para R$ 802 milhões em 2017. 

As nossas despesas liquidadas e pagas foram o total de R$ 
1,005bilhão. Os recursos se distribuindo da seguinte... Não tem o gráfico 
nesse? Eu acho que pode até colocar o gráfico, o que gráfico é mais... é o 
seguinte, é o seguinte. Isso, é que o meu está fora da ordem aqui. 

Então, nós tivemos aqui... os recursos aplicados por fonte. 
Então, o que foi liquidado e o que foi pago por fonte. Nós tivemos 80% 
praticamente de recursos municipais, aplicados aqui pelo município, uma 
arrecadação muito baixa do Estado, não chegou a 1%, e uma arrecadação 
federal de 19,4%. Então, essa é a composição das nossas despesas. 

– Pronunciamento fora do microfone. 

 O SR. RADYR LLAMAS PAPINI - Ah, mudou a ordem, 
Perdão, perdão pela troca da ordem aí. Então, aqui nós temos as receitas 
vinculadas, que nós recebemos ao longo do ano, não é? A data-base disso 
aqui é dia 31 de dezembro. Então, as coisas vão tendo alteração nos saldos 
bancários, não é? A nossa receita acumulada de taxas é R$ 594 mil. 
Assistência farmacêutica, R$ 7,5 milhões; atenção básica, R$ 57 milhões; 
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gestão do SUS, R$ 150 mil; atenção especializada, que é a média e alta 
complexidade, R$ 142 milhões; R$ 7,9 milhões de vigilância em saúde; R$ 6,7 
milhões para convênios e emendas; e convênios, emendas e incentivos 
estaduais, R$ 4,750 milhões. Pode passar. 

Despesas liquidadas. A gente pode ver o grande... o grande 
investimento, a despesa mais pesada na saúde é a folha de pagamento. 
Então, a gente coloca aí como saldos e encargos, sendo que 98% dos salários 
e encargos são pagos pelo município, até pela legislação segue assim, e 1,5% 
pago com despesas federais. Serviços de terceiros, englobam todas as 
contratações, serviços, OSs, prestadores. Aí vocês já podem ver que a gente 
tem um equilíbrio bem maior disso entre o município e despesas federais, né? 
E as subvenções. As subvenções, 100% municipais, que elas são aprovadas 
por essa Casa. Então, elas são despesas diretas do município. Material de 
distribuição gratuita, que aí são os remédios, são as fraldas, são os 
implementos. Também tem uma divisão bem equilibrada entre despesa 
municipal e federal. E aí depois, temos as despesas de exercícios anteriores, 
que esses eram... pagamentos que foram deixados do exercício de 2016, que 
estavam empenhados. A gente teve um grande número de despesas que não 
estavam empenhadas, que acabaram entrando no orçamento do ano de 2017, 
que foi o mais pesado, inclusive.  

E o material de consumo, que aí são os materiais de 
consumo de hospital, material de consumo de... nesse caso mais das 
unidades mesmo, né, porque a gente teve a saída de grandes hospitais para 
as OSs, que aí tem um peso bem maior da verba federal. Então, essas são os 
principais... despesas da pasta de saúde em Guarulhos, da Secretaria da 
Saúde. Pode passar. 

Despesas liquidadas e despesas pagas. Isso, como é uma 
foto do dia 31 de dezembro, então a gente ainda tinha muita coisa que foi 
liquidada e não foi paga. E tem algumas coisas que continuam sendo 
liquidadas, que foram liquidadas, que teve... foi colocado o decreto, que a 
liquidação ainda poderia acontecer, como é normal, todo ano no mês de 
janeiro, então a gente tem aí uma diferença de R$ 69 milhões para as 
liquidadas e pagas, mas é por conta disso, é por conta do fechamento do ano 
e as despesas continuaram sendo pagas ao longo do mês de janeiro e 
fevereiro, assim, despesas de exercício anterior continuam sendo pagas, não 
é? A gente pode perceber sempre o peso maior de salários e encargos, 
serviços de terceiros e as subvenções. Então, são os itens mais 
representativos, sempre o salário e encargo é o item mais representativo da 
Secretaria. 

As despesas liquidadas. Então, a gente tem aí a execução 
do... tem os percentuais? Estão aqui. Beleza, perdão. Tem uma diferença aqui 
no meu folder. Então, aqui temos o valor orçado, o valor atualizado que foi 
com... que foram acontecendo as suplementações ao longo do ano, então 
vocês podem ver que no total nós temos um valor orçado de R$ 929 milhões. 
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Terminamos com despesas... suplementações e entram por causa de 
emendas, não são todos os valores que são gastos no ano, porque uma obra 
não termina, alguma coisa assim, então dá um R$ 1,090 bilhão. Fomos 
liquidados efetivamente R$ 1,005 bilhão. O percentual de execução foi recorde 
pelo histórico da... eu puxei aí dos últimos cinco, seis anos da Secretaria. A 
média de execução do orçamento, que é o que a gente realmente fez com o 
orçamento que nos foi dado, é de 79,80%. Em 31 de dezembro a gente já 
tinha executado 92% do orçamento, o que é um número muito bom, porque 
mostra que a gente realmente utilizou o recurso que foi dado pelo município na 
aplicação da execução dos trabalhos da saúde, não é? Então, a gente pode 
colocar que a receita de impostos a gente executou 99%. As taxas ainda têm 
uma pequena execução, mas a média da execução é alta. 

Então, eu acho que é basicamente isso quanto aos 
números da saúde, o que foi realizado, o que foi executado. Eu acho um bom 
número esse da execução do orçamento, de ter sido alta, ela ainda vai fechar, 
porque como a gente ainda pode empenhar e liquidar algumas coisas em 
janeiro, então vai ser maior do que 92% no final. Isso demonstra que a gente 
realmente conseguiu fazer uma boa execução do orçamento, que a Câmara 
nos forneceu para trabalhar. Obrigado e fico à disposição. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Bom, feita a 
explanação, eu gostaria inicialmente de passar a palavra para os 
componentes da Mesa, inicialmente ao secretário Sérgio Iglesias. 

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Bom dia a todos. 
Bom dia aos nossos colegas da Secretaria da Saúde, à nossa grande equipe. 
Bom dia aos vereadores presentes. Vou cumprimentar a todos na presença do 
vereador Geraldo Celestino. Bom dia ao Conselho Municipal de Saúde, 
presidente Rogério aqui ao meu lado, um grande conhecido meu de longa 
data. Trabalhou comigo muitos anos na ortopedia. Deixar um abraço para o 
Sr. Ângelo, eu vi o Sr. Ângelo agora há pouco, é um ícone do Conselho 
Municipal de Saúde. Aos representantes da Câmara, aos representantes da 
população, ao ex-secretário Carlos Derman, um ótimo dia a todos nós. 

Acho que não cabe tantos comentários em relação à 
questão orçamentária e financeira. Foi um gasto excepcionalmente volumoso 
por uma série de circunstâncias e, independente dos números, dos 
investimentos financeiros, o que vai dizer se, de fato, nós estamos fazendo a 
diferença à nossa população, se nós estamos entregando o que a população 
espera, se nós estamos construindo um modelo mais próspero, serão os 
indicadores e os números que eu apresentarei em seguida. Então, eu acho 
que não cabe muitos comentários neste momento. Eu vou passar a palavra aí, 
retornar ao presidente da mesa, em seguida farei a minha apresentação 
técnica. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Passo agora 
a palavra ao nobre vereador... eu gostaria que o senhor utilizasse a tribuna, 
vereador. 

O SR. MOREIRA - Bom dia, presidente. Bom dia a todos 
que nos assistem. Quero cumprimentar a toda a equipe da Secretaria de 
Saúde, os colegas vereadores e vereadoras que estão presentes. O nosso 
nobre secretário, José Sérgio Iglesias Filho, e toda a sua equipe. Eu quero 
cumprimentar ao Conselho de Saúde que aqui está presente e que tem 
sempre atuado de uma forma forte, cobrando. É assim mesmo que tem que 
fazer. E nós, que somos da comissão da saúde, temos que ter o cuidado da 
coisa pública, exatamente fiscalizando, o que é o papel do vereador, mas 
também do Conselho de saúde, gestores, sempre atentos para a melhoria. Eu 
vejo os números, ainda não me agradam, porque Guarulhos passa realmente 
por uma dificuldade muito grande na questão da saúde, mas eu vejo o esforço 
e reconheço, secretário Sérgio Iglesias, o esforço de Vossa Excelência, a 
capacidade, e eu gostaria de fazer aqui um cumprimento em especial à Dra. 
Ana Cristina, porque cada vez que vou à Secretaria, que sou recebido pelo 
André, pela Dra. Ana Cristina, ela me apresenta uma vontade até demasiada 
de acertar. Doutora, parabéns. Você é técnica. Eu, sinceramente, antes dessa 
gestão, eu não a conhecia, e não conhecia a sua capacidade técnica. E você 
tem uma capacidade técnica realmente à altura do cargo que você exerce. 
Então, eu deixo os meus cumprimentos a todos e continuo na fiscalização e na 
torcida para que tenhamos, Dr. Sérgio Iglesias, realizar melhores trabalhos do 
que os que já estão sendo feitos no próximo quadrimestre. 

E quero dizer ao pessoal do Conselho de Saúde que hoje é 
uma pauta exclusiva para a prestação de contas, não é? Mas nós não nos 
furtamos em cobrar, não. O Dr. Sérgio Iglesias sabe que eu sou um dos 
vereadores mais chato. Pode reconhecer publicamente que eu sei que sou. Eu 
cobro muito do Dr. Eduardo Carneiro, até porque eu tenho uma ligação muito 
forte na área da saúde, conheço mais de 30 médicos pessoalmente, tenho 
alguns que vão à minha casa, eu vou a casa deles, e isso é uma coisa que 
aconteceu na minha vida naturalmente, eu não sou médico, eu nunca estudei 
para tal, mas gosto, é um setor em que gosto de atuar, gosto de cobrar, 
porque a única coisa que nós temos de valor, a meu ver e no meu 
entendimento, é a vida. Sem a vida não somos nada mais. Eu desde o dia em 
que passei mal e fui socorrido e acordei no PA Alvorada, no ano de 1998, eu 
comecei a dar valor, ex-secretário, Chnaiderman, que nos conhecemos há 
mais de 30 anos, muito mais, não é? O meu filho tem 30 anos. Na sua 
campanha, a minha esposa estava grávida do meu filho. Então, assim, a gente 
vê que a única coisa mesmo que temos é a vida. E é por ela que nós vamos 
lutar e vamos trabalhar. O juramento foram vocês médicos que fizeram, não 
é? E eu sou o cara que vou cobrar. Muito obrigado a todos. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) - Bom, eu vou 
abrir a palavra novamente ao secretário para explanações técnicas, secretário, 
antes de abrir a palavra para o restante da Mesa. 

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Bom, 
primeiramente eu quero dizer algo importante a todos, que essa é uma 
apresentação estritamente técnica. Ou seja, são dados, são números 
coletados por órgãos oficiais, não são números exclusivos da Secretaria da 
Saúde, são números que foram extraídos de fontes públicas oficiais como 
Ministério da Saúde, CIOPs, CIA, SIH, ou seja, são todos os órgãos 
competentes que recebem esses dados e que depois nos fornecem, nos 
devolvem como uma fonte para pesquisa. 

Uma outra fala importante, quero também deixar claro ao 
pessoal do Conselho Municipal de Saúde, eu vi algumas pessoas se 
preocupando em fotografar, está à disposição de todos a cópia impressa ou 
digital para que as pessoas possam levar às suas casas e depois avaliar como 
preferirem. Então, só estou falando para que fiquem à vontade. Não se 
preocupem tanto em fotografar porque o documento acima de tudo é público. 

Mas indicadores, é importante que a gente fale alguma 
coisa sobre isso. Números, resultados, eles são frios. Os números quando 
você fala, você traduz alguma produtividade, não necessariamente ele reflete 
a qualidade daquele resultado. Eu vou dar um exemplo prático. Vacinamos 
740 mil pessoas nesse município com relação à febre amarela. É muito? É 
pouco? Parece muito, é expressivo, 740 mil, mas todo número, ele tem que ter 
uma base técnica para que você faça uma avaliação se, de fato, aquele 
número reflete uma expectativa de um resultado, de um indício ou de um 
indicador. O que é que seria, qual é a diferença do número para o índice e 
para o indicador? O indicador é um padrão internacional em que qualquer 
pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue fazer uma avaliação daquele 
resultado, porque aquele resultado infere em ações de saúde que tenham sido 
ou tenham sido deixadas de ser realizadas. Eu vou dar um exemplo prático. 
Mortalidade infantil. Quando você fala da taxa de mortalidade infantil e não 
quantas crianças morreram na faixa de zero a um ano de idade, porque se eu 
falar que morreram 20 crianças na faixa de zero a um ano de idade, é muito ou 
é pouco? É a mesma história da vacinação. Qual é a expectativa de cobertura 
vacinal que eu tenho? Aí, sim, a taxa... a expectativa de cobertura vacinal é 
90%. E 90% de 1,4 milhão, isso é facílimo de se fazer essa conta. Então, 
quando a gente fala em número, ele é frio. Ele é absoluto. Quando a gente 
fala em indicador ou um índice ou uma taxa, ele é universalizado. Ele, sim, 
reflete uma série de ações. Como a taxa de mortalidade infantil infere 
saneamento básico, ações básicas de saúde, ações de promoção e prevenção 
à saúde, assistência pré-natal bem-feita. Se você tiver uma assistência pré-
natal malfeita, você vai ter um alto índice de taxa de mortalidade infantil, 
principalmente aquela neonatal que gente chama, que são nos primeiros dias 
de vida. Se você não tiver uma boa assistência infantil logo após o nascimento 
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dessa criança, você também vai aumentar este número. Então, percebam 
como a taxa de mortalidade infantil reflete, sim, de uma forma muito 
abrangente uma realidade situacional de um município. Então, enxerguem 
desta forma. Números absolutos não efetivamente refletem que o governo 
está sendo próspero ou não. 

A apresentação que os senhores vão ver aqui hoje, ela é 
uma apresentação do último quadrimestre de 2017, ou seja, é o fechamento 
do primeiro ano do governo Guti, no que se refere às ações de saúde.  

Não faltou à nossa equipe dedicação, trabalho, vontade em 
acertar, conhecimento técnico, busca da melhoria, ou seja, tudo que nós 
tínhamos de energia, de competência e dedicação vai se refletir em dados que 
nós veremos hoje. Está aqui o ex-secretário que sabe quantos e quantos 
fatores interferem na produtividade e no resultado de qualquer número que vai 
ser apresentado. Não são única e exclusivamente às custas da vontade das 
pessoas, do interesse das pessoas, da sua determinação que se constroem 
números. Se constroem números com investimento. E isso, pelo que nós 
vimos, não faltou. Jamais nessa cidade, salvo engano meu, que eu tenho 
conhecimento aí de pelo menos eu acho que de mais de 20 anos, se teve um 
investimento tão vultoso na saúde como nós vimos este ano. Por extrema 
necessidade. Eu tenho certeza de que secretários de outras pastas, não estou 
vendo nenhum aqui, graças a Deus, devem olhar a saúde de uma forma muito 
preocupante. Porque gastar mais de 31% de todo o orçamento e receita 
municipal com saúde, de fato isso é bastante preocupante, porque o município 
não vive só às custas de saúde. O governo federal exige que se gaste 15%. 
Nós gastamos mais que o dobro. 

Então, existem muitos e muitos fatores que interferem 
nesses números. Nós vamos fazer uma apresentação, ela é relativamente 
rápida, têm muitos detalhes. Existem ainda muitos questionamentos que eu 
sei que vão surgir e quero dizer mais: nós não viemos para entregar uma 
saúde perfeita, porque isso seria uma presunção, uma prepotência, uma 
arrogância da nossa equipe. Nós viemos para implantar, primeiro, um modelo 
de saúde que nós acreditamos seja mais eficiente para os dias atuais.  

Segundo, nós viemos, sim, para levar a curva do 
desenvolvimento da saúde para uma forma ascendente. É humanamente 
impossível, em um ano, em dois anos, em quatro anos e quiçá em oito anos, 
ter uma saúde perfeita, exemplar ou próxima de padrões europeus ou 
americanos que sejam aí de primeiro mundo diante da realidade atual de um 
município como Guarulhos, um município extremamente grande, um município 
com uma infraestrutura muito precária. E isso interfere demais na produção de 
saúde. Vocês vêm as condições de habitações, vocês vêm as condições de 
tratamento de esgoto nessa cidade. As coisas em geral de higiene, que a 
população acaba sofrendo por uma urbanização desestruturada e 
desorganizada de décadas. Então, sim, nós temos a pretensão de fazer mais, 
de fazer melhor. E entregar melhor do que recebemos. E eu espero que quem 



 

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

9/50 

Aud. Públ. (Saúde), 
21-02-2018 

PODER LEGISLATIVO 

CIDADE DE GUARULHOS 

nos suceda faça assim. E é só dessa forma que a gente vai prosperar na 
saúde. 

Vamos lá, vamos para o primeiro número.  

Número de internações realizadas por gestão. Ah, só mais 
um detalhe. Essa é a última vez que a apresentação ainda será comparada 
com a gestão que nos antecedeu. Isso não é intencional. Isso faz parte do rito 
de apresentação porque a partir da próxima será o 1º Quadrimestre de 2018 
versus o 1º Quadrimestre de 2017. Então, hoje, sim, é a última apresentação 
em que os nossos números são comparados com números de uma gestão 
que nos antecedeu. Então, é o fechamento de 2017, do primeiro ano deste 
governo, comparado ao fechamento de 2016, ou seja, é o que nós fizemos 
depois daquilo que nós recebemos. Não cabe qualquer crítica pessoal ou 
qualquer crítica política, partidária, isso não faz parte do meu discurso. Então, 
eu espero que não seja visto dessa forma. 

– Pronunciamento fora do microfone. 

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Não faz não, 
vereadora. Eu nunca fui e jamais serei filiado em qualquer partido político. A 
minha missão aqui não é político partidária. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Um minuto 
só, secretário. Eu solicito aos presentes, vereadores e não vereadores, que 
tenham respeito que precisa ter dentro da Casa de Leis. A palavra agora é do 
secretário e toda aquela pessoa, vereadora ou não, que quiser expor as suas 
ideias, terá o seu tempo devido. 

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Vamos lá. Bom, 
com relação às internações realizadas por gestão. Então, percebam aí que 
nós tivemos um crescimento relativamente expressivo nas internações, e 
quando a gente fala em internações, vem sempre aquela questão: É bom 
internar? É ruim internar? Existem números negativos que são “positivos”. Se 
você diminui uma taxa de infecção, por exemplo, eu tinha uma taxa de 
infecção de cinco por mil, baixei para dois por mil, essa queda é um bom 
número. Quando falamos em internação hospitalar, isso é tudo muito relativo.  

Nós estamos implantando um modelo de saúde que no 
primeiro ano foi muito forte, muito intenso no que se refere à questão da 
urgência e emergência. Quando fizemos um diagnóstico e à época o 
secretário era o Dr. Roberto Lago, mas eu já fazia parte do governo, no 
diagnóstico inicial nosso, em janeiro de 2017, nós consideramos 
extremamente importante e emergencial uma ação na área de urgência e 
emergência no município. Nós tínhamos UPAs fechadas, nós tínhamos 
hospitais com 90 a 95% de atendimento nas suas portas de baixa 
complexidade, hospital e local de média e alta complexidade, pelo menos alta, 
e nós tínhamos um número que nos preocupava muito. E alguns hospitais 
ainda deixavam muito a desejar em termos da sua produção de internação 
hospitalar.  
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Diante disso, com a reestruturação do sistema, com a 
implantação das UPAs que todos sabem, nós abrimos duas UPAs aí, 
inauguramos no município, nós chegamos a este número expressivo de 4,4% 
do crescimento. E muito importante destacar o crescimento do hospital Stella 
Maris. O hospital Stella Maris vinha num marasmo, eu ainda considero este 
número do hospital Stella Maris muito distante daquilo que nós buscamos, 
mas percebam: já houve um crescimento de 13,5% na ação do hospital Stella 
Maris. Isso é muito importante para nós. Isso são internações em geral. São 
internações de urgência, de emergência, internações clínicas. 

Quando nos deparamos com a gestão estadual, menos 
0,1% de variação é um número aceitável, é um número que não expressa, 
assim, nenhum tipo de preocupação, principalmente no que se refere, 
percebam, às casas André Luiz, que tem uma internação extremamente 
específica, não é uma assistência de saúde urgência e emergência, mesmo 
clínica em geral, são pacientes de patologias muito específicas, mas no 
hospital geral, nós tivemos, sim, uma queda no hospital geral. Talvez, por 
conta da migração de uma grande parte da população às UPAs e aos PAs.  

Nós queremos que a população que precisa de um 
atendimento, de média e de baixa complexidade, agudo procure as UPAs e os 
PAs e não os hospitais. E muito importante destacar, um hospital que foi 
extremamente criticado aí em determinado período do ano passado, que foi o 
Complexo Hospitalar do Padre Bento de Guarulhos, que havia um clamor 
enorme para que se transformasse num pronto-socorro, naquela porta de um 
pronto-atendimento, e esse é um modelo muito questionável, é óbvio que a 
população já tem culturalmente essa tendência quando tem um problema, seja 
da intensidade que for, buscar a porta do hospital, e ela fazia isso por conta de 
Unidades de Pronto-Atendimento que não estavam ou sendo eficientes ou não 
estavam abertas.  

Então, a partir do momento que você melhora o 
atendimento nos PAs e nas UPAs, os hospitais são mais qualificados. A 
demanda é mais qualificada. E vejam: o hospital Padre Bento, mesmo com um 
pronto-socorro que a gente sabe que não é tão simples assim a assistência, 
embora eles jamais, como hospital, deixam de atender a urgência e a 
emergência, eles tiveram um acréscimo de 25% na sua demanda de 
internação hospitalar. Ou seja, entre gestão municipal e gestão estadual, 
positivamente crescemos 2,5%.  

Com relação às internações clínicas, tá? E aí, percebam 
que nós tivemos um acréscimo de 8,7% no total. O hospital Stella Maris com 
64,8%, tivemos uma ação muito efetiva, ainda temos números bastante 
expressivos no HMU, no HMCA, no JJM. O que a gente busca é uma 
estabilidade no sistema. Não são números para que a gente se sinta 
vangloriado. Esse número mostra que a população está tendo, sim, acesso ao 
hospital. Nós aumentamos o acesso ao hospital.  
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A minha expectativa é que daqui a dois, três, quatro anos, a 
gente comece a ter um decréscimo de internação clínica. Um decréscimo na 
internação de urgência e emergência. É que Guarulhos, infelizmente, ainda 
tem uma falta de leitos por habitante na esfera pelo menos de 800 a mil leitos 
faltam nessa cidade. Então, de fato nós ainda cresceremos nas internações 
por essa defasagem de leito hospitalar para necessidade do município de 
Guarulhos.  

Mas com a melhora da atenção básica, com a melhora do 
controle das patologias clínicas de internações evitáveis, gradativamente a 
gente espera que esse número venha a diminuir. Mas hoje esse acréscimo 
reflete, sim, a maior disponibilização de internações e de leitos, e internações 
mais dinâmicas e mais efetivas, ou seja, o paciente que interna num hospital, 
ele é bem assistido, ele tem uma ação mais efetiva e mais eficaz, ele acaba 
tendo uma rotação mais rápida. Ele tem uma alta mais rápida.  

A partir do momento que você cuida de uma forma mais 
intensa, a chamada taxa de permanência hospitalar começa a cair, porque 
você resolve logo o problema da pessoa. Então, é isso que a gente busca. 

Importante, senhores: eu sei que aqui todos, sem exceção, 
vão falar: ah, mas eu sei de um caso que ficou lá. Ah, mas tem uma queixa de 
uma pessoa que ficou um tempão esperando. Dados, essa apresentação 
reflete uma situação geral. Reflete um fechamento de um ano. Então, sempre, 
saúde sempre vai existir ou os senhores acham na Dinamarca na Suécia, não 
existem pessoas que também acabam tendo que esperar conforme as 
condições? Ou vocês acham o que grau de satisfação lá é 100%? Isso aqui 
não demonstra situações particulares. Isso aqui demonstra um todo e o todo é 
inquestionável quando a gente percebe que nós tivemos 4,7% de aumento de 
internações clínicas.  

O Hospital Padre Bento, vejam, 21,3%. O Hospital Padre 
Bento abraçou, sim, a nossa causa, ajudou muito. A Dra. Graciane está aqui 
presente, nas transferências, principalmente do HMU, para que destinássemos 
ao Padre Bento pacientes de menor complexidade clínica e deixássemos no 
HMU, por exemplo, os pacientes de maior complexidade, que necessitavam 
uma infraestrutura maior e mais complexa.  

Nas internações cirúrgicas. A gente percebe um decréscimo 
no HMU e no HMCA bastante expressivo. E nos demais hospitais, no caso o 
hospital geral também um decréscimo de 8,6 e no Pimentas Bonsucesso um 
acréscimo não tão expressivo assim. Quais são nessas cidades os hospitais 
que atendem os casos de maior complexidade e os casos de cirurgia? HMU e 
HMCA, Hospital Geral de Guarulhos e o Hospital Pimentas Bonsucesso. Um 
outro detalhe importante: nós retiramos uma boa parte de cirurgias eletivas de 
patologias crônicas desses hospitais a princípio. Nós não podemos, se não 
temos leitos suficientes para todos, se estamos numa fase de reestruturação 
do sistema, se nós estamos buscando otimizar algumas ações, nós temos que 
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deixar os leitos, principalmente dessas instituições, voltados aos casos de 
maior gravidade, os acidentados, os atropelados, os enfartados, as pessoas 
com suspeitas de AVC, os grandes feridos, os queimados, etc., etc., etc. e tal. 
Percebam que conseguimos, sim, colocar um pouco mais de cirurgia eletiva 
dentro do Hospital Pimentas Bonsucesso. E este número reflete a efetividade 
e a eficácia das UPAs e dos PAs. Vocês verão os números das UPAs e dos 
PAs daqui a pouco. A partir do momento que um paciente chega à UPA e a 
um PA e tem a sua patologia que o levaria ao hospital de urgência e 
emergência resolvida, ele não é mais transferido para lá. 

Vou citar um dado interessante que eu ouvi ontem. Nós 
implantamos um programa, que não vou mostrar aqui, não faz parte, não é 
escopo dessa apresentação, chamado LATIN, um programa que visa diminuir 
os óbitos de pessoas que entram com diagnóstico de enfarto agudo do 
miocárdio. Esse número já esteve em 32%. É meta deste governo, se Deus 
quiser, até o final desse ano, que menos de 10% das pessoas que dêem 
entrada numa instituição com diagnóstico de enfarto agudo do miocárdio vão a 
óbito. Essa é uma queda ousada. É uma proposta atrevida da minha equipe, 
mas eu acredito nela. E já tenho um reflexo disso. Ontem, conversando com a 
pessoa responsável pela implantação desse programa em Guarulhos, ele 
falou para mim que ele está desestimulado a levar a telemedicina para dentro 
do HMU, por exemplo. Sabe por que, presidente? Pelo seguinte motivo: os 
casos estão sendo muito bem resolvidos nos PAs e nas UPAs. Nós já 
implantamos nos PAs e nas UPAs, o paciente chega lá com o diagnóstico de 
enfarto do miocárdio, ele é atendido adequadamente, ele vai dali, se precisa 
de uma angioplastia, de um cateterismo, diretamente para o Stella Maris, ele 
não precisa mais ficar passeando de ambulância, ele gerava um atendimento 
numa UBSs, ele gerava um atendimento numa UPA ou num PA, ele gerava 
um atendimento e uma espera dentro do HMU. E ele ia bater no hospital 
depois de 12, 16, 24 horas, dois, três dias após o enfarto. Isso levava a 32% 
de taxa de óbito. Nós estamos reduzindo isso e gradativamente nós estamos 
buscando esse encaminhamento de forma mais técnica, mais responsável a 
partir das UPAs e dos PAs. Espero que até o final do ano a gente mostre o 
indicador abaixo de 10%. Os primeiros números são extremamente 
animadores, mas é só promessa. Como eu não sou da esfera só da promessa, 
vamos aguardar os números até o final do ano. Mas isso reflete nesta queda, 
sim, nos hospitais de urgência e emergência. 

Bom, esse é um indicador que para muita gente não tem 
tanta importância. Porcentagem de AIHs rejeitadas. Isso faz parte do escopo 
da apresentação, é muito chato para algumas pessoas. Toda vez que você vai 
fazer internação de uma pessoa, você tem que fazer uma documentação 
específica, para que isso gere arrecadação e receita para o município. Então, 
esse Laudo de Admissão de Internação Hospitalar, ele tem que ser bem feito 
porque aí é uma questão de responsabilidade com o erário público. Eu não 
posso só ficar gastando recursos do Tesouro Municipal. Eu tenho que gerar 
receita para o município. Então, essa é, sim, uma fonte geradora de receita 
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para o município. E percebam que nós tivemos uma queda de rejeição, ou 
seja, era a conta que nós apresentávamos e ela era rejeitada por 
inconsistência no preenchimento, por inconsistência num cadastro dos 
estabelecimentos de saúde incompatível, às vezes, com o número de leitos. E 
nós conseguimos, em apenas um ano, diminuir em 26% essa falha, ou seja, 
essa perda que existia com relação a essas admissões de internação 
hospitalar.  

Bom, com relação ao tempo médio e à taxa de ocupação 
dos hospitais. Tempo médio de permanência é a média em que uma pessoa 
fica internada, um paciente por outro, aqui não está por clínica, não está por 
especialidade, mas essas pessoas estão ficando mais ou menos tempo 
internadas no hospital na sua média. Os números não são muito diferentes, 
não. Quando a gente observa o número de 16 por número de 17, eles são 
muito semelhantes. O que isso significa? Significa que a complexidade do 
paciente que está lá dentro hoje, na sua média, é relativamente semelhante. 
Nós tínhamos um problema no HMU, no HMCA principalmente, eu falo muito 
deles, que estão no nosso acompanhamento direto, um pouco também em 
relação ao Pimentas Bonsucesso, que o que estava dentro do hospital, 
internado no leito, como internação, não como observação, em geral eram 
casos assim de média e alta complexidade. 

O problema desses hospitais é a porta. Querer que um 
hospital dê 20, 30, 40 mil consultas na porta, de baixa e média complexidade, 
isso aí é irracional em termos de saúde, ainda mais num município com tanta 
carência de leitos de urgência e emergência. Mas o que estava dentro do 
hospital, de certa forma, em 2016 e em 2017, tem uma semelhança muito 
grande. A taxa de ocupação, e aí quando a gente vê 110% de taxa de 
ocupação, 107% de taxa de ocupação, isso é vergonhoso. Isso não é um bom 
número. Como mais de 100% de taxa de ocupação? Espera aí. Vamos 
imaginar um restaurante em que você tenha 100 cadeiras. Eu estou com 
120% de taxa de ocupação no restaurante. Tem 20 pessoas que estão 
sentando de forma desconfortável, onde não deviam. Quando eu tenho uma 
taxa de ocupação de 110, de 107%, é porque eu estou com uma ocupação do 
hospital que excede qualquer cadastro técnico razoável. Ou seja, o hospital 
tem que trabalhar numa margem de ocupação e de disponibilidade. Pode 
aparecer amanhã um caso grave que eu tenha que internar e com 110% de 
ocupação aonde esse paciente vai se deitar? 

Então, nós temos que buscar níveis na faixa de 90%, 85 a 
90%. Nós conseguimos equilibrar no HMCA, no HMU nós ainda temos um 
trabalho a ser feito, a demanda ainda está muito grande. Os demais estão 
numa taxa de ocupação boa. E o Stella Maris, embora tenha crescido 33%, aí 
vocês percebam que o número é frio, né, 40% de taxa de ocupação do 
Hospital Stella Maris é algo que nos incomoda muito. Ah, mas cresceu 33%. 
Sim, parece que nós estamos indo no caminho certo. Se eu crescer mais 40, 
50% aí do Stella Maris nos próximos dois, três anos, talvez daqui a três, quatro 
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anos, a gente tenha o Stella Maris com uma taxa de ocupação de 90%, mas 
40% ainda não nos agrada, embora ainda um crescimento de 33%.  

Vamos à produção ambulatorial. Vamos ver o que a Dra. 
Ana fez, que o Moreira falou tão bem dela, se, de fato, ela merece esse 
reconhecimento, Moreira. Por dedicação, eu tenho certeza. Agora vamos ver 
por resultados. Bom, de janeiro a julho, nós realizamos esse número 
expressivo de consultas médicas, tá? Oitenta e nove por cento aí na gestão 
municipal, 11% na gestão estadual. Quando a gente faz essa comparação de 
2016 para 2017, nós crescemos 10% em um ano. Isso é muito. É muito. E 
vocês vão ver depois de forma mais detalhada onde que nós crescemos. Mas, 
percebam, urgência e emergência, 11,7%. De urgência e emergência. Isso 
aqui é PA e UPA. Isso aqui é aqueles menos 22, menos 30% do HMU, do 
HMCA. Isso, sim, é a mudança de comportamento e de conscientização da 
sociedade. Isso, sim, é disponibilizar uma porta aberta de imediato num local 
de média e baixa complexidade. Em consultas especializadas, é um número 
expressivo de 9%. Vocês vão ver por quê. 

Cemeg. Tínhamos dois Cemegs na cidade e tínhamos a 
perspectiva de ter quatro Cemegs até o final deste governo. Nós já temos 
quatro Cemegs funcionando na cidade. Ainda temos que melhorar muito o 
Cemeg Pimentas, o Cemeg Cantareira vai mudar para um local maior e mais 
amplo, mas só com essas movimentações, com essas reorganizações do 
sistema, nós crescemos 9%.  

Quando a gente ouve críticas das pessoas que saíram do 
HMU e do HMCA e hoje, eu digo aos senhores que se fizerem uma enquete 
com esses profissionais que optaram em sair desses hospitais, se eles 
pretendem voltar para o HMU ou para o HMCA, eu garanto aos senhores que 
uma enorme maioria pretende ficar onde eles estão. E sabe onde eles estão? 
Os que eram desses hospitais? Nas UPAs, nos PAs e nos Cemegs. Então, foi 
graças a todo esse arrojo de investimento, a toda essa movimentação de 
pessoas, que permitiu que esses números crescessem e que o sistema se 
tornasse mais lógico e mais coerente. Estamos distantes demais de onde 
queremos chegar. E de onde a população precisa que nós cheguemos. Nós 
estamos muito distantes. Mas os números mostram que nós estamos, sim, 
num caminho certo. Com relação à gestão estadual, um crescimento de 2,3%. 
No total do município, crescemos 10%.  

Está aí. Atendimentos em unidade de pronto-atendimento. 
Com relação à urgência e emergência. Isso aqui é PA e UPA. Comparado com 
o atendimento em unidade hospitalar. Graças a Deus, o povo está 
entendendo, a população está se conscientizando e não é que ela não fosse 
inteligente e não fosse sábia, é que ela não tinha acesso. Ela não tinha 
próximo da sua residência uma UPA e um PA da forma como ela esperava. 
Está longe ainda, gente. Vai ter gente que vai falar: ah, mas falta um clínico, 
falta um pediatra, falta um... falta e, faltando, nós só crescemos 18%. E 
faltando ainda otimizar todos os PAs e UPAs, nós só crescemos 153.379 
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consultas. Isso é muito expressivo. E, graças a Deus, diminuímos em 2,7% o 
pessoal que estava indo na porta do hospital com média e baixa 
complexidade. Isso se chama qualificação do acesso à rede de urgência, é 
isso que nós temos que buscar. Este é um modelo inteligente.  

Bom, com relação à atenção especializada. Nós também 
temos uma série de dificuldades ainda nos nossos Caps, nos nossos Centros 
de Especialidades, na rede conveniada ainda, e gradativamente a assistência 
especializada, a gente pretende aos poucos tirar de dentro de hospital. 
Hospital não é local para eu fazer uma consulta por agendamento com 
cardiologista. Eu trabalhei muito tempo nessa cidade dando consulta de 
ortopedia dentro de hospital. E não critico. Era o que o momento exigia. Gente, 
não é que é melhor, não é que é mais; é que hoje é um outro modelo. É uma 
outra filosofia de trabalho que o momento do país exige, que a mudança nos 
parâmetros do SUS exige. Então, quando a gente fala que nós estamos 
crescendo a atenção especializada em 9,1%, isso é, sim, graças a um trabalho 
muito intenso na rede municipal. E nós temos que tirar as consultas de 
especialidades de dentro dos hospitais. Percebam que nos hospitais 
municipais diminuímos em 24%. E onde estão essas consultas? Nos Cemegs. 
Percebam que a gestão estadual teve um pequeno declínio às custas também 
dos dois hospitais. Não condenamos isso, desde que os números da atenção 
de especialidade também tenham crescido. E é isso que nós vamos ver. 
Então, este é um número positivo. São 30.664 consultas a mais, ou seja, a 
oferta na especialidade também está aumentando.  

Está aí. Os Cemegs. Ou seja, nós saltamos de 161.300 
consultas para 190.000 consultas. O gráfico embaixo mostra a enorme 
progressão que nós demos nesse sentido. Esse é o caminho. Longe de seu 
ideal, faltam especialistas, faltam equipamentos, falta uma manutenção 
adequada, faltam insumos que vocês sabem muito bem do que eu estou 
falando, falta muita coisa, mas é o caminho. É o caminho. E com muito pouco 
nós fizemos muito. Muito dinheiro, mas não que esse dinheiro se reverteu 
integralmente em ações efetivas só para a saúde. Tivemos, sim, que pagar 
contratos, tivemos que pagar dívidas. E isso faz parte. Eu não acredito que 
este governo no seu último ano vai entregar a saúde com zero de dívida. 
Radyr, se você conseguir isso, você está de parabéns, meu caro. Não é essa 
a pretensão. Eu não estou aqui para entregar dívida maior ou menor. Eu estou 
aqui para entregar isso, saúde melhor. Modelo de saúde mais lógico, mais 
coerente e tecnicamente melhor. Então, esse número das centrais de 
especialidades, percebam, que ele é muito expressivo. E pode crescer muito, 
muito e muito mais. Esse é um desafio. Precisamos de investimento cada vez 
mais nessas ações, sim.  

Aqui, então, em relação ao centro de especialidades. 
Tivemos um crescimento de 3,8%. Ainda temos locais que merecem uma 
atenção especializada, o CTA é um deles, que nós precisamos, sim, ter um 
olhar mais atento. Em compensação, o SAE Carlos Cruz, 26% de crescimento. 
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Estamos mapeando se isso é uma migração um pouco da população, mas nós 
estamos muito atentos, sim. Todos os números que não, não... nós sabemos 
que não vamos chegar à perfeição, mas não pensem os senhores que nos 
acomodamos com qualquer resultado adverso. Eu faço reuniões periódicas 
com a minha equipe, fechamos a porta e só vale falar daquilo que está indo 
mal. Nós não estamos lá para nos vangloriar, não. Não, nós temos que fazer o 
exercício do que não está indo bem. Então, nós sempre temos esse exercício 
da autoavaliação, mas vejam, com tudo isso, 3,8% de crescimento.  

Bom, com relação aos procedimentos odontológicos. Nós 
passamos 2017, um momento extremamente crítico na odontologia e ainda 
estamos passando. Eu estou vendo o Graco sentado ali. O Graco não nos 
poupou em diversas reuniões do Conselho Municipal de Saúde e, às vezes, o 
prefeito me questiona alguns números, alguns dados. Ele chega pra mim: “Pô, 
doutor! Ô, doutor, esse número, esse número aqui?” Eu falo: Chefe, eles têm 
razão”. “Ô, doutor, estão batendo nisso aqui, doutor, estão batendo no 
desabastecimento”. “Chefe, eles têm razão”. Quando a gente tem números 
que tem por trás de si uma dificuldade enorme, ou seja, um modelo 
operacional que não conseguimos vencer, que não conseguimos 
desburocratizar ou efetivar, a gente acaba colhendo um resultado que não nos 
agrada. 

De toda a apresentação, os senhores verão 37 indicadores 
ou índices. Nós estamos pior em relação a 2016 em dois. Me incomoda muito. 
Eu não gostaria que nós estivéssemos pior em nenhum. Não para provar que 
nós somos melhores. Não! Porque a nossa missão é entregar uma saúde 
melhor. A nossa missão é prosperar em todos os indicadores. Nós vamos 
fazer isso, sim. Mas não vai ser no primeiro ano. Isso aqui é reflexo do 
problema que nós tivemos com fornecedores, com regularização dos contratos 
de manutenção, com regularização dos contratos de fornecimento de peças, 
com falta de profissionais na área de odontologia, e o que isso acabou 
afetando? Pasmem que, apesar de tudo, Graco, ó, procedimentos 
odontológicos, principais procedimentos. Na atenção básica ainda crescemos 
1,3%. Na especialidade, nos CEUs, houve um decréscimo de 28%. E isso aqui 
é reflexo justamente dos problemas de infraestrutura para que o profissional 
possa exercer o seu trabalho. Nós estamos regularizando esses contratos. Eu 
reforcei a equipe, tirei o Sidney do PA Alvorada, levei o Sid para trabalhar com 
o Denílson. Nós estamos, sim, muito em cima desses contratos. Nós estamos 
desburocratizando as compras nesse município. Ontem já saiu uma matéria 
isentando a saúde de um trâmite burocrático em (ininteligível), o DCI, ou seja, 
o departamento de controles internos. A Controladoria do município vai 
continuar com o seu papel de fiscalizar as ações. É um órgão independente, 
criado por esse governo, muito importante, mas que não pode ser rotina dos 
nossos processos todos. 

E ontem o prefeito acabou de emitir um decreto que nos 
retira obrigatoriamente de mais esse rito administrativo. Estão constituindo 
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recentemente, nós constituímos uma nova equipe na saúde só voltada para 
compras. Trouxemos cinco pessoas de expertise para nos ajudar e ontem à 
noite o prefeito já me falou que está designando algumas pessoas da fazenda 
para irem para a saúde para também nos ajudar. Então, gradativamente nós 
estamos corrigindo uma distorção. Esses dias, quando eu fui falar com o 
prefeito, Carlos Derman, levei um recorte de jornal seu que estava no 
Conselho Municipal de Saúde. Em que você fala que você não tinha 
concordado e que você não estava satisfeito com a transferência das compras 
da Secretaria da Saúde para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu estava no 
Conselho Municipal. Eu era membro da Associação Paulista de Medicina e 
nós batemos muito, muito, naquela época, eu era pedra, né? Nós batemos 
demais, demais. E eu lembro, na matéria está bem nítida, está a sua foto 
dizendo que você discorda, que você não estava satisfeito com isso. 

Eu acho que eu senti um pouco disso na pele, não que as 

equipes nas outras secretarias não tenham buscado nos ajudar. Mas, de fato, 

eu acho que dentro da saúde, sob responsabilidade nossa - e não fico 

compartilhando o insucesso - se nós não melhorarmos, de fato, o 

abastecimento nessa cidade em 90, em 120 dias, ou seja, no prazo que for, a 

Secretaria da Saúde, sim, tem uma incompetência administrativa pura, porque 

recursos não estão faltando do governo, nós temos sérios problemas 

administrativos e pagamos isso na odontologia, caro. Eu sei que é só uma 

área específica do atendimento odontológico especializado, mas me incomoda 

demais, Graco, e isso aqui vai mudar, meu caro, pode ter certeza, nós vamos 

chegar lá. 

Consultas médicas na atenção básica, em UBSs tradicional 

e estratégia da saúde da família. O nosso futuro é estratégia de saúde de 

família, são ações mais amplas, multidisciplinares e é um o modelo que o 

Ministério da Saúde preconiza. É aqui que nós vamos trabalhar não só com a 

doença, nós vamos trabalhar com a promoção à saúde, com a prevenção das 

doenças. Nós tivemos um crescimento de 10,9% no total municipal de 8,1%. 

São 60 mil consultas a mais na atenção básica.  

Com relação aos Caps, se disser que nós fizemos grandes 

investimentos no atendimento psicossocial, nós não fizemos. Nós estamos 

remodelando o sistema, muitas dessas conquistas não foram às custas de 

contratação de um número enorme de profissionais. Nós estamos com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, os vereadores sabem disso, aqui, ó, no lábio 

inferior, não vou dizer nem no pescoço, porque, daqui para  frente, vai 

começar a sufocar. Então, nós não temos esta possibilidade, nós 

remanejamos o ano passado, isso nos trouxe muitos desgastes, por conta de 

que, quando a gente muda pessoas de uma unidade de básica de saúde, de 

um PA, de uma UPA, de onde quer que seja, para um outro local por uma 

extrema necessidade e por uma mudança na lógica e na coerência 



 

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

18/50 

Aud. Públ. (Saúde), 
21-02-2018 

PODER LEGISLATIVO 

CIDADE DE GUARULHOS 

assistencial, sempre causa desgaste e desconforto, a pessoa estava muito 

habituada naquele local. Tínhamos unidades aqui no centro da cidade, com 

muitos médicos, e unidades há muito tempo sem nenhum médico. A mesma 

coisa em relação à enfermagem e aos demais profissionais.  

Então, a Dra. Ana fez mais de 1.050 remanejamentos no 

ano passado, imagine o que teve de gente ligando para a Dra. Ana e falando 

um monte, abaixo-assinado: "Não tira o médico é bom". Gente, é o modelo, é 

pensar na cidade como um todo, não pensar único exclusivamente na Unidade 

Básica de Saúde específica. Se eu tenho 10 médicos no Tranquilidade, e eu 

preciso remanejar um para o Bananal, quem quer ir para o Bananal? Então, 

tem que ter um critério. O Rogério e o Sindicato dos Trabalhadores 

participaram com a Dra. Ana desta atividade, isso não foi feito à revelia, isso 

teve um critério técnico. As pessoas foram remanejadas e o remanejamento 

traz isso, a reorganização do sistema traz isso, nós não enchemos de 

profissionais a prefeitura, não, muito pelo contrário. E aqui está 36,3% de 

crescimento nas ações no que se refere à assistência psicossocial.  

Nos Caps, então aqui ó, vamos para a parte de baixo Caps 

Arco Iris, 199% de crescimento, passamos de 6.400 consultas para mais de 19 

mil consultas, ou seja, são números muito expressivos, uma queda nesse 

Caps 2, Osório - eu quando me reúno com a minha equipe é para olhar o 

Caps Osório, não é para olhar assistência psicossocial - não, é para olhar o 

Caps Osório. Eu quero saber o que está acontecendo no Caps Osório se na 

cidade eu tenho um crescimento de 36%. O que acontece com o Caps 

Osório? Então, é um Caps que nós estamos de mudança, vai sair de dentro do 

Cemeg, já temos um imóvel na região do Cantareira, vai ser um local maior, 

mais amplo, com mais comodidade, a gente espera crescer também no Caps 

Osório, se Deus quiser. Isso aqui é um belo número, 36%. Mas para mim, o 

que me incomoda é o Caps Osório. 

Com relação ao Samu. Na primeira apresentação que foi 

feita pelo - acho que foi o Roberto Lago que fez a primeira apresentação, eu 

estava sentado como diretor da urgência/emergência e nós estávamos 

apanhando do SAMU que nem gente grande. Essas expressões não faziam 

parte do meu vocabulário, viu, gente. Falar essa história de “apanhar que nem 

gente grande”, a gente apanha, eu comecei a aprender isso porque me ligam 

os políticos e falam: "Doutor, nós estamos apanhando. Doutor, nós estamos 

apanhando”. E, eu, como diretor, tive que fazer uma explanação aqui sobre o 

que estava acontecendo no SAMU. Era todo dia manchete do SAMU no jornal. 

Quem aqui não se lembra? Três ambulâncias, duas ambulâncias, chegamos a 

trabalhar com duas ambulâncias no SAMU. Nós tivemos problemas sérios 

com relação à questão organizacional dentro do SAMU. Nós dependíamos de 
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convênios e de contratos com instituições em que as pessoas faziam os 

atendimentos e nós tínhamos uma série de problemas, sim, no cumprimento 

fiel do pagamento a essas empresas. E graças a uma iniciativa nossa, nós 

assumimos o atendimento aos chamados com o SAMU. 

Nós, por um investimento do prefeito, fomos ao 

departamento de trânsito, começamos a investir nos equipamentos. Nós 

mudamos a oficina de dentro da Secretaria da Saúde, que era limitada e 

acanhada, para dentro do Departamento de Transportes e, graças a um 

compromisso do prefeito, que cobrou muito da Secretaria de Transportes, 

nossas viaturas começaram a ser gradativamente consertadas. Ainda temos 

um grave problema: nós temos muitas viaturas antigas, obsoletas e em 

condições difíceis, temos muitas viaturas encostadas por motor fundido, mas 

aos poucos, nós estamos, sim, conquistando mais e melhor. Ontem, nós 

estávamos com 12 viaturas rodando. Nós recebemos algumas viaturas, graças 

a nossa insistência junto ao Ministério da Saúde. Recentemente, recebemos 

quatro viaturas e tínhamos recebido no começo o ano mais três viaturas 

novas. Então, hoje nós temos esses números que, gradativamente, vão 

apresentando uma melhora também no SAMU. Percebam que o suporte 

básico, avançado, nós crescemos 21% e nas motolâncias, 32%. No 

atendimento pré-hospitalar móvel, no suporte básico, nós tivemos uma queda 

importante. Parte disso, por todas as dificuldades operacionais que nós 

tivemos e parte disso, porque o suporte básico de atendimento, muitas vezes, 

não está sendo necessário. Muitas vezes, a motolância vai lá, avalia que não é 

necessário sair a viatura e graças a um acréscimo das motolâncias, nós 

estamos, sim, reduzindo esse atendimento. Mas ainda podemos e vamos 

crescer mais aqui, sim. 

Um número que chama a atenção é o número de 

atendimentos chamados de 136 mil para 196 mil, que é 44%. Não, que a 

urgências e emergências aumentaram em 44% nessa cidade, não foi bem isso 

o que aconteceu. Antigamente, quando a pessoa ligava para o SAMU, ela caía 

num sistema de ligação: "Você ligou para o SAMU, disque tal". Você caiu em 

um PABX e que a pessoa tinha que perder um tempo para que ela fosse 

transferida. Hoje as chamadas caem diretamente aos nossos profissionais. 

Então, invariavelmente, todo mundo recebe um atendimento de imediato. 

Aquela primeira fase, um modelo anterior, ela eliminava muitos trotes, as 

pessoas que ligavam sem propósito já se cansavam de esperar e acabavam 

desligando. Então, hoje o atendimento é maior.  

Próximo. Essa foi uma ação que nós implantamos nesse 

governo, que foi a abertura de algumas unidades básicas de saúde aos 

sábados. Projeto do vereador, o Alexandre Dentista - eu não estou o vendo 

aqui - de abrir... Cadê ele? De abrir todas as unidades básicas de saúde aos 
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sábados. É seu, não é, Alexandre, se eu não me engano? É algo que nós 

pensamos em implantar gradativamente. Mas vejam como isso já está dando 

resultado, nós tivemos 44 mil consultas desde que começamos a abrir as 

unidades básicas de saúde a partir de maio. Poucas unidades básicas de 

saúde rodiziando as regiões para que não houvesse privilégio de uma de 

outra, mas já está dando resultado.  

Próximo. As ações de vigilância em saúde. Só trouxemos 

essa questão da Febre Amarela mais por estar muito, muito em dia, não é? É 

algo extremamente importante, tenho certeza que todos gostariam de ter uma 

noção do que está acontecendo. Foi um trabalho, eu volto a dizer, Dra. 

Graciane e aí, na sua pessoa, eu quero parabenizar todas as ações da Febre 

Amarela, porque a Dra. Graciane cumulativamente até antes de ontem, antes 

da Valeska assumir... Cadê a Valeska? A Valeska estava aqui. Ah, ela saiu 

agora? Então, a Valeska que estava aqui na Câmara há muito tempo, a 

Valeska que trabalhou conosco no HMU muito tempo, super competente, 

acabou de assumir este Departamento de Vigilância e Saúde. Mas a equipe, 

junto com a Dra. Graciane e com todos nós, fez um trabalho espetacular. 

Vocês são testemunhas de quanto nós falamos na mídia e na televisão que 

Guarulhos toda tinha que ser vacinada e não apenas aquela zona ao redor da 

Cantareira. A estimativa do Governo do Estado era que vacinássemos de 250 

mil a 300 mil pessoas ao redor da Cantareira, da região da mata da 

Cantareira. Nós já estamos em 715 mil pessoas vacinadas, graças, sim, ao 

enorme esforço de ter conseguido para Guarulhos a vacina fracionada. Nós 

estamos com novas ações, as filas desapareceram, nós estamos 

preocupados, porque nós estamos agora a ação inversa, buscar a população 

para que venha a ser vacinada. Houve uma certa acomodação. Dezessete 

casos confirmados e seis óbitos. É muito grande a taxa de óbito em Febre 

Amarela. Nós estamos, inclusive, até um pouquinho abaixo da média, esse 

número é 30 e poucos por cento. Febre Amarela é ao redor de 40% a 50%.  

Próximo. Bom, nós também realizamos o serviço de 

auditoria municipal. Não está aí? Cadê o Paulo? Esse slide não está aí, 

Paulo? Próximo. Tem no fim o da auditoria? Hum? Não está aí na 

apresentação? Ah, está aí. 

Bom, em termos de obras, nós fizemos a reforma da 

primeira e da segunda fase do HMU.  

Próximo. A inauguração da UPA Cumbica que os senhores 

acompanharam em dezembro.  

Próximo. Estamos com ações para a construção da unidade 

básica de saúde do Presidente Dutra. É uma verba que foi conquistada pela 

Janete Pietá, aqui. Não é, Janete? Janete? Estou enaltecendo a sua conquista 
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financeira para a construção da UBS Jardim Presidente Dutra em 2008. Nós 

estamos executando essa obra, e se Deus quiser, pretendemos inaugurar em 

breve.  

Próximo. Segunda fase e terceira do Hospital Pimentas 

Bonsucesso, uma coisa que nos incomoda muito, com tanta necessidade de 

leito em hospital nessa cidade. Nós temos o recurso, nós temos os projetos. 

Essa segunda fase está muito próxima da Caixa Econômica liberar para que a 

gente já possa fazer a assinatura do contrato e execução da obra. A gente 

acredita que isso ocorra nos próximos meses e depois a gente espera que no 

ano que vem, a gente consiga dar início a terceira e última fase do hospital. 

Nós ainda temos dois andares e meio daquele hospital que estão no concreto, 

isso nos incomoda muito. E temos, sim, praticamente todo o recurso, se 

houver necessidade de uma contrapartida municipal vai ser muita pequena. 

Então, nós, se Deus quiser, vamos chegar lá.  

Próximo. Transformar o PA Paraíso em UPA é algo que nós 

temos que levá-lo à categoria de Porte III de UPA. Nós precisamos de leitos 

de observação, nós precisamos melhorar a complexidade, os prontos 

atendimentos não recebem qualquer subsídio do Governo Federal. É muito 

pouco o repasse financeiro pelas internações e a hora que você tem uma 

UPA, você recebe pelo menos algo ao redor de 300, 400 mil reais por mês, 

que ajuda bastante no custeio. E além da questão financeira, é óbvio, a 

transformação de um PA em UPA, você acresce, você agrega muito valor 

assistencial. Nós vamos melhorar muito as questões de leitos de observação e 

as demais áreas da unidade. Enquanto isso não ocorre...  

Próximo. Nós fizemos uma base temporária do SAMU 

nessa unidade. Nós buscamos orientar a população local e avisar com alguma 

antecedência dessas mudanças, mas, eventualmente, chegam algumas 

pessoas desavisadas ou que tinham o hábito de ir nessa unidade, até por uma 

questão da segurança temporariamente nós implantamos uma base do SAMU 

lá, mas isso não é definitivo, não. Nós devemos, em breve, começar as obras 

dessa unidade, nós estamos agora numa fase que poucas pessoas entendem 

- eu já vi comentários do tipo: “Pô, mas por que fechou e não começou ontem 

a obra? Porque primeiro nós temos, essa obra, é uma obra a ser licitada e nós 

temos que fazer o desmanche da unidade. Nós temos equipamentos, 

materiais e algumas demolições que a própria prefeitura vai fazer. Então, nós 

já facilitamos esse processo e agilizamos com essas mudanças. Enquanto é 

possível, manteremos a base do SAMU.  

Próximo. Reforma e adequação.  

Próximo. Bom, departamento de infraestrutura que nós 

temos dentro da Secretaria da Saúde, isso não era escopo de apresentações 
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anteriores, mas os que nos antecederam sabem da enorme importância que 

tem esse departamento dentro da Secretaria da Saúde. E vejam, dentro de um 

ano, quantas chamadas para a assistência hidráulica, elétrica, serviços em 

gerais, isso só Secretaria da Saúde, não tem nada a ver com Secretaria de 

Obras ou outras ações.  

Próximo. Bom, finalizando muito rápido os indicadores. 

Aqueles eram números, esses sim, refletem internacionalmente, se a gente 

quiser assim dizer, esses são incontestáveis. Esses sim falam se a saúde está 

melhor ou não, porque quando falamos em número, eles são muito 

expressivos, os números. Daqueles números apresentados, eles demonstram 

sim que houve um enorme progresso dentro da proposta que nós temos, 

apesar de todas as deficiências. Mas vamos aos indicadores.  

Está aí, percentual de internações por causa sensíveis à 

atenção básica. Ou seja, se você tiver uma atenção básica eficiente, você vai 

cada vez menos internar principalmente aí os diabéticos, os hipertensos e tudo 

mais. Nós diminuímos de 26,1% para 24.9% Quando vocês percebem meta de 

24%, foi meta que nós estimamos para nós. Nós não chegamos ainda nos 

24%, mas nós caímos de 26% para 24.9%. Com relação à taxa de mortalidade 

precoce por doenças crônicas não transmissíveis, AVC, pessoas que são 

portadoras de hipertensão também, os próprios diabéticos, mas aqui nós 

estamos falando em taxa de mortalidade, não por taxa de internação. Nós 

descemos de 386% para 370%. Ou seja, as pessoas estão morrendo menos 

por esse motivo. Percebam como em 2011, 12, 13, 14 e 15 existiam 

resultados superiores aos nossos. Nós não estamos acomodados com esse 

resultado, mas é o início de um bom trabalho, nós vamos chegar lá.  

Próximo. Mamografia. Essa cidade tem um sério problema 

com relação aos índices de mamografia, são índices que vieram se 

degradando aos poucos, existem vários motivos. Notem que dentro da 

prefeitura mesmo, efetivamente, essa ação é muito difícil porque olha quem 

faz mamografia: HGG, JJM, Padre Bento, Pimentas, Stella Maris e outros 

serviços. Ou seja, nós dependemos de terceiros para que as mamografias 

cresçam. O que nós fizemos? Nós dinamizamos nossas ações junto a essas 

instituições, nós buscamos parcerias durante o mês da prevenção do câncer 

de mama, buscamos a Unimed, Med-Tour, Cepac, conseguimos algumas 

mamografias. Trouxemos a carreta de mamografia que fez 440 exames e com 

isso tudo, nós conquistamos um crescimento de 0,26% para 0,30% é algo aí 

ao redor de 15 a 18%, mas ainda abaixo de uma meta que nós esperamos de 

0,33%. Nós vamos crescer mais, se Deus quiser, esse ano. E ontem mesmo, 

eu a Graciane já falamos com o prefeito para não ter essa história de carreta 

em dezembro, que foi o que sobrou para nós no ano passado. Nós queremos 

a carreta em um mês de melhor fluxo das pessoas, e, se Deus quiser, mais de 
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uma vez por ano, a carreta dentro de Guarulhos. Além dos demais parceiros, 

que nós estamos, sim, fazendo gestões.  

Próximo. Razão dos exames citopatológicos. Nós tínhamos 

uma meta um pouco mais ousada, nós não tivemos regressão, não tivemos 

pioras, mas nós mantivemos o dado. Aqui sim é o reflexo temporário de um 

desabastecimento também. Este exame depende um insumo que nós ficamos 

desabastecidos por algum tempo, e, agora, este insumo que permite a 

realização desse exame já conseguimos, nós tivemos, inclusive, doações, 

embora, seja um insumo relativamente barato, mas barato ou caro a 

burocracia da compra sempre era grande demais. Então, agora a gente está 

resgatando, não tenho dúvidas que vamos superar esse número. Embora 

percebam que, de novembro para dezembro, esse número como já cresceu e 

como nós já estamos recuperando. Passamos de 3.300 para 4.300 em um 

único mês. Ou seja, agora nós estamos abastecidos dos insumos, tem muito 

serviço, né, Dra. Ana? Vamos lá.  

Próximo. Cobertura populacional estimada pelas equipes de 

atenção básica. Subimos de 45 para 46,5% é um crescimento também 

relativamente expressivo. Nós tínhamos 108, passamos para 114 equipes de 

saúde da família. E as de estratégia, passamos de 74,5 para 76% as 

equivalentes que nós chamamos. É um número ainda muito baixo para a 

nossa pretensão, a nossa ideia e a pretensão da Dra. Ana é que esse governo 

entregue com aproximadamente 200 equipes estratégicas de saúde da família. 

Nós investimos muito na urgência e emergência em 17 e agora a nossa meta 

é investir cada vez mais e de forma mais aguda e intensa na atenção básica. 

Então, Dra. Ana, nós estamos fazendo gestões sim ao prefeito Guti, ele está 

sensível e, gradativamente, nós vamos trazer mais pessoas para fazer 

equipes maiores e aumentarmos mais ainda esses índices. Crescemos, mas 

não dentro daquilo que nós esperávamos. 

Cobertura populacional pelas equipes de saúde bucal. 

Apesar de todas as dificuldades, nós estávamos em 26,9%, nós sabíamos das 

dificuldades no começo de janeiro, fizemos uma meta de 27% e ainda assim, 

com todas as dificuldades, chegamos em 28,6! Isso é das equipes de 

estratégia de saúde da família.  

Próximo. Proporção de partos normais. Nós sabemos que o 

parto normal é uma meta imprescindível e, assim, de conquista inabalável do 

SUS. Nós temos que sim, evoluir para cada vez mais uma proporção maior de 

partos normais. Os partos normais têm menos complicações para as mães e 

para as crianças. E conseguimos ultrapassar a nossa de meta de 46% 

chegando em 47%, praticamente um crescimento aí de 10%. Não é tão fácil 

um crescimento tão expressivo, em tão pouco tempo, mas, de fato, a gente 

teve bastante êxito nessa ação. Percebam que as maternidades municipais 
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foram muito sensíveis a essa causa, todas elas superam os 46% e os 47% 

que nós atingimos. E esse número só não é maior, não às custas das 

maternidades municipais, o Derman sabe muito bem disso, esse indicador 

depende muito das maternidades privadas, porque isso é em relação ao 

município. Então, nós estaríamos se fosse só nos municipais, acima aí de 

65%.  

Próximo. Cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família. Esse é um dado muito 

interessante. O Programa Bolsa Família, que a gente sabe que é programa 

social implantado nesse país com uma pretensão muito interessante para 

pessoas aí em condições de difíceis de sustentabilidade, mas o recebimento 

do Programa Bolsa Família está condicionado a algumas ações e ao 

cumprimento de obrigações familiares. E que não, necessariamente, elas 

vinham sido cumpridas rigorosamente. Essas ações basicamente são que as 

crianças de 0 a 7 anos sejam vacinadas pesadas e medidas para que se 

possa acompanhar o seu crescimento e o seu desenvolvimento e o 

acompanhamento de pré-natal das gestantes nas unidades. O que nós 

fizemos? Nós chamamos essa população, nós fizemos essas ações muito, 

aos sábados e o que nós conseguimos transformar? Nós conseguimos passar 

de 16.198 pessoas atendendo às condicionalidades para 23 mil pessoas. Ou 

seja, 43% de crescimento nessa obrigação social de quem está recebendo 

uma subvenção federal. Isso é muito importante. Não é questão única e 

exclusivamente de você combater à miserabilidade ou às dificuldades das 

pessoas, mas principalmente dar acesso a essa população para que a sua 

família tenha uma condição de saúde, de vida melhor.  

Próximo. E para finalizar, eu trouxe um indicador que se os 

senhores aqui me falassem: “Bom, Dr. Sérgio, você apresentou 37 indicadores 

e índices. Escolhe um”. É esse. A taxa de mortalidade infantil - para vocês 

terem uma ideia, recentemente teve uma equipe da China querendo fazer um 

investimento na cidade de Guarulhos. Não via Secretaria da Saúde lá, não e a 

primeira coisa que eles pediram foram dados da Saúde do município. E 

quando eles pedem dados da Saúde do município não é falácia, não é 

discurso, é isso o que eles querem saber. “Doutor, qual a taxa de mortalidade 

infantil do seu município? Doutor, qual é a cobertura vacinal do seu 

município?” “Doutor, qual é o número, sabe, de partos normais que você tem 

no município?” E a taxa de mortalidade infantil é um documento, e é um 

índice, é um indicador universal. Esse é um indicador extremamente 

abrangente, porque se eu não vacino as crianças, ele sobe. Se eu não 

acompanho o pré-natal, ele sobe. Se eu não faço parto normal, ele sobe. Se 

eu não faço o acompanhamento dessa criança no seu primeiro ano de vida, 

ele sobe. Se eu não tenho um hospital que atenda uma criança em uma 

intercorrência até o seu primeiro ano de vida, ele sobe.  
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Então, quando a gente fala em taxa de mortalidade infantil, 

se você tiver que escolher o espelho principal da Saúde de um município, 

pede a taxa de mortalidade infantil. Ainda, ainda vergonhosa. Vergonhosa! 

Não é isso o que nós queremos para o nosso país e para a nossa cidade. 

Taxa de mortalidade infantil, nós temos que ter minimamente a pretensão de 

ficar abaixo de dois dígitos. 

Na cidade de São Paulo, eles comemorarem muito o 

fechamento de 2016 com 10,7% de mortalidade infantil, foi um recorde para a 

cidade de São Paulo. Já tem município no Alto Tietê, Mogi das Cruzes com 9. 

alguma coisa. O país ainda está em 13,82%. Mas nós temos sim, que baixar 

para um digito. Esse é o desafio dessa gestão, que a gente leve a taxa de 

mortalidade infantil abaixo de dez. Dra. Ana e toda a equipe, se vocês 

pedirem: “Dr. Sérgio, peça uma coisa para a nossa equipe”. Só uma: “Taxa de 

mortalidade infantil abaixo de dois dígitos”. Eu durmo em paz quando eu vejo 

que nós abaixamos 1% - desculpa -, um para mil, porque isso aqui não é por 

cento. Esse é o número de crianças que vão ao óbito de 0 a 1 ano de idade 

em cada mil nascidos vivos. Então, de cada mil crianças que nasciam, nós 

estávamos perdendo 12,40%. Hoje nós estamos perdendo 11,40%. Ou seja, 

de cada mil crianças nascidas, nós estamos salvando uma. E isso é um 

indicador que nós temos que ter como meta. Para quem é da Saúde, para 

quem tem a Saúde na veia, para quem quer entregar algo para a população e 

para essa cidade, esse é o indicador que nós vamos ter que lutar muito para 

conquistar. 

Então, eu quero, sim, parabenizar a nossa equipe, quero 

reconhecer o trabalho enorme de todos da urgência, emergência, da atenção 

básica, da vigilância em saúde, que deu show na questão da Febre Amarela, 

ainda está dando, mas quero fechar com esse dado. Eu lembro, meu pai, 

Secretário da Saúde, estava falando ali com o Eduardo Carneiro - só para 

finalizar, porque já acabou a apresentação, gente - eu lembro do dia que meu 

pai chegou para mim e falou: "Olha, consegui baixar a taxa de mortalidade 

infantil para 26%". Na época, governo Waldomiro Pompeo, 1973. Eu tinha 14 

anos de idade, eu sonhava em ser médico, eu falei: Poxa, que show! E falei 

para o Carneiro algo que ele duvidou de mim ali. Eu lembro o dia que meu pai 

chegou para mim e falou: "Filho, conquistei o máximo que eu poderia 

conquistar para a saúde dessa cidade, convenci o seu Pompeo - que me 

chamava de minha criança, para quem conheceu -, a portar 12% do 

orçamento na saúde". 

Eu acho que meu pai teria hoje aqui orgulho de ver um 

indicador de mortalidade infantil despencando, pediatra que era e 

comprometido com essa cidade, trabalhou 40 anos aqui, teria orgulho. Mas 

acho que ele teria um pouquinho de vergonha quando eu falasse para ele que 
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eu gastei 31,5% do orçamento. Eu acho que se mexeu um pouco no caixão e 

virou costas nessa hora. Mas é isso aí, saúde é assim mesmo, nós vamos 

continuar, nós estamos firmes e nós estamos convictos. E se eu sair amanhã 

da Secretaria da Saúde, meus queridos, se amanhã o prefeito Guti optar por 

tirar esse secretário, eu vou embora tranquilo, quando eu apresento de 37 

indicadores, 35 indicadores melhores e uma taxa de mortalidade infantil que 

diminuiu em 1 ponto em apenas um ano. 

Parabéns a todos. Obrigado pela paciência, pela tolerância, 

estamos muito distantes do que sonhamos e do que viemos fazer, mas 

estamos no caminho certo sim, senhores. 

Até logo, obrigado. 

– Manifestações em Plenário. 

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

aí a palavra do secretário. Eu gostaria também de deixar aqui, exaltar, 

inclusive, da fala do secretário, sem sombra de dúvida, dois itens, secretário, 

que eu gostaria de enaltecer o trabalho da secretaria. Inicialmente, o índice de 

mortalidade infantil. Nós sabemos tanto trabalho que tem que ser feito para 

que você consiga diminuir em um dígito. Realmente é um trabalho 

extremamente árduo. E também deixar registrado, secretário, a coragem da 

sua secretaria nesta mudança do modelo de atendimento. Realmente não é 

fácil, até pela cultura que nós temos de todo e qualquer atendimento se 

resolve em pronto-socorro. Nós temos que deixar aqui claro que não é fácil, eu 

gostaria apenas de deixar registrado, enaltecer a coragem da mudança desse 

modelo e deixar registrado como sugestão à secretaria para que a secretaria 

pudesse fazer uma divulgação maior no atendimento primário, nas UBSs, nas 

UPAs, essa mudança deste modelo. Existe uma cultura do atendimento 

médico, eu acho que, além desta coragem, nós devemos também divulgar 

para a população qual é o modelo que se espera, o modelo ideal que se 

espera para o atendimento de saúde na cidade. 

Eu gostaria agora de convidar ao presidente da Comissão 

de Higiene e Saúde, Dr. Alexandre Dentista, a reassumir os trabalhos. 

– Reassume a presidência da Sessão, o Vereador Doutor 

Alexandre Dentista. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Obrigado, 

Dr. Eduardo Carneiro. 

Secretário, rapidamente, eu queria realmente parabenizar 

pelo trabalho de vocês, principalmente a equipe técnica que o senhor tem e as 

pessoas que o senhor tem ali te ajudando, porque eu sei que realmente, 

infelizmente, a dificuldade que vocês têm ali, porque a Saúde é prioridade. A 
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educação é fundamental, mas a saúde é a vida do cidadão. E o senhor diz 

que, realmente, hoje a Constituição determina que seja investido 15%. Na 

gestão passada investia sempre na faixa de 28%, e o senhor disse ali que 

vocês estão investindo 31%. Parabéns! Mas, mesmo assim, com todo esse 

investimento, a população ainda tem sofrido muito, esperando meses por um 

exame, por uma cirurgia, falta de medicamento. Então, para a senhor ter uma 

ideia, a Saúde, infelizmente, não tem valor, pode ser investido 40%, que 

mesmo assim, necessita de muito trabalho dos profissionais que ali estão. 

Então, parabéns pelo trabalho de vocês. 

Vou passar a palavra, primeiro para a Mesa. Vereador 

Eduardo? Não. Vereador Moreira? 

O SR. MOREIRA - Já falei. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Já falou. 

Doutora? Rogério, por favor. Está funcionando ali? Sim, já parabenizei. Mais 

uma vez, parabéns pela reeleição, presidente. 

O SR. ROGÉRIO DE OLIVEIRA - É, bom dia a todos os 

presentes. Bom dia secretário, bom dia presidente da Mesa. 

Bom, eu vou tentar ser breve. Quando eu vejo a 

apresentação aqui na Câmara, eu fico perplexo, porque nós fazemos uma 

discussão bem grande em cima da prestação de contas, quando nós fazemos 

no Conselho Municipal de Saúde. Aqui eu entendo que é pró-forma, não é? É 

para cumprir determinada lei, mas você não consegue ter tempo de fazer 

alguns comparativos e se aprofundar na discussão. 

A única crítica que eu tenho para fazer, nesse momento, é 

uma crítica construtiva é que não diga que inaugurou a UPA Cumbica. Na 

verdade, ela foi aberta para substituir o PA Paraíso e, infelizmente, eu estive 

essa semana, eu passei no PA Paraíso, eu não vejo uma ação de início de 

reforma. Então, fechou uma unidade e inaugurou uma outra? Eu não consigo 

entender essa colocação. 

Outra coisa que está acontecendo é, vereadores, vocês 

precisam visitar as unidades básicas de saúde. As nossas unidades estão 

precárias. Elas estão superlotadas e há falta de insumos, medicamentos e 

equipamentos, está prejudicando muito o atendimento público de saúde. 

Quando o Dr. Sérgio fala que os números são frios, eles, realmente, são frios, 

não é? Porque eles não mostram, na realidade, o que a população está 

sentindo na pele quando procura a unidade de saúde. E não é uma crítica 

para dizer que está ruim, não. Eu acho que os números, eles são importantes, 

mas não é o reflexo do atendimento mesmo, infelizmente, não é. Eu posso 

falar tranquilo, porque eu, pessoalmente, visitei oito unidades de saúde, da 
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quinta-feira passada até ontem, e todas, você olha e parece que está 

sucateada. Eu não sei qual é a intenção disso, mas precisa ser um 

esclarecido. 

Digo mais, nós visitamos nesse período todos os 

equipamentos de saúde no município, porque nós somos uma diretoria grande 

no sindicato, montamos seis equipes, saímos em duplas e fomos em todas. A 

fala dos meus companheiros diretores de sindicato é a mesma. Eu fico assim, 

perplexo, porque é coisa simples. A gente vai falar da questão do atendimento, 

tudo, isso aí nós vamos discutir o conselho.  

Agora, aqui, eu quero falar do desmonte que está 

acontecendo. É falta de conservação, assim que não dá. E os vereadores, eu 

acho que não estão muito preocupados com isso, não. Estou preocupado com 

a questão do PA Paraíso, acho que tem que iniciar obras imediatamente. E aí 

eu quero recordar que na gestão do Carlos Derman para fazer a troca do 

telhado do PA Bonsucesso foi consultado o Conselho Municipal de Saúde, o 

conselho deliberou o prazo, o tempo, quanto tempo ia permanecer fechado e 

acompanhamos e cobramos durante todo aquele período. Já nesta gestão, eu 

não me lembro de ter sido colocado em discussão o fechamento do PA 

Paraíso. Aliás, eu quero que fique registrado que o Conselho Municipal de 

Saúde vem sendo desrespeitado nesse quesito, né? Ele vem sendo 

desrespeitado no quesito de deliberação. Nós não somos um conselho 

consultivo, nós somos um conselho deliberativo e queremos ser respeitados, e 

é essa a mensagem que eu trago aqui. 

Vai vencer agora no dia 2 de maio, eu falava 31, mas já foi 

corrigido, no dia 2 de maio, o contrato do Instituto Gerir vai vencer. Na primeira 

instância, a justiça determinou que esse contrato é irregular. Na primeira 

instância, o contrato foi determinado irregular, e qual que é uma das falas do 

juiz? O Conselho Municipal de Saúde não deliberou sobre a terceirização 

desses equipamentos. Então, na 1ª instância já perdeu, vai perder na 2ª, vai 

perder na 3ª, porque não houve a deliberação dentro do Conselho Municipal 

de Saúde. E aí eu perguntei para o Dr. Sérgio, como que vai fazer? Ele 

afirmou: “Vai fazer o chamamento”. Eu falei: Vai deliberar no conselho? Ele 

falou: “Vamos informar ao conselho”. E isso, Sérgio, me desculpe, mas vai ser 

uma batalha, não vai ser fácil, nós não vamos admitir que nenhuma ação da 

saúde aconteça sem que seja passado e aprovado pelo Conselho Municipal 

de Saúde. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Obrigado, Sr. 

Rogério, presidente do Conselho Municipal de Saúde. 

Sr. Rogério, rapidamente, eu, no meu primeiro mandato, 

visitei as 69 UBSs na cidade de Guarulhos e continuo nessa luta, tanto que 
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hoje mesmo eu cobrei o secretário que falta clínico na UBS Vila Galvão. 

Ontem, eu tive uma cobrança da população ali na UBS Jovaia, que também 

está faltando clínico. Então, eu continuo fazendo a parte minha, como 

vereador, e continuo cobrando a Secretaria de Saúde para que reponha as 

necessidades da população. 

Só para justificar, o nobre colega, vereador Dr. Eduardo 

Carneiro, tem um compromisso agora, precisa se retirar. E eu gostaria de 

consignar a presença do vereador Thiago Surfista, do vereador Romildo 

Santos e do presidente desta Casa, está presente nesta audiência, o vereador 

Eduardo Soltur. 

Agora, gostaria de passar a palavra para a nobre vereadora 

Janete Rocha Pietá. 

A SRA. GRACIANE DIAS FIGUEIREDO MECHENAS - Só 

enquanto ela está vindo aqui à Tribuna, ficou uma tela sem aparecer, que é da 

auditoria, a Cristina está com ela aqui. Ou a gente apresenta ao final, de 

qualquer maneira vai ser enviada para a Câmara com essa tela que ficou sem 

ser apresentada, tudo bem? Querem que coloque na tela? Ou pode mandar 

depois? Pode ser depois? Então, tá joia. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Mande 

depois, por favor. 

A SRA. GRACIANE DIAS FIGUEIREDO MECHENAS -

Desculpa, Janete. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ - Não, Graciane. 

Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os 

presentes, que nos assistem aqui, os conselheiros, e aí, na pessoa do recente 

eleito, conselheiro Rogério Oliveira, quero saudar o secretário, Dr. Sérgio 

Iglesias Filho e também a Dra. Graciane Dias Figueiredo. Bem como 

agradecer ao vereador Moreira e, nele, eu quero saudar toda a comissão, por 

ter passado aqui durante esta audiência o texto na íntegra faltando aquela 

falha, aquela página que está em branco. Obrigada, Moreira, muito obrigada. 

E aí, a primeira questão que eu gostaria de dizer é a 

seguinte: que a secretaria, com todo o respeito, mas com veemência: respeite 

esta Casa. Por quê? Se na outra audiência ficou determinado que deveria ser 

entregue os documentos, no mínimo, uma semana antes, não digo uma 

semana, mas pelo menos três dias antes, como nós, vereadores, que não 

somos da comissão de saúde, não recebemos? Então, quero veementemente 

estabelecer aqui uma fala de protesto. Espero que no próximo quadrimestre 

seja respeitado, esta questão fundamental. Como é que a gente pode vir a 
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uma audiência analisar algo se nós só ouvimos na hora? E, aliás, de uma 

forma muito prolixa. 

A segunda questão é a seguinte: seguindo orientação do 

presidente Dr. Alexandre Dentista, diz o seguinte, que seguíssemos aqui - eu 

vou seguir página a página e quero dizer o que eu notei - a primeira página 

que eu notei é o seguinte: nós fomos convocados para uma análise do 3º 

Quadrimestre de 2017, não foi do ano inteiro, e, por incrível que pareça, aqui 

no relatório está de janeiro a dezembro, não é correto, é o quadrimestre que 

vai de setembro a dezembro. Então, a primeira correção que eu gostaria de 

fazer. A partir dessa questão, eu gostaria de dizer também que parabenizo a 

saúde, porque diz o seguinte, que cresceu de 25,26% para 31,27%. Parabéns! 

Agora, ontem, na manifestação que teve aqui na praça, que muitos aqui 

estavam presentes, uma senhora teve a coragem de me dizer o seguinte: 

“Olha, eu não acreditava que poderia piorar, mas piorou”. Então, isso é o que 

a população estava falando. Eu queria saber como é que cresceu, e a 

população está cobrando essa questão. 

A terceira... O outro ponto é o seguinte: é a página 6, eu 

segui o relatório, presidente, a página 6 diz o seguinte: é muito importante nós 

cobrarmos, porque pelo menos na audiência passada, foi dito assim em alto e 

bom tom que estava havendo uma grande parceria com o governo estadual - 

aliás, eu parabenizo a Dra. Graciane, porque na questão da Febre Amarela foi 

uma valente interlocutora. Porém, aqui na página 6, mostra que apesar de o 

governo golpista, o Estado Federal repassa 19,4%, e por quê o governo 

estadual apenas 0,7%? Onde está essa parceria? Como é que está essa 

interlocução para trazer mais verba, porque, afinal de contas, o Sistema SUS 

não é só municipal, ele tem que ter a participação efetiva dos três membros da 

federação, que é o municipal, que acaba sendo penalizado e, portanto, a 

minha cobrança é: o que vocês estão fazendo para que haja maior 

participação nesse bolo do governo estadual? 

A outra questão é na página 7 e aí eu quero dizer que, 

todos que nos assistem, que nessas análises numéricas, eu vou me ater a 

dois itens: o consumo, a questão de sexta básica, porque o conselho está 

deixando bem claro dizendo que falta na cesta básica de saúde para todos os 

usuários, 80% de remédios estão faltando. Então, já são passados 1 ano e 2 

meses. Independente da questão de que para comprar é difícil, nós 

precisamos de agilizar a compra de remédios, porque 80% de falta de insumos 

como para as pessoas que são diabetes, a fita, o remédio, a insulina, pode 

levar à morte, sim, dos guarulhenses. Então, eu, nessa parte aqui, e aí eu faço 

uma comparação, que realmente no material de insumos, em 2016, foram 

gastos R$ 33,960 milhões. Agora, foi gasto R$ 19 milhões, como é que se 

explica isso? Então, houve realmente uma redução drástica no gasto de 
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insumos, né, que é uma vergonha. Eu estou vendo gente lá da Nova Cumbica 

dizendo que está faltando algodão, que está faltando álcool, que está faltando 

material básico. Então, é uma vergonha. 

É uma vergonha e eu quero aqui dizer que técnica é isso - 

eu anotei aqui todas as folhas, né? Porque se é uma questão de técnica, eu fiz 

a minha intervenção, está inscrita, eu vou entregar depois para a comissão. 

Bom, o material de consumo, houve menor gasto, aí depois na página 11. 

Página 11 é o Hospital da Criança, e aqui na página 11, eu fiquei espantada 

com esse dado, como é que diminuiu, o Hospital da Criança e Adolescente, 

em 2017, houve 4.130 internações, espantosamente no ano de 2017, 4.109, e 

aí eu quero saber como é que a Gerir está mexendo nessa coisa. Então, 

houve uma redução e isso aí eu quero saber. Além da redução também no 

número de internações do hospital, do HMU, que caiu, em 2016 foi 5.809 e, 

atualmente, 2017, 5.633, a minha pergunta é a página 11. Vamos para a 

próxima pergunta. 

A página 13, internações. Internações, a mesma coisa. A 

internação no HMU em 2016 foi 2.278 casos, que não especifica o quê. Em 

2017, com essa famosa Gerir, que está sendo processada na Justiça e tudo 

mais, não se ouviu o conselho, 1.744, são vocês que estão falando isso, está 

escrito aqui. Vocês quando receberem o relatório, vejam a página 13, sem 

contar a primeira que é apenas a apresentação do nome do secretário, 

desculpa, não é prefeito, e da secretária-adjunta. 

Também há um decréscimo imenso de atendimentos no 

hospital geral, que em 2016 foi 6.902 e em 2017, 5.570. Que parceria é essa? 

Quero entender, porque na audiência passada foi dito em grande e bom tom 

que havia uma boa interlocução com o Governo do Estado. 

Página 17. Página 17, Sr. Secretário, eu quero fazer uma 

pergunta, quero resposta. Aqui estão as consultas de janeiro a julho. Ora, o 

relatório atual de hoje está em débito, por que? Ou então, eu não sei o que eu 

estou fazendo aqui, porque na minha agenda está escrito que é no terceiro 

quadrimestre, que vai de setembro a dezembro. Então, não me basta dar as 

consultas de janeiro a julho, eu quero saber o número de consultas de 

setembro... setembro a ‘coisa’. 

Bom, continuando, página 26. A questão do Samu, houve 

uma redução, essa Casa queria um projeto do vereador Jesus facilitar a 

questão das ambulâncias e foi vetado. E nós constatamos o problema do 

suporte básico do Samu. Em 2016, houve um atendimento de 27.139 e agora, 

em 2017, 17.680 - vocês mesmos é que dizem isso. E no suporte básico de 

transporte, ora, 2016, 123 e agora 54? O que está acontecendo, minha gente? 
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É o Samu. Porque eu sou uma pessoa que acompanha o Samu, porque desde 

a implantação de Samu nessa cidade eu acompanho. 

Para finalizar, Febre Amarela. Parabéns, Dra. Graciane. Na 

página 29 - é bom até que vocês anotem essa página - que depois vocês vão 

constatar aí no papel e aí vocês podem fazer outras perguntas e aí vocês 

podem cobrar, porque, afinal de contas, audiência é para isso. Bom, a primeira 

questão diz o seguinte: é que os casos confirmados, todos foram contraídos 

fora de Guarulhos. Isso é verdade? Já não tem casos de Guarulhos? Então, a 

16/2-- 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Conclua, 

por favor, vereadora. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ - Eu estou concluindo, 

estou concluindo. Mas o senhor pediu, estou fazendo o que o senhor falou, eu 

não estou fazendo discurso político, eu estou analisando um texto que eu 

recebi aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Parabéns. 

Obrigado. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ - Não é que está solto, 

está solto. Mas não faz mal, eu já analisei. Página 31 está em branco, vocês 

mesmos - não, não precisa não, Rogério -, eu já estou na página 32, é porque 

não veio grampeado, veio apenas com um clipe. E obrigado, viu, Moreira. 

Moreira, você me salvou. 

Agora, página 33 é o seguinte: Olha, HMU. HMU, primeiro, 

já tinha uma empresa contratada, eu quero saber como é que está a questão 

das obras - depois eu pego viu, Rogério, muito obrigada - passou tudo para a 

Gerir. E olha, eu vou dizer um jargão que eu digo nesta Casa, o HMU é 

aquela... jargão antigo, “Pela fachada, é uma bela fachada”, agora, por dentro 

são problemas torrenciais de chuva, a questão de esgoto, sem falar... Eu 

entrei e vi as pessoas passam na sala linda e aí os médicos atendem rápido, e 

aí o funil está depois, no atendimento que as pessoas podem ficar quatro 

horas sem receber o remédio necessário. Então, essa foto aqui eu queria que 

não tivesse somente a fachada, mas tivesse as fotos também do atendimento, 

que ali que o bicho pega, e eu estive lá e vi com esses olhos aqui, ó que estão 

bem abertos. A inauguração da UPA, estive lá, quero fazer minhas, as 

palavras do Rogério, né? Rogério, transferiu-se a equipe para a UPA 

Cumbica, aliás, é uma questão que eu sempre... o Carlão está de prova e ele 

pode falar que eu sempre falava: Inaugura, Carlão. É ou não é verdade? 

Então, ele tem prova aí. Eu não faço crítica só a vocês, não, já fiz muitas 

críticas ao Carlão. Então, UBS Presidente Dutra, que bom, são verbas que eu 

repassei, verdade, estou feliz, né? Parabéns. 
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Página 37, agora é o problema... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Conclua, 

por favor, vereadora. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ - Que ontem, na página 

37, teve o maior quebra pau. Primeiro, como é que fecha uma UPA em 

dezembro e não se moveu nada - e aí eu já fiz um requerimento perguntando 

como é a licitação, que dia que vai começar a obra, quando vai terminar a 

obra? Porque essas são as respostas concretas, doutor, não é foto, não. E 

essa foto não é mais real, porque eles já quebraram e tem apenas um 

controlador de acesso lá. 

Para finalizar, quero dizer também que eu repassei R$ 2 

milhões e que agora, na Caixa Econômica Federal, com a questão de juros e 

correção já tem R$ 3 milhões, portanto, não é falta de dinheiro, não, hein! Eu 

quero saber por que não começou a obra? Por que fechou em dezembro e 

não começou a obra? 

E finalmente, parabenizar a questão da página 43, que é a 

questão da mamografia, aliás, nós temos, agradeço publicamente, porque os 

técnicos e a Dra. Márcia estiveram aqui com a gente na Procuradoria Especial 

da Mulheres, houve realmente um crescimento. Agora, por que o Padre Bento 

diminuiu e por que o Stella Maris aumentou? É a minha pergunta. E por que o 

Hospital dos Pimentas também diminuiu, a página 43. Houve um aumento da 

parceria com a Unimed, Med-Tour e Cepac bom que isso ocorra, né? 

Então, muito obrigada. Eu concluo dizendo, eu estou 

fazendo aqui o papel fundamental, que é da vereança, e não é só passar 

elogios. Elogios, eu tenho que fazer, sim, porque saúde é uma coisa muito 

complexa. E eu quero parabenizar a toda a equipe da saúde, que tem se 

empenhado, inclusive, eu fiz um requerimento nesta Casa dizendo que está 

faltando papel higiênico nas UBSs, aí é complicado, né? 

Então, parabéns, muito obrigada. E eu passarei, eu fiz, 

presidente, conforme o seu pedido. Imagina se eu tivesse uma semana, hein, 

eu acho que seria excelente, porque eu teria mais dados para falar. Vou 

entregar esse papel aqui, que é toda a anotação que eu fiz, enquanto o 

secretário falava. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Obrigado, 

vereadora. 

Agora, eu gostaria para uso da palavra, D. Paula Lima, 

conselho do PA Bonsucesso e do Carmela. 

A SRA. PAULA LIMA- Bom dia a todos e a todas. Eu vou 

procurar o máximo ser breve. A palavra de vocês todos foi ótima, mas eu vou 
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entrar dentro da situação do PA Bonsucesso e do Carmela, e eu vou me 

limitar ao máximo na minha região, certo? 

Eu gostaria de saber como é que pode um clínico na UBS 

de Carmela ser contratado para trabalhar uma vez por semana e ele não 

aparecer, só aparecer uma vez por mês. Nós temos uma demanda ali de 

50.800 prontuários médicos, onde 10 mil é do Portal Flora. 

Então, eu quero saber como é que vocês vão articular que 

nós precisamos de três clínicos, as demais funções também, o dentista 

também está precisando de toda estrutura. Eles estão lá, eles estão 

trabalhando, fazem o expediente deles das 8h até às 5h e eles não fazem 

nada, porque eles não têm material. O médico não tem material para trabalhar, 

o dentista não tem material, a enfermagem não tem material, até a cozinha. 

Espera aí, como é que é? 

– Manifestações na galeria. 

A SRA. PAULA LIMA - ...não é fornecido material para que 

vá almoçar, a pessoa tem que sair, almoçar fora, sendo que tem cozinha lá. O 

funcionário tem que trazer panela da sua própria casa para poder fazer comida 

e eles que têm que se virar com doação para poder fazer comida, senão não 

come. Se não tem condições de trabalho, como é que vai dar assistência para 

a pessoa? Agora, e no PA? No PA estão faltando dois funcionários ainda para 

terminar o quadro deles. Não quer dizer que eles estejam com vaga. Eles 

estão se dando o máximo possível no PA Bonsucesso, eles estão fazendo 

hora extra para cobrir a vaga de duas pessoas que estão faltando,estão 

faltando duas pessoas a serem contratadas. Eu quero saber como é que vai 

resolver isso?  

A respeito da vacina. A vacina, que eu estou sabendo 

através do PA, ela veio, essa Febre Amarela, através dos macacos. Eles 

receberam, os mosquitos foram lá, né, tocaram neles e aí eles picaram com a 

Febre Amarela. Na serra da Mantiqueira. De 80 macacos, 50 estavam já 

doentes, e esses 50 morreram. Só que o mosquito, que é o mesmo mosquito 

da dengue, que fez a Febre Amarela, esse mosquito, graças a Deus, não 

passou para o ser humano. Não se sabe o porquê na ciência, por quê que o 

mosquito que estava no macaco e não foi para o ser humano, mas é para se 

verificar o porquê das causas. Precisa de fazer uma análise a respeito, porque 

se o mosquito que beijou, vamos dizer, o macaco, ele pode chegar no ser 

humano e também passar a Febre Amarela para o ser humano e aí fica nessa 

situação. Então, eu preciso dessa coisa. E eu faço trabalho como conselheira 

da saúde no Camélia e no PA Bonsucesso. Mas eu gostaria de falar uma 
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coisa também, eu também faço trabalho com morador de rua. E trabalho com 

a área da saúde também.  

E eu gostaria de deixar um texto aqui, uma poesia que o 

morador de rua que fez:  

“Não somos lixo, somos, não somos lixo nem bicho, somos humanos. 

Se na rua estamos é porque nos desencontramos. Não somos bicho, nem lixo, 

não somos anjos, não somos o mal, nós somos arcanjos do juízo final. Nós 

pensamos e agimos, calamos e gritamos, ouvimos o silêncio cortante dos que 

afirmam serem santos. Não somos lixo. Será que temos alegria? Às vezes, sim. 

Temos com certeza o pranto, a embriaguez, a lucidez e os sonhos da filosofia. 

Não somos profanos, somos humanos. Somos filósofos que escrevem suas 

memórias no universo diverso urbano. A selva capitalista joga nas suas chacais 

sobre nós. Não somos bichos nem lixo, temos voz. Por dentro da caótica selva 

somos vistos como fantasma, existem aqueles que se assustam. Não estamos 

mortos, estamos vivos. Andamos em labirintos, dependendo de nossos instintos, 

somos humanos nas ruas, não somos lixo”. 

A SRA. PAULA LIMA - Quem escreveu foi Carlos Eduardo 

Ramos, um morador de rua, de Salvador, que está para cá. Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Obrigado. 

Sr. Pedro Gomes, Conselho De Saúde. 

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

Mesa, em nome do Presidente quero saudar a todos aqui presentes. Sou 

Pedro Gomes, conselheiro gestor ali do Hospital Municipal de Urgência HMU e 

conselheiro gestor do Samu. Começar logo aqui pelo Samu, né, já que foi 

falado aqui de atendimento aqui que subiu o número exorbitante. Quero deixar 

aqui bem claro para todos que havia uma equipe de atendentes ali do Samu 

que trabalhavam em torno de seis horas, que é o que manda a CLT da 

Constituição, que o teleatendimento ele não pode passar, ultrapassar de seis 

horas. Nós temos profissionais que foram remanejados de UBSs que estão 

trabalhando lá 12 horas seguidas, 12 horas, sem as mínimas condições de 

trabalho, principalmente os profissionais, não só os que fazem o atendimento 

ao Samu, como a enfermagem e todos que ali estão. Não tem lá papel 

higiênico, que foi falado aqui de verba do Samu. Lá não tem papel toalha. 

Aliás, lá não tem é quase nada. Não tem nem material de limpeza que eles 

têm que estar levando para as unidades. Então, eu gostaria de saber aqui do 

secretário de Saúde o quê que estão fazendo com a verba que é destinada ao 

Samu? Eu estive lá na sexta-feira e tinham duas ambulâncias baixadas por 

falta de uma lâmpada que não custa nem dois reais, sendo que a ambulância 

tem uma verba de mais de 27 mil reais para rodar. Isso é ambulância básica. 

Tem ambulância avançada que está lá parada há mais de sete meses que 



 

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

36/50 

Aud. Públ. (Saúde), 
21-02-2018 

PODER LEGISLATIVO 

CIDADE DE GUARULHOS 

recebe uma verba de mais de 41 mil reais/mês e está lá baixada servindo de 

sucateamento para outras ambulâncias. Então, eu gostaria de saber o que 

está fazendo com essa verba. Voltando ao HMU, foi falado aqui, pelo menos 

na apresentação, que em 2016 foram duas mil, e eu estou falando de 

internação cirúrgica que é o que foi falado aqui na prestação de contas, 2.278 

internações cirúrgicas em 2016. Em 2017, 1.744, ou seja, diminuíram na 

interação cirúrgica 534 internações cirúrgicas. Eu gostaria de saber o motivo? 

O motivo todo mundo já sabe, né, na internação cirúrgica, que foi justamente a 

falta de material cirúrgico, que é o que está acontecendo dentro do HMU. 

Dentro do HMU falta material básico para fazer esse tipo de procedimento. A 

população é internada lá, depois a população é dispensada pela falta desse 

material para aguardar a cirurgia em casa. Por isso essa diminuição toda aí.  

Se formos falar da Atenção Básica, a Atenção Básica falta, 

falou uma palavra correta, falta insumos e medicamentos da Atenção Básica. 

A população procura e não tem esse tipo de atendimento. Então, eu gostaria 

de saber do secretário, já que foi falado aí mais de 31% do orçamento do 

município direcionado à saúde, o porquê de tanta falta de medicamento? 

Porque a Atenção Básica, o Remume, são 173 itens. Ontem, nós estávamos 

em uma manifestação sobre essa falta de insumos. A Rosália que assinou o 

documento, o Silvio como conselheiro municipal de saúde, o Luiz Carlos e eu 

fizemos ali um protocolo ali no Ministério Público Estadual sobre a falta desses 

insumos e medicamentos. É lei, tem que constar lá, essa medicação tem que 

estar à disposição da população e não está. É um número exorbitante da falta 

desse tipo de medicamentos e insumos, são medicamentos que são 

essenciais à vida da população. Então, não tem como você apresentar uma 

prestação de contas que nós não temos nem acesso. Eu falo isso como 

cidadão. Conselheiros municipais de saúde aqui não tem acesso. O que fala a 

Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde aqui para os senhores dessa 

Casa aqui, o secretário de Saúde aqui presente que já foi conselheiro? Essa 

prestação de conta tem que ser enviada dez dias antes para que os conselhos 

tenham acesso para que eles possam ler, colocar os seus destaques e 

apontar. Se não respeitam nem essa Casa que enviaram de um dia para o 

outro, você imagina o Conselho Municipal de Saúde, que é um representante 

direto, o mais interessado da sociedade civil, está sendo desrespeitado. Então 

aqui, eu gostaria de deixar essa parte... desse desrespeito com os 

representantes do Conselho Municipal de Saúde e com os representantes da 

sociedade civil. Eu gostaria que tivesse uma atenção ali muito grande ao 

Hospital Municipal de Urgência, HMU. Tem profissionais ali que não 

receberam o pagamento desde dezembro, cirurgias sendo canceladas por 
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falta de pagamento às empresas desde novembro, empresa que não recebe. 

E aí vem aqui e faz uma apresentação linda e maravilhosa, pelo menos nos 

números está aí. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Conclua, 

por favor. 

O SR. PEDRO GOMES - Mas, na realidade, não é isso que 

vivenciamos todos os dias. Eu falo isso como conselheiro, eu vivo lá direto. Só 

para concluir, Presidente, falar só um minuto só da odontologia. Eu visitei 15 

dias, 15 dias eu fiquei acompanhando a odontologia, 15 dias. Aquele número 

lá que cresceu é muito simples, falta material básico, falta gorro, falta avental, 

falta massa para fazer a obturação e a recepção ela não pode dispensar o 

paciente, não, ela tem que deixar o paciente ser atendido e ir até o médico lá e 

o médico é que tem que dispensar. Eu acompanhei uma consulta que durou, 

Sr. Presidente, 30 segundos de uma odontologia, porque eles estão cobrando 

produtividade. Produtividade sem material para atender a população. É uma 

irresponsabilidade total. Porque o paciente chega lá para ser atendido e o 

médico que tem que informar para ele que não tem o material e que ele vai ter 

que remarcar, então vai contabilizar mesmo, aí vocês vão estourar em 

consulta, parabéns. Vocês estão de parabéns. 

– Manifestações na galeria. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Dona 

Rosália Lima, Conselho Municipal do Orçamento Participativo. 

A SRA. ROSÁLIA LIMA - Bom dia a todos. Bom dia à 

Mesa. Vamos lá. O Sr. Secretário fala de números frios. Concordo com ele. E 

a folha de pagamento, Sr. Secretário, também são números frios? Que isso é 

vergonhoso, né, você saber que a folha de pagamento é maior do que a 

Atenção, né? Sr. Secretário, o senhor não acha que mais de um ano não é 

muito tempo para a compra de medicações e materiais de insumos? É isso 

que é a fala total aqui, materiais de insumos, medicações. Então, a cobrança é 

muito grande. Aí a pergunta é: tem mais de um ano, o que o senhor acha 

disso? Qual solução que deveria ter sido tomada e não tomou? Eu queria essa 

resposta do senhor, tá? Vamos lá. Para o atendimento da emergência. A 

gente sabe que o enfarto é uma das doenças que mais mata. Tem o Dr. 

Cristiano aqui, né Dr. Cristiano, ele sabe, ele é cardiologista, a gente está sem 

trombolítico para o atendimento de enfarto. A gente sabe que o cateterismo, 

ele não é um tratamento terapêutico para todos os pacientes. Eu elogio o 

tratamento que vocês estão tendo, mas a gente sabe que está faltando 

trombolítico. A gente gostaria de saber quando que vai voltar esse 
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atendimento para os prontos-socorros. Fora isso, eu achei muito bonito aqui 

quando o secretário da Saúde falou da Atenção Básica, da mortalidade, eu 

achei lindo isso. E quando ele fala da Dra. Ana, eu concordo com o senhor, 

secretário, mas eu discordo do senhor quando a gente está com a pediatra 

pedindo extensão de carga horária para a UBSs Pimenta desde novembro e o 

senhor não autorizou. Eu gostaria de saber o que o senhor tem contra, o 

senhor não faça essa cara, porque, presidente, eu tenho comunicado que eu 

mandei pelo presidente Sr. Antônio Luiz do Vale, o ex-presidente foi falar com 

o senhor e o senhor não autorizou a entrada dela. Ela foi, ela pediu 

autorização de carga horária para UBS Pimentas e o senhor não autorizou, 

desde novembro e eu tenho como provar. Viu gente, eu tenho como provar.  

Eu gostaria de saber o que o senhor tem contra as crianças 

da UBS Pimentas? Então, eu gostaria que o senhor me respondesse para eu 

levar isso para a população.  

Outra coisa, ele fala de (ininteligível) de mortalidade infantil 

e não autoriza a extensão de uma carga horária de uma pediatra. É irônico 

isso para a gente. Fora isso, sim, vamos lá. Instrumentos quebrados. 

Conserta, quebra, conserta, quebra. O raio X do Dona Luiza está quebrado há 

meses, está um sofrimento crucial para a populações. Aí assim, a gente 

pergunta: o quê que senhor está resolvendo com isso? Ah, estou colocando 

na ambulância... então assim, resumindo a história, a população dos Pimentas 

está sofrendo muito, muito mesmo por um PA que chegava a passar cerca de 

16 mil pacientes por mês, agora é, muito engraçado, na última reunião, agora 

está passando dez mil. Quer dizer, para mim é vantagem, né, porque a 

Atenção Básica estaria atendendo. Não, está passando dez mil porque a 

maioria das vezes as portas estão fechadas também. Estive lá várias noites, 

não, teve noite, gente, que foi crucial, não tinha pediatra nem para emergência 

e só tinha um clínico para atender. Então assim, a gente está voltando, está 

regredindo. Quando o senhor entrou e estava como na urgência e emergência, 

eu lhe parabenizei e não me arrependo disso. Porque eu acho que o senhor 

estava melhor lá como o senhor está como secretário da Saúde. Obrigado a 

todos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Sr. Carlos 

Derman, assessor da vereadora Janete. 

O SR. CARLOS CHNAIDERMAN - Cumprimentar o Sr. 

Secretário, a secretária adjunta e toda a equipe da Saúde que está aqui. 

Cumprimentar os vereadores, cumprimentar o Rogério, presidente do 

Conselho Municipal de Saúde, os demais conselheiros e a população aqui 
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presente. Eu fico em dúvida, né, se... até que ponto o Sr. Secretário está 

convencido que está realmente tudo melhorando tanto, não é? Então a 

população que é ingrata? A população que não está percebendo? Mas eu 

teria muito para comentar sobre os números, mas não tenho tempo. Eu só 

quero dizer o seguinte, o senhor começou o ano de 2017 com total de restos a 

pagar de R$ 78.867.000 dos quais foram pagos R$ 58,5 milhões durante o 

ano e ainda ficaram R$ 20 milhões. Em 2016, nós tínhamos começado o ano 

com R$ 97 milhões de restos a pagar que foram todos pagos. E agora, para 

2018, o senhor vai começar o ano com mais de R$ 80 milhões de restos a 

pagar. Além disso, no dia 5 de fevereiro foi publicado um decreto remanejando 

recursos da Saúde dentro da própria Secretaria para pagamento de despesas 

de exercícios anteriores num valor alto, valor aproximadamente de R$ 27 

milhões de reais. Durante o ano todo de 2017 o senhor pagou R$ 7 milhões de 

despesa de exercício anteriores, R$ 7,9 mil, quase R$ 8 milhões, né? Agora, 

no início do ano o senhor vai ter que pagar mais de R$ 27 milhões de 

despesas de exercícios anteriores. Só para deixar claro que se no início de 

2017 o senhor encontrou uma situação financeira difícil, agora, início de 2018, 

o senhor tem uma situação mais difícil. A segunda questão é a seguinte, o 

senhor gastou, liquidou R$ 1 bi, mais ou menos R$ 1,5 bi em 2017. Como que 

o senhor vai se virar com o orçamento, agora, de pouco mais de R$ 900 

milhões, qual vai ser o segredo? Quer dizer, o senhor liquidou ou R$ 1,5 bi 

apesar de estar uma carência generalizada de medicamentos, de insumos, 

apesar de haver, não terem sido repostos os funcionários que saíram e há 

reclamação de falta de enfermagem, de atendente SUS, de médicos 

praticamente em todos os locais. Na verdade, o senhor teve um gasto a mais 

com pagamento de pessoa jurídica, não é, com a questão da contratação da 

Gerir, que desequilibrou totalmente o orçamento. E agora, como que vai ficar? 

E 2018, que o senhor tem um orçamento de 900 e poucos milhões e ainda 

carrega o restos a pagar maior que no ano passado e ainda tem mais despesa 

que não foi empenhada para pagar esse ano, que vai entrar como despesa de 

exercícios anteriores. Como que vai ficar esse ano?  

Por último, né, muita gente já falou aqui da falta de 

medicamentos e insumos, eu quero falar da situação nos Caps, que realmente 

aumentaram o número de atendimento, estão de parabéns os funcionários 

etc., mas é muito difícil ficar com os pacientes, seja no Caps AD, seja no Caps 

Osório e não ter os remédios para dar para esses pacientes, ter que pedir para 

a família comprar. É uma situação que deveria ser olhada e que não pode 

perdurar. É só isso. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Obrigado. 

Gostaria de considerar a presença do Sr. Ari, assessor do vereador José Luiz. 

Secretário, com a palavra. 

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Bom, vou deixar 

alguma coisa para a Dra. Graciane, né? Fala muito, eu não deixei ela falar 

nada até agora. Falar sobre as questões da Febre Amarela e fazer as suas 

considerações que são fundamentais e importantíssimas. Dra. Graciane é, 

sem dúvida, a secretária da Saúde desse município junto comigo, não existe 

secretaria adjunta. Comento várias vezes com ela que nós precisaríamos de 

mais umas duas, três pessoas assim, à frente da secretaria. Os que me 

antecederam e que já estiveram na Secretaria da Saúde sabem quão árduo e 

quão é necessário o papel ali, no papel de secretário em si.  

Bom... Dona... Sra. Paula Lima, onde é que está a senhora, 

desculpa? Sra. Paula Lima, meus respeitos à senhora, suas considerações. 

Ouvi grande parte do seu texto sobre os moradores de rua e eu quero dizer 

uma coisa. Essa é uma apresentação ampla, total. Quando a senhora faz 

algumas colocações como a questão do médico que a senhora acabou de 

fazer, embora eu seja o secretário da Saúde, nós temos cem pontos pelo 

menos de atendimento na Secretaria da Saúde, nós temos vários 

departamentos, nós temos mais de sete mil funcionários. Ou seja, eu 

acompanho muito próximo tudo aquilo que eu consigo. Eu tenho a Dra. Ana 

sentada aqui e a senhora fez graves denúncias em relação às unidades ali, na 

sua região. Eu não quero aqui chamar a Dra. Ana ou quem quer que seja para 

fazer um contraponto a isso ou buscar essa sua informação que é 

extremamente importante, merece demais o nosso respeito. Porque o debate 

e a apresentação não são restritos a uma unidade específica, nós temos que 

fazer uma apresentação da secretaria como um todo. Convido a senhora 

amanhã, ou se quiser, hoje à tarde, na Secretaria da Saúde, fazer essas suas 

denúncias formalmente. Se de fato tudo isso for comprovado, um profissional 

nas condições como a senhora citou não conseguiria nem chamá-lo de 

profissional se assim agisse, será devidamente tomada todas as atitudes. Os 

seus pleitos com relação à necessidade de profissionais e tudo mais merecem 

os nossos ouvidos. Nós não recebemos única e exclusivamente políticos, 

representantes de entidades, os membros do conselho, não. Nós recebemos 

qualquer pessoa da população. Não existe lá, já não existia no passado e 

nessa gestão também continua não existindo qualquer restrição a qualquer 

pessoa ir lá e ser atendida. Então, eu gostaria de convidar a senhora para que 

formalizasse tudo isso para que nós déssemos uma devolutiva e 

explicássemos melhor para a senhora todo o importante contexto que a 
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senhora apresentou na tribuna. Inclusive as questões da Febre Amarela, a 

senhora fez algumas, a senhora demonstrou a sua impressão técnica, o seu 

conhecimento, cabe alguns reparos, mas é muito complexa a questão da 

transmissão da Febre Amarela, não é algo tão simples. O mais importante é 

que conquistamos, sim, a vacinação fracionada, senão nós teríamos 

vacinados não mais que 250, 300, 300 e poucas mil pessoas nessa cidade. 

Foi feita uma grande movimentação, todas as unidades hoje estão vacinando. 

Essa ação ela também foi muito benéfica no combate da dengue, da 

Chikungunya, do Zika Vírus, porque as pessoas ficaram um pouco mais 

sensíveis na necessidade de olhar para as suas casas e eliminar os possíveis 

criadores de mosquitos. Então, o seu conhecimento reflete o quanto a senhora 

está sensibilizada e a população, em relação à importância, a gravidade e o 

comprometimento das estruturas públicas de gestão, assim como a 

participação da sociedade. Então, fica o meu irrestrito convite, a senhora não 

vai ter nenhuma dificuldade em ser atendida lá, sim. As suas questões 

envolvem muito o PA e a UPA, então nós temos os dois departamentos lá à 

sua disposição, tá ok?  

Bom, com relação ao todo que eu ouvi aqui, eu preciso 

explicar uma coisa. Existe um erro, está ali atrás o Bruno, houve um erro de 

digitação, né, Bruno? Infelizmente esse tipo de situação acontece. Aquela 

apresentação não é de janeiro a junho, é do ano todo, né, Bruno? É do ano 

todo. É um erro de digitação. Por mais que a gente tenha feito uma revisão, 

uma revisão, uma revisão, ficou a critério ainda do Bruno estar mandando para 

a Câmara o arquivo final e, de fato, o número traduz o ano todo e não traduz 

apenas alguns meses. Então, ali é um erro de digitação, peço desculpas, 

faltou um pouco mais de critério da nossa parte em estar vendo até esse 

detalhe, sim. Desculpa, vereadora, porque pode levar a uma má interpretação. 

Não é uma apresentação parcial no meio de uma apresentação que foi toda 

completa. Esse rito de apresentação não fomos nós que criamos, esse 

mecanismo é aquilo que eu mesmo falei, nas próximas apresentações nós 

seremos comparados a nós mesmos e quando fecharmos 2018 vamos ser 

comparados ao nosso fechamento mesmo de 2017. Em nenhum momento 

falei nessa Casa que não estávamos desabastecidos. Estávamos sim. Os 

motivos do desabastecimento eles são os mais variados possíveis. Todos 

sabem, não gostaria de estar voltando a essa pauta, que recebemos no 

comecinho de 2017, o secretário era o Dr. Roberto Lago, uma situação 

extremamente difícil em relação ao abastecimento. Empresas que deixaram 

de receber os repasses, empresas que não queriam nos fornecer por conta de 

dívidas existentes. Em que pese se fazer comparações de valores maiores ou 
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menores, quando você não está pagando uma empresa já há algum tempo ou 

meses, que seja, ela, de fato, nos pressionou muito em relação a refazer o 

reabastecimento. E são contratos que estavam vigentes. Se você tem um 

contrato vigente não é que nem você tem na sua casa. Se você tem uma 

conta no açougue e periodicamente você vai comprando carne e vai deixando 

uma dívida e pagando sempre. Se de repente eu resolver não pagar, eu posso 

ir no outro açougue e comprar. Na prefeitura, se eu não pagar eu não posso 

deixar de comprar naquele local e me abastecer em outro local na semana 

seguinte. Eu sou, sim, obrigado a tomar algumas ações, impor penalidades à 

empresa, buscar negociar com a empresa, fazer todos os tipos de acordos 

para que ela possa nos abastecer e caso isso persista, aí sim, a gente tem de 

ir para uma rescisão contratual, abrir uma nova licitação etc. e tal. O problema 

é que, infelizmente, ainda por um mecanismo que é arcaico, antigo na 

prefeitura, os processos de compra são demorados sim. E não é agora que é 

demorado, sempre foi muito demorado o processo de compra na prefeitura. 

Pode ter piorado com mecanismos de controle novos que foram implantados? 

Pode. Mas a gestão está sensível, eu não tenho a menor dúvida que o 

desabastecimento vai começar a cair e vai começar a cair relativamente rápido 

e ações estão sendo adotadas. Mas as pessoas falam: pô, mas você está há 

um ano no governo. De fato, não pensem os senhores que eu subi nessa 

tribuna para falar que a saúde está uma maravilha na cidade. Os senhores 

têm muita razão nas colocações dos senhores, mas não é explicitamente toda 

a razão. Eu fico satisfeito das poucas críticas que nós tivemos, porque vai ser 

impossível qualquer secretário da Saúde sentar aqui e não haver qualquer tipo 

de contestação e sair aplaudido e ponto final. E não é isso que a gente busca. 

Isso aqui é uma satisfação à sociedade, isso aqui é dar oportunidade a um 

diálogo mais crítico. O Rogério tem razão quando ele fala dos debates que nós 

temos dentro do Conselho Municipal, essa apresentação vai ser dentro do 

Conselho Municipal de Saúde, vai haver um grande debate dentro do 

Conselho Municipal de Saúde. Tem que existir uma relação cada vez mais 

próxima da Secretaria da Saúde com o Conselho Municipal de Saúde. Gente, 

em nenhum momento eu subi ali para falar que nós acertamos em 100%. Nós 

entendemos e enxergamos a nossa deficiência. O que nós não podemos é 

ficar passivos, não podemos ficar assistindo. Então, as revoluções no que se 

refere à compra, abastecimento e insumos estão acontecendo, sim, não fomos 

nós que tiramos da Secretaria da Saúde o processo de compra. Ele estava 

mais eficiente na gestão anterior? Pode ser que sim, porque quando saiu da 

mão do Carlos Derman e foi para a Secretária de Assuntos Jurídicos, eu tenho 

certeza que no primeiro ano piorou e foi mais difícil. Tenho certeza. Só que 

com o passar dos anos ele foi criando mecanismos e adaptando sistema, 
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porque ele tinha que sobreviver, ele tinha que ultrapassar essa dificuldade. Ele 

teve muitos anos para isso ir melhorando. Foi em 2013. Ele saiu em final de 

2016. Nós percebemos, sim, que a saída total da Secretaria da Saúde não foi 

tão boa. Fizemos gestões ao governo e o governo já está criando uma série 

de mecanismos para tentar reverter esse processo. O Guti está demais 

preocupado em relação ao abastecimento. Conversa comigo com exaustão. 

Colocou várias pessoas na secretaria da Saúde em janeiro, final de dezembro, 

janeiro, pessoas de sabida competência na prefeitura, pessoas que têm muito 

tempo de casa, que estavam fora da saúde e está colocando hoje, eu sei, 

pessoas da Fazenda para ir trabalhar dentro da Secretaria da Saúde. Não 

mais gente da Saúde dentro da Secretaria da Fazenda. Não que eles não 

tivessem o compromisso, mas nós temos que criar mecanismos mais 

dinâmicos. Eu não acredito que qualquer pessoa se sinta confortável em 

pensar que eu como secretário da Saúde quero conviver com 

desabastecimento. Sim, 47%, 48% de desabastecimento. Está no site oficial 

da prefeitura em relação a medicamentos. Agora, nós estamos indo em busca 

de corrigir essa distorção. Nós não prometemos a saúde perfeita em 12 meses 

de governo. Isso seria humanamente impossível. Quando a gente vê um gasto 

grande, como o que nós tivemos, não é Radyr?, é extremamente preocupante. 

Nós tivemos mais de R$ 70 milhões de pagamento de dívida anteriores nesse 

ano de 2017. E se você descontar isso do valor que nós temos, é um número 

muito significativo. Eu entendo os números e a preocupação quando o Carlos 

Derman fala que nós não teremos facilidade esse ano em relação aos 

números, nós não teremos sim, isso eu não tenho a menor dúvida. Esse 

governo optou em investir inicialmente no que era mais difícil e talvez mais 

caro, mas não é o futuro da saúde. O futuro da saúde não é construir 

hospitais, o futuro da saúde é investir maciçamente na prevenção e na 

Atenção Básica. E quando eu ouço as colocações feitas pela Janete em 

relação ao hospital, que é bonito por fora e por dentro uma série de 

problemas, eu entendo. Eu, infelizmente, entendo e tenho que conviver com 

algumas falas que eu vejo um pouco mais políticas do que técnicas. Eu não 

acredito que a Janete não se lembre da sala 10. Hoje os pacientes têm 

acomodação individualizada. E na sala 10, eu tenho esse relato, eu estava lá 

no começo de 17, Graciane trabalhou lá os últimos dez anos. Na sala 10-- 

A SRA. GRACIANE DIAS FIGUEIREDO MECHENAS - 

Dezenove, dezenove. 

O SR. JOSÉ SÉRGIO IGLESIAS FILHO - Dezenove anos, 

pronto. Na sala 10, eu lembro uma maca do lado da outra que a enfermagem 

não conseguia passar para administrar um medicamento para a pessoa. 
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Então, se custou uma fortuna, se está caro demais, se as pessoas julgam isso, 

eu entendo que a humanização está lá. Tem uma cama hospitalar decente, 

tem um isolamento dessa pessoa com uma cortina, existe uma privacidade, 

existe minimamente um respeito. O problema do HMU hoje é o seguinte, e 

outra, graças a Deus, vereadora, nós fomos muito em cima da questão das 

obras em relação ao telhado, ao problema de esgoto e as últimas chuvas 

pesadas que tiveram lá, eu fui para cima do pessoal da Gerir, eu sou muito 

sensível à essa causa. Eu não vou ser secretário da Saúde por muito tempo, 

não, definitivamente, eu vou voltar a trabalhar nessa cidade e eu vou voltar a 

sentar lá na cadeira e dar consulta, que é o que eu sempre soube fazer. E 

adoraria voltar para o HMU, e quero o HMU cada vez melhor. E está chovendo 

hoje, muito menos do que chovia no passado. Antigamente era goteira para 

todo lado. Parou, melhorou muito. Agora, eu vejo uma coisa que não dá certo, 

uma coisa que vai mal, nós vamos para cima para corrigir, nós vamos exigir. 

Quando a gente contrata uma empresa a gente tem que acreditar que ela vai 

entregar o melhor serviço possível e se não fizer, o nosso papel fiscalizatório é 

grande. Agora, melhorou demais, demais, demais a humanização e o 

atendimento na sala 10.  

O que me preocupa no HMU, vereadora, e que é diferente 

do HMCA, é uma coisa chamada taxa de ocupação. Quando a senhora fala 

que nós tivemos diminuição do número de internações no HMCA e te causa 

espanto, eu mexi na apresentação, e é óbvio que a senhora não tem que ter 

esse conhecimento técnico que os profissionais da saúde têm, a senhora é 

muito experiente na saúde, olhar extremamente sensível a saúde, sou 

testemunho, sim, do seu excelente trabalho, seus investimentos na área da 

saúde, a senhora ficou especialista na saúde, eu não tenho a menor dúvida 

disso. Mas existem olhares técnicos que ainda a senhora possa ter 

dificuldade. Quando a senhora me falou isso, sabe a primeira coisa que eu fui 

olhar? Taxa de ocupação. A senhora sabe o que tem a ver diminuir número de 

interações com taxa de ocupação? No HMU eu estou preocupado, sabe por 

que? A taxa de ocupação está passando de 100% e o número de internação 

diminuiu. Sabe o que é isso? Tiramos um pouco de cirurgia eletiva, pelo 

tamanho, e o hospital está com 110% de taxa de ocupação. Nós tiramos um 

pouco de cirurgia eletiva e nós tornamos os PAs e as UPAs mais eficientes. 

Porquê que o HMCA está com uma taxa de ocupação que nós queremos? Eu 

não quero 110%, eu não quero criança em um bercinho encostado do lado do 

outro. Ele está com... ele diminui e ele está com taxa de ocupação abaixo de 

90%. Isso é razoabilidade do sistema. Aonde foram essas crianças? Elas 

estão tendo mais resolutividade, sim, nos PAs e nas UPAs. E a Dra. Ana, 
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talvez, esteja fazendo um trabalho na Atenção Básica que está diminuindo a 

necessidade de internação hospitalar. Isso nós veremos gradativamente. Ah, 

esse município, então, não precisa mais de leito infantil? Precisa. Preciso fazer 

cirurgias infantis aos montes nas cirurgias eletivas, só que se hoje eu não 

tenho tantos e tantos leitos na área infantil, eu tenho que otimizá-los para 

urgência e emergência. E otimizar leito na urgência e emergência não é ter 

110% de taxa de ocupação, é ter de 90 a 95 no máximo. Então, é um número 

técnico que cabe uma avaliação. Todos esses indicadores, eles têm por trás 

de si uma amplitude técnica enorme. As questões que foram apontadas com 

relação à diminuição das transferências feitas pelo Samu inter-hospitalar.  

Gente, é uma outra conquista enorme. Nós implantamos 

uma central de remoção inter-hospitalar. Samu ficar transferindo paciente de 

hospital para hospital, não é serviço para Samu. É que era feito porque não 

tinha outra opção. Não existia uma central de transferência inter-hospitalar e 

nós acabamos implantando essa central de transferência. Então, é que é 

impossível num documento desse a gente apontar todos os indicadores e ter 

na frente uma discussão muito extensa. A senhora mesmo me chamou de 

prolixo. Imagine se eu tivesse perdido todo o tempo para explicar a todos os 

senhores os indicadores e os índices de cada um deles, para cima, para baixo 

e tudo mais.  

Para finalizar e para não ser mais prolixo. Para finalizar e 

abrangendo a tudo que foi dito, em que muitos têm muitas razões. Primeiro, 

não prometemos uma saúde perfeita em um ano. Segundo, estamos, sim, no 

caminho correto. Senão, os indicadores estariam despencando, tá? Terceiro, 

quando eu ouço que nem o Derman falou ali, eu respeito muito ele, eu já 

conversei muito com ele. Eu, quando presidente da Polícia Militar, ele me 

recebeu muito, trocamos muitas idéias. Quando ele fala que ele pagou mais 

contas que nós pagamos, eu fico preocupado. Eu acho que eu vou convencer 

o Radir a pagar menos contas, porque quando você vê a apresentação, e eu 

não fiz essa citação porque seria pequeno da minha parte, os números de 

vocês em 2015 estavam muito melhores que o de 2016. Eu acho que você 

gastou dinheiro demais pagando conta do seu próprio governo. Então, se eu 

tiver que fazer dívida e entregar indicadores e resultados cada vez maiores, 

nós vamos fazer dívidas sim, e buscar melhoraria no sistema de saúde. 

Vamos combater os desabastecimentos, vamos ver essas questões, o que foi 

dito que nós não quisemos dar extensão de médico, de pediatra, socorrista, 

fica registrado aqui, todo e qualquer pediatra socorrista que queira extensão 

de carga horária para trabalhar e cumprir efetivamente, por favor, nós 

precisamos urgentemente. Porque se extinguiu o concurso, não temos mais 
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concurso de pediatra socorristas, nós vamos ter que partir para contratação 

emergencial e essa é uma mão de obra cada vez mais rara, infelizmente. 

Então, Dra. Ana e Dr. Cristiano da urgência e emergência... 

Não, socorrista, pediatra, quem quiser está sempre super 

bem visto. Nós não viemos aqui para fazer maldade, nós não viemos para 

saúde para fazer política. Nós viemos em busca, sim, de melhorar e 

reconhecemos que todos têm muitas razões. E também não viemos aqui para 

fazer um mundo de dinheiro na Secretaria da Saúde, não. Nós vamos 

combater e tentar fazer uma saúde melhor e gastando cada vez menos. 

Estamos revendo cada um dos contratos que vão para chamamento, estamos 

tentando gastar menos e fazer mais. Agora, se eu tiver que gastar mais para 

fazer mais, enquanto eu for secretário da Saúde, eu vou estar junto do Guti e 

falar, chefe, dinheiro para fazer mais e entregar mais e melhor. Muito obrigado 

a todos pela paciência, desculpe ter passado um pouco do limite. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Obrigado, 

secretário. Eu gostaria de agradecer a presença de todos... 

Durante a... vereadora, durante a fala do secretário, ela 

deveria ter passado para ela. Se não passou porque realmente ela não queria 

falar. Mas eu não vou encerrar em respeito à secretária. 

A SRA. GRACIANE DIAS FIGUEIREDO MECHENAS - 

Desculpa, vereador. É que ele deixou, no comecinho, falado que a Febre 

Amarela eu responderia. Hoje ele está muito empolgado. Às vezes, eu falo 

que ele fala muito também, mas a gente quer ouvir porque ele fala bastante e 

fala bem, eu acho que a informação que às vezes não consegue levar a todos 

o tempo inteiro, ela é essencial. Eu quero agradecer a todos a presença e a 

paciência, a gente se estendeu bastante no horário, mas eu acho que é 

importante que a gente consiga trazer para vocês alguns dados que são frios, 

que não são todos os reflexos que a gente precisa e o conselho está lá, 

sempre apresentado os dados lá, e essa discussão é mais longa no conselho, 

né, Rogério? Sempre mais extensa.  

Eu vou falar sobre duas questões. Realmente a Febre 

Amarela foi uma questão que eu abracei pessoalmente, foi um enfrentamento 

bastante grande com relação à busca pela vacina, o quanto de vezes que a 

gente chegou a mandar e-mail e documentos para o Estado, reuniões com o 

Governo do Estado pedindo para que a gente fosse atendido com o número 

de vacinas suficiente para a nossa população. Realmente eu fiquei noites sem 

dormir, foi um caso que me deixou bastante estressada. Eu estudei Febre 

Amarela como ninguém, não é minha especialidade, eu sou cirurgiã de 
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formação, mas hoje, poucas vezes alguém consegue me perguntar alguma 

coisa que eu não saiba responder sobre esse assunto. A Febre Amarela hoje 

no município já não é mais a atualização que foi desse documento. 

Infelizmente, mandar antes também tem esses grandes problemas quando 

você quer um dado atualizado. Hoje, a gente está com número de vacinados 

em cerca de 740 mil vacinados. Começando essa empreitada em outubro de 

2016, na época o Dr. Sérgio estava de férias e por isso sim, eu abracei essa 

causa tão de frente, fiquei temporariamente na diretoria da Vigilância. Vou 

dizer, Janete, 740.651, fechamento de ontem à noite. Número de vacinados 

desde outubro de 2016. Desculpa, outubro de 17. O Sérgio estava de férias e 

esses casos começaram a surgir na Serra da Cantareira, que é a nossa divisa, 

e não da Mantiqueira. Então, foi na Cantareira, a nossa divisa, sim. 

Começamos muito pequenos, com três unidades, fomos estendendo, todo 

corredor ecológico e no dia D da vacinação, quando conseguimos entrar na 

vacinação fracionada, fomos contemplados em abrir todas as unidades, era 

um pedido nosso, recorrente, não cabia a nós decidir que unidade vacinava ou 

não, dependia sim, do Governo do Estado e de todo GVE definir e a gente 

conseguiu. Foi brilhante, em um sábado a gente vacinou quase 70 mil 

pessoas. Eu fui em 26 unidades no tempo de vacinação para tentar apoiar 

principalmente os funcionários que estavam esgotados, cansados, trabalhando 

de maneira muito, muito fervorosa,para que esse índice a gente fosse 

alcançar. Foi só a gente ter as vacinas e, infelizmente, a busca pela vacinação 

caiu. É uma tristeza dizer isso, mas eu estou vacinando sete mil pessoas por 

dia sendo que a gente tem uma capacidade infinitamente maior. O objetivo 

nosso é vacinar um milhão de pessoas. Temos dose para isso. Peço a todos 

vocês que levem essa informação a seus familiares, os conselheiros levem 

essa informação. Temos vacinação em todas as unidades, não tem falta de 

vacinação, nós estamos fazendo vacina por demanda espontânea e ainda 

assim, a gente não está atingindo a meta diária. Teremos sim, vacinação aos 

sábados em todas as unidades que abriram no Saúde Agora, vamos manter 

essa vacinação. Hoje, nós temos sete óbitos no município, não mais seis. 

Esses sete, de fato, óbitos foram contraídos fora da cidade. O último caso é 

um senhor de 80 anos que adquiriu em Nazaré Paulista, mas temos sim um 

caso autóctone. O que é um caso autóctone? É um caso que foi contraído no 

nosso município. Divulgamos ontem isso. Essa é uma menina de 20 anos, ela 

não é moradora de nenhuma, é uma área de invasão, ela é migrante de áreas 

de invasão, perto do Primavera, mas também circula em outras regiões e ela 

não saiu do município. Então a gente tem um caso autóctone, ainda de Febre 

Amarela silvestre. Não há nenhum caso de Febre Amarela urbana. Quem 

transmite a urbana é o Aedes Aegypti e, de fato, essa ação de dentro do seu 
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quintal promovendo a busca ativa de criadouros tem sido o melhor, com medo 

da Febre Amarela as pessoas têm buscado olhar os seus quintais. E a gente 

está tendo dengue sim, mas ainda um pouco menos, mas é importante que 

todo mundo olhe para seus quintais e busque que a gente não tenha dengue, 

Chikungunya e Zika que são graves arboviroses e isso é uma coisa que a 

gente tem pedido bastante, vão à vacinação. Temos vacina suficiente para 

todos e a gente quer atingir um milhão. E quanto ao PA Paraíso... 

 Eles consideram ainda uma epidemia, eles não consideram 

um surto. E sim aumento cíclico que tem, só que hoje, numa região que antes 

não tinha tido nenhuma circulação de Febre Amarela. A gente sempre teve 

circulação de Febre Amarela no país, este ano, e era no Norte, na verdade, se 

você olhar no mapa, só a região sudeste, um pedacinho dela que ainda não 

tinha Febre Amarela circulante. Uma coisa importante é que este ano já estava 

previsto entrar no calendário de vacinação anual das crianças aos nove 

meses, a vacinação da Febre Amarela. Hoje, no país todo, já faz parte do 

calendário vacinal anual a Febre Amarela aos nove meses. Isso vai fazer com 

que o Brasil, de fato, faça um combate efetivo da Febre Amarela. Isso nos 

deixa tranquilos? Não. Continuamos tendo dengue, que não temos vacina 

ainda. Essa vacina que surgiu não é boa, já foi consagradamente ruim, a 

gente está esperando uma novidade, Zika e Chikungunya. Temos arbovirose 

circulante, e isso é uma ação que a gente precisa ter de educação. Convido a 

todos amanhã à abertura do PSE lá no Adamastor, porque é lá que a gente vai 

fazer a diferença, é no PSE, é na educação. Se a gente educar as nossas 

crianças e nossos adolescentes a gente vai, sim, colher uma saúde melhor. 

Amanhã é a abertura do PSE. E quanto ao PA Paraíso que eu tenho com 

muito amor, eu fui gerente do PA Paraíso por 8 anos, eu tenho um carinho 

enorme pelo PA Paraíso... 

Tem uns macacos positivos na região, foi por isso que a 

gente conseguiu abranger a nossa vacinação... a gente foi divulgando os 

macacos ao longo do tempo. O macaco do zoológico a gente está 

dependendo de dois novos resultados que ainda, tem uma previsão de saída 

na sexta-feira para que a gente promova a reabertura do zoológico. Se ficar 

falando de Febre Amarela vocês não vão almoçar. Mas tem assunto para mais 

de hora. PA Paraíso, só para encerrar. Eu fui gerente durante 8 anos, e essa 

verba eu falo com muita propriedade, é da então deputada e hoje vereadora 

Janete Pietá em 2008, 2008, esse ano eu não errei, são dez anos que ela 

transferiu essa verba para Guarulhos, inicialmente para o PA Paraíso e PA 

São João, depois transferido para o PA Paraíso puramente. É uma luta 

quando a gente pegou em 2017, o risco enorme de perder essa verba na 
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Caixa Econômica, que não tínhamos credibilidade nenhuma mais com a Caixa 

Econômica, que foi resgatada sim. Ainda não podemos licitar, porque tem uma 

última resposta da Caixa Econômica que a gente acredita que vem agora, em 

março, por isso não licitamos. Estamos preparados para licitar, mas a gente 

não pode se eles não derem essa última resposta. Você conhece muito bem 

como funciona a Caixa Econômica, eles são bastante criteriosos e a gente 

está dependendo disso para não desassistir aquela região totalmente, porque, 

de fato, é um risco, é uma população de quase 300 mil habitantes. Mas, 

lembrando que nós temos que pensar em regionalização, desde sempre a 

gente tem hoje quatro regiões de saúde e a UPA Paulista é na mesma região 

do PA Paraíso, regional 2. Então, a UPA Cumbica vem na outra regional 

desassistida há muitos anos, mas é UPA Paulista regional 2, na mesma região 

do PA Paraíso. Hoje tem uma base do Samu lá. Essa base, ela é importante 

para esses casos dos desavisados. Essa base, ela foi uma sugestão, inclusive 

de uma conselheira gestora, não vi a filha dela aqui, mas ela era assessora da 

senhora, da Donizetti, a filha da Donizetti, ela não estava aqui. A Donizetti me 

ligou e falou: como a gente vai assistir essa população? Donizetti muito firme 

naquela região. Não, Donizetti, a gente vai arrumar algum jeito para a 

população não ficar totalmente desassistida. E a ideia da base do Samu lá 

nesse período. Eu acredito, ainda com um pouco de esperança que me resta, 

hoje eu sou ainda esperançosa, mas menos iludida do que um ano atrás 

quando sentei nessa cadeira. Eu acho que esse ano eu perdi as ilusões, mas 

mantive as esperanças de que em um ano ou dois, eu acho que dois anos, o 

PA Paraíso se transforma em UPA. Eu não tenho muito certeza de menos de 

que dois anos. Pelo menos um ano de reforma, é uma reforma muito grande, é 

uma transformação extensa de PA para UPA. A UPA tem uma determinação 

federal de área física, de número de leitos, de observação, é bastante 

criterioso. E esse estudo eu fiz quando eu era gerente de lá, acreditem. Eu saí 

de lá faz pelo menos três anos. Isso aí vem caminhando há muitos anos, 

desde 2008. E eu acho que a gente consegue licitar essa obra agora, após a 

resposta da Caixa Econômica, antes disso a gente não pode fazer, senão a 

gente perde a verba. Então, são esses passos do PA Paraíso que eu espero 

ainda estar aqui ou em qualquer lugar, nessa cidade que eu nasci e sou criada 

e meus filhos são criados, que o PA Paraíso se transforme em UPA. É uma 

esperança, não é Sr. Ângelo? Que estava lá o tempo todo do meu lado 

enquanto eu era gerente do PA e o senhor conselheiro gestor daquela 

unidade. Muito obrigada a todos e um bom dia. 

– Manifestações na Galeria. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Alexandre Dentista) - Obrigado, 

secretária. Parabéns pelo seu trabalho. Agora sim, gostaria de agradecer a 

presença de todos e, mais uma vez, parabenizar principalmente os 

trabalhadores de saúde que eu sei que é uma missão árdua. Todas estão 

dentro do todo. E também, gostaria de parabenizar, principalmente 

parabenizar o trabalho dos conselheiros, que eu digo sempre, é um trabalho 

voluntário e que dedica, os conselheiros em geral, não só do Conselheiro 

Municipal de Saúde, os conselheiros gestores, que é um trabalho voluntário 

em prol da saúde do próximo.  

Sem mais para ser tratado nessa Audiência Pública, dou 

por encerrado os trabalhos. Obrigado. 

– Encerra-se a Sessão às 12h40min. 
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