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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO
QUADRIMESTRE DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ata da Quarta Audiência Pública, realizada na Câmara de Vereadores
“Palácio Deputado José de Souza Cândido”, nas dependências do Plenário
“Francisco Marques Figueira”, cujo prédio fica situado na Rua dos Três
Poderes, nº 65, Jardim Paulista. Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio
de dois mil e vinte e um, às dez horas e três minutos, deu-se início à Quarta
Audiência Pública, do Primeiro Exercício da Décima Oitava Legislatura, sob
a Presidência do Ver. Leandro Alves de Faria – PL (Leandrinho), que, em
nome de Deus e da Pátria, declarou aberta a sessão e anunciou: “Esta
Audiência Pública tem por finalidade analisar a prestação de contas do
Primeiro Quadrimestre de 2021, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
determina o artigo 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012.” Formou uma comissão com os vereadores Artur Yukio Takayama e
Lazario Nazare Pedro para recepcionarem o secretário municipal de Saúde,
Pedro Charles Shirakawa Ishi e a diretora técnica, Dra. Tânia Mara Porfírio.
– O presidente solicitou que aguardassem alguns minutos, para que as TVs
do plenário fossem ajustadas. – Com a mesa composta, às dez horas e seis
minutos, o Senhor Presidente passou a palavra para o secretário fazer suas
considerações iniciais e apresentar as contas da Secretaria de Saúde. Com
a palavra o secretário de saúde, Pedro Ishi: “Presidente, bom dia! Bom
dia a todos os vereadores! Quero dar um bom dia a toda a equipe da
Secretaria de Saúde, composta pelo André, pela Flávia, pela Priscila, pela
Dulce, Misael, Tânia e a todos os funcionários aqui desta Casa de Leis.
Também quero agradecer a presença do secretário de esportes, Arnaldo
Marin Junior, o Nardinho.” O Secretário iniciou a prestação de contas do
primeiro quadrimestre de 2021, da Secretaria de Saúde, conforme o
documento encaminhado à Câmara Municipal de Suzano, Ofício 303/21SMS, em 27 de maio de 2021. Leu e explicou os números dos próximos
quadros, exibidos no data show da Câmara Municipal de Suzano.
SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Prestação de contas do primeiro quadrimestre
de 2021, com o aumento do número de casos de Covid é importante para a
gente fazer aqui essas apresentações. Para iniciar temos 60 equipamentos
de saúde em nosso município. Desses 60 equipamentos 24 são unidades
da atenção básicas são modalidades UBS tradicional e o USF são as
Unidades de Saúde da Família. As unidades são descritas na apresentação,
a maioria vocês conhecem.
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“São 22 unidades de Especialidades considerando academia de saúde, os
polos de academia e os ambulatórios”.

“Os ambulatórios de Especialidades, APAE, Centro de Atenção psicossocial
equipe multidisciplinar, laboratório municipal são as unidades que tratam das
especialidades”.
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“Temos também 10 unidades de Urgência e Emergência Hospitalar.
PRONTO ATENDIMENTO PALMEIRAS; PRONTO SOCORRO MUNICIPAL;
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SANTA CASA DE SUZANO E O SAMU,
com as unidades móveis de atendimento de urgência e emergência.

“Um detalhe importante que a gente quis deixar bem evidente nesta
prestação são as quatro Unidades Hospitalar Covid-19. Antes, nós éramos
56 Unidades. Como vocês puderam acompanhar, a gente teve um
acréscimo e de 4 Unidades. Hoje nós contamos com 60 unidades. Essas
quatro unidades da Covid são novas. São elas: AMO (Assistência Médica
Especialidade e Oncologia) - Hospital Saint Nicholas Medical; Hospital Santa
Rap/Psa
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Maria de Suzano e Hospital Geral Auxiliar de Suzano, que tratam junto com
o Condemat e a Prefeitura Municipal de Suzano. São as quatro unidades
que deram início nesse pico da pandemia. Unidades que foram contratadas
pelo Governo do Estado em conjunto com a Prefeitura Municipal de
Suzano”.

“Conselho Municipal de Saúde. Nós fizemos quatro reuniões ordinárias e
foram três resoluções emitidas. Lembrando que todas as reuniões foram
feitas de forma virtual e, para esse primeiro quadrimestre, as contas foram
aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde na semana passada. Neste
primeiro quadrimestre de 2021, tivemos a
OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ASSISTENCIAL
PRÓPRIO – CONTRATADO E CONVENIADO.
O secretário leu os números e nomes dos slides Produção em
especialidades e Atendimento ao Munícipe Atenção Básica. Produção em
Especialidades. Especialidade 1º Quadrimestre. Urgência – Emergência –
Hospitalar – Hospitalar exclusivo Covid-19 – Regulação do Estado- Sistema
Cross e Disponibilização de Vagas.
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“Essa disponibilização vem de vários equipamentos de saúde, localizados
aqui na nossa região e no Estado de São Paulo. Os senhores têm as tabelas
aí em ordem crescente. O equipamento de saúde que mais ofertou vagas
para nós no estado foi o AME de Mogi das Cruzes.”

“O laboratório municipal, exames laboratoriais. A gente está fazendo um
apartado a partir desse quadrimestre a gente não está colocando os exames
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junto com a atenção básica. Nós tivemos uma média de exames por
paciente de 8,4 e foram feitos nesse primeiro quadrimestre 274.807 exames
laboratoriais. Quero parabenizar o André que está conosco que cuida do
laboratório com excelência.”
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“Nos estamos fazendo um apartado aqui na apresentação, eu convido a
coordenadora de Saúde para falar um pouco sobre a Saúde Mental. Com a
palavra a Sra. Dulce Ramos. “Bom dia a todos! Como o secretário falou,
nós temos 4 CAPS. Os dois CAPS adulto, que fazem atendimento de
adultos com transtorno mental grave. Nós temos um CAPS Infanto-juvenil
que atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos também com transtornos
mentais graves e um CAPS álcool e drogas, que atende toda população do
município que tem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Além disso,
temos o Consultório na Rua, que é um equipamento muito importante,
principalmente, neste momento de pandemia. Eles têm ofertado atendimento
à população de rua. Nós conseguimos vacinar, aproximadamente, sessenta
pessoas em situação de rua lá no Paulo Portela, no acolhimento, uma
parceira que a saúde e assistência têm feito. E esse trabalho de acolhimento
a pessoas em situação de rua tem sido mediado também pelo Consultório
na Rua que promove as ações de cuidado de saúde dessa população. Não
tivemos experiências muito importantes. Eu só queria trazer uma delas para
os nobres vereadores que por conta da pandemia nós tínhamos um morador
aqui em Suzano que estava há nove anos nas ruas da cidade. Todo mundo
o conhecia pela quantidade de anéis que ele usava e pelo cheiro forte que
tinha. E nós, há anos, estávamos tentando abordá-lo, oferecer-lhe
atendimento de saúde, mas ele se mostrava muito resistente. Com a
pandemia, ele indo ao Paulo Portela, nós tivemos uma experiência muito
interessante, porque ele aceitou o acolhimento por conta da pandemia e aí
nós conseguimos levar o médico, fazer atendimento médico, iniciar
medicação dele e ele se lembrou da família. Nós localizamos a família dele.
Eles moravam numa região nobre de São Paulo, nos Jardins. A família o
procurava há nove anos. Há nove anos ele estava desaparecido. Então, às
vezes, a gente pensa que a gente impacta a vida de uma única pessoa, mas
faz todo sentido para aquela família, para aquela comunidade. Com essa
ação, nós já conseguimos localizar, nesse período de pandemia, duas
famílias. E essa ação é fundamental para essa população. Muitos dos que
estão na rua têm transtorno mental. Entendemos que precisamos cuidar
dessa população. Além desse trabalho do Consultório na Rua eu só queria
destacar algumas ações de saúde mental, porque eu acho que são
fundamentais para a gente pensar nesse período de pandemia. Os
servidores da Linha de Frente têm sofrido muito por conta da pressão, do
número de mortes que eles tiveram que vivenciar, e aí com a contratação
dos 21 psicólogos que nós conseguimos no município, eles estão atendendo
a linha de frente da pandemia. Os profissionais da Linha de Frente eles
estão fazendo esse atendimento para os profissionais da rede de urgência e
emergência e além do atendimento à população. Então nós estamos
fazendo um trabalho significativo com essa população. Nós estamos fazendo
também um trabalho de formação de todas as unidades de atenção básica
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para melhorar o acolhimento; de uma formação em acolhimento em saúde.
Estamos com um projeto aí de cuidar da primeira infância. Entendemos a
necessidade de a gente cuidar da primeira infância do nosso município.
Estamos inserindo consulta de saúde mental tanto no pré-natal, quanto na
puericultura, já para identificar sinais de sofrimento. Às vezes, a mãe pode
apresentar algum sinal de sofrimento no pós-parto, e para identificar algum
sinal no desenvolvimento da criança. Então, para a gente já fazer
estimulação precoce. O quanto antes tiver intervenção, melhor. E além
disso, eu continuo reforçando para que os senhores olhem no site da
prefeitura as nossas cartilhas. Todos os meses nós temos divulgado as
cartilhas de saúde mental. Este mês nós divulgamos a criança e o
adolescente no contexto da pandemia. A próxima cartilha vai ser sobre
medicalização da vida, porque, ultimamente, a gente tem medicalizado a
nossa vida, para tudo a gente precisa de um diagnóstico, de um remédio.
Então eu só compartilho com os senhores ações que nós entendemos que
ultrapassam os números. Os números são importantes, mas também é
importante contar um pouquinho, o que são esses números, o que nós
estamos fazendo ao longo desse tempo. Obrigada a todos. Se os senhores
tiverem alguma dúvida, estou à disposição.” SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “
É importante a gente frisar essa história que a Dulce contou para nós, que
um paciente, um morador de rua foi atendido e retornou a sua família. O
trabalho do Consultório na Rua é importante, pois fez toda a medicação para
o paciente, ele se lembrou dos familiares e foi acolhido de volta para a
família. Voltando aqui para a nossa prestação de contas o SAMU 192 –
Serviço Ofertado de Urgência e Emergência. O secretário leu os números
do slide do SAMU.
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“Acho que são dois pontos importantes: Primeiro que o envio de unidade
para suporte básico é sempre maior, que são problemas com menores
complexibilidade. A questão do trote que ainda é um número alto, eu acho
que a gente precisa fazer uma intervenção. A ajuda de todos os vereadores
aqui é importante porque realmente essa questão do trote no telefone do
SAMU ainda permanece alta e a gente precisa minimizar esse número”.

“Telemedicina também foi um apartado que nós fizemos a pedido dos
Senhores Vereadores. Então desse total do primeiro quadrimestre foram
feitos 642 atendimentos via telemedicina. É legal a gente informar que outros
municípios também usaram a nossa telemedicina: Mogi das Cruzes, Ferraz
de Vasconcelos, Poá, Santo André e São Paulo. Um trabalho bem feito que
acabou surtindo efeito em outras cidades que usaram o telemedicina”.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VIGILÂNCIA AMBIENTAL – VIGILÂNCIA
SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – VIGILÂNCIA DO
TRABALHADOR. Coordenado pela Doutora Perin. O secretário leu os
números de
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“Aqui estão as visitas realizadas. As visitas a imóveis foram 2.096. Animais
silvestres foram 11 visitas e 5 capturas. Cães, gatos e cavalos. Cães
capturados foram 4. Eutanásia realizadas em cães foram 3. Quero
agradecer o trabalho da Priscila, da zoonose, que está aqui. Nas campanhas
e feiras foram feitas 209 castrações. Vacinações foram 24 e 2 adoções.
Importante frisar também as campanhas que estão sendo feitas. A ideia
realmente é tirar esses cães e gatos das ruas e levá-los ao lar de algum
munícipe suzanense.
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“A Vigilância Sanitária nesse primeiro quadrimestre fez 299 visitas (Inicial
mais rotina). Foram 208 denúncias. E 31 solicitações de outros órgãos. É
importante destacar também que a vigilância nesse quadrimestre teve uma
importante subida no número de atendimentos por conta de locais que
funcionavam em plena noite, sendo que o decreto informava que nós não
poderíamos funcionar em horários específicos. Então, a Vigilância foi
bastante requisitada.” O secretário leu o restante das ações e quantidade
que foram feitas em Vigilância Sanitária.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

“Nossa produção do primeiro quadrimestre, doenças transmissíveis
notificadas. Aqui eu atento os senhores para esses dados: foram 21.032
casos notificados para Covid-19. Nota-se que teve um alto número de
pessoas que foram notificadas e também as doenças não transmissíveis, a
dengue, também teve uma notificação alta. A gente tem feito atuação em
campo com os nossos agentes, mas ainda algumas pessoas não abrem as
portas da casa, a gente tem certa dificuldade, mas foram feitas as
notificações. Só para informar a todos vocês, embaixo dessa folha tem um
campo Campanha Vacinação Contra Covid. É importante todos saberem
que até o dia 30 de abril nós vacinamos 11.441 pessoas, que são
trabalhadores da Saúde. Vacinamos também 2.140 pessoas trabalhadores
da educação da rede pública e privada. E vacinamos também 44.958 idosos,
acima de 60 anos. Lembrando que esse quadrimestre representa desde o
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dia primeiro de janeiro até o dia 30 de abril, um total de mais de 70.000
vacinados. É importante lembrar que os trabalhadores da Saúde são
contabilizados não só pelo fato de ser médico, enfermeiro, auxiliar de
enfermagem, são todos os trabalhadores que fazem parte da rede pública e
da rede privada no que tange a auxiliar administrativo, administrativo,
motorista. Todos esses que trabalham em algum ambulatório de saúde,
alguma unidade de saúde são considerados trabalhador da Saúde.” O
secretário leu os números dos slides do SAE CTA SUZANO - SINASC E
ÓBITOS.
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SINASC
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“Óbitos. Também chamam muita atenção os dados da Covid. Nesse primeiro
quadrimestre, a gente teve números altos. Outro dado interessante são as
causas mal definidas. O estado ainda não criou o SVO(Setor de
Investigação de Óbitos) e a gente segue nessa luta, para poder daqui a
alguns anos não ter mais essas causas mal definidas. Covid-19 foram 372
notificações, que representaram 37,6%. Causas mal definidas foram 173,
que representaram 17,5%. E no decorrer do slide temos outras doenças que
somam 990 óbitos.” Para falar sobre o Transporte Sanitário o secretário
convidou o Sr. Misael Rotta.
TRANSPORTE SANITÁRIO.

Com a palavra o Sr. Misael Rotta: “Bom dia a todos! Quero desejar um
bom dia ao presidente desta Casa, Vereador Leandrinho. Em nome do
vereador quero cumprimentar todos os nobres vereadores, plateia, a
imprensa e os colegas na direção aqui da Secretaria Municipal de Saúde de
Suzano. Nosso Transporte, assim como outros setores da prefeitura de
Suzano, a Secretaria de saúde, é um setor muito vital para saúde, até
porque nós damos condições, Presidente, para que as pessoas, continuem
seus tratamentos, uma vez que a pandemia deixou muita gente sem
condições financeiras e isso não é saúde e nós somos humanos e estamos
ajudando nisso. Para o munícipe não interromper seu tratamento, a gente
oferece com qualidade, com disciplina, consciência esse transporte. E
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graças a Deus e também com a ajuda das Casas, desta, enviando as
emendas, como o apoio do Executivo e com o apoio do nosso do secretário,
Pedro Ishi, nos têm dado condições de trabalhar diariamente com afinco e
com condições de trabalho. E o resultado é esse. Independente do que tem
acontecido aí com o mundo, nosso setor tem-se mantido diariamente
paralelo ao problema da pandemia. Nós temos atendido as pessoas que nos
procuram e quando nós não conseguimos realmente é um momento de
muita dor no setor. A gente fica muito chateado de não poder atender,
muitas vezes, o munícipe, porque não tem, naquele momento, uma vaga
dentro do carro. Então nós estamos nos colocando cada vez mais à
disposição desta Casa, apoio aos seus requerimentos que tudo é voltado em
benefício do munícipe. Então esse é o nosso resultado. Ainda a hemodiálise
é o que mais nós atendemos, dia sim dia não, e nós temos lá sempre um
ditado, a gente está seguindo o estado: prioridade é hemodiálise,
quimioterapia e radioterapia, porque se não fizer vem a falecer mesmo. Os
demais tratamentos, exames, consulta até o próprio estado está cancelando
ou cancelou parte deles e agora está voltando. Então, tendo vaga dentro do
carro seja van, seja ambulância, seja o carro básico nós, prontamente,
atendemos. É claro, desde que esteja dentro de daquela norma: se é do
SUS, a gente não pode atender o particular, até porque foge da regra
administrativa, mas nós atendemos o SUS que faz parte do nosso dia a dia.
Esses são os nossos números, e tem aumentado muito também a
quimioterapia e radioterapia. Estamos acompanhando aí os demais. Temos
certeza de que com o nosso trabalho no dia a dia, com as condições de
trabalho que nós estamos recebendo, nós teremos condições de atender
mais e mais pessoas para que os suzanenses tenham mais saúde, mais
qualidade de vida. Desde já agradeço a oportunidade.” SECRETÁRIO
PEDRO ISHI: “Obrigado, Misael. É importante também notificar que no
período de pandemia o transporte tem sido bastante solicitado, a demanda,
praticamente, acaba duplicando à medida que quando você tem que diminuir
o número de pacientes no mesmo carro, por conta da pandemia, então isso
também causa maior esforço do setor.”
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BRASIL
O secretário Pedro Ishi leu os dados do slide de Assistência Farmacêutica
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“É importante também lembrar que a nossa cesta ainda continua sempre
acima dos 80%, às vezes, tem uma queda, mas sempre dentro desse
número que é o que preconiza. Antes de eu dar andamento em Recursos
Humanos eu gostaria de convidar aqui a Flávia Verdugo que é diretora de
Atenção à Saúde para explicar alguns projetos que nós temos na Atenção
Básica, entre outros, que demos início nesse primeiro quadrimestre.” Com a
palavra Sra. Flávia Verdugo. “Bom dia a todos! Quero cumprimentar os
Vereadores, o presidente Leandrinho, a plateia. É importante todos saberem
que a Atenção Básica coordena todas as redes de atenção à saúde. Dentro
disso, nós iniciamos alguns projetos, a pedido do nosso secretário, e o
primeiro deles é em conjunto com a educação permanente é o SUS, que dá
certo. Este projeto tem em vista a valorização dos profissionais do SUS, em
especial, àqueles que estão na Atenção Básica por meio das ouvidorias
municipais. Então, existem unidades de saúde, alguns serviços de saúde
que estão tendo muitas ouvidorias positivas em relação a seus
atendimentos, e para valorizar esses profissionais nós estamos certificando
essas unidades como uma forma simbólica de valorização desses
profissionais. Então nome dos projetos junto com educação permanente,
que quem coordena é a nossa servidora Sandra, é o SUS que dá certo.
Isso tem sido um grande incentivo para os profissionais para continuarem
um bom atendimento nas unidades e nos setores de saúde. Um outro
projeto que nós iniciamos também é em relação à pandemia, os índices de
violência doméstica, os índices de violência aumentaram de forma muito
significativa. Então, iniciamos em quatro unidades de saúde no Boa Vista,
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Miguel Badra, Nakamura e Parque Maria Helena o projeto ‘monitoramento
do cuidado’ das situações de violência no nosso município. Este projeto
iniciou mês passado, e hoje nós já temos 106 casos em monitoramento
nessas unidades de saúde. A equipe técnica tem a Magda, que é uma das
onze servidoras, que coordena a rede de violência. Elas vão “in loco”
coordenar, capacitar todas as equipes para ter esse olhar para esses casos
de violência. Nós temos o nosso banco de dados com 551 casos moderados
e graves de violência no nosso município, que precisam de
acompanhamento. Então, por isso que nós iniciamos nesse projeto e nós já
estamos em formação de mais três unidades do Jardim Revista, Europa e
Vila Amorim. As equipes também estão indo “in loco” para fazer a formação
de todos os profissionais. Nós também iniciamos, semana passada, a
campanha de câncer de boca. Em dois dias de campanha, já fizemos 658
avaliações. Destas, trinta e oito casos foram identificadas lesões e já foram
encaminhadas para o nosso CEU para ser feito uma retriagem. Iniciamos
outro trabalho, fizemos o mutirão de coleta do Papanicolau. Fizemos 985
coletas em parceria com o André, que é um grande parceiro
profissionalmente comprometido. Os resultados desses exames serão
agilizados, porque uma das nossas maiores queixas na atenção básica é a
demora no resultado dos exames. Então, o André está muito empenhado
com isso em agilizar esses resultados. Assim que saírem os resultados, as
avaliações nós faremos num segundo momento, outro mutirão de coleta de
Papanicolau. Em razão da pandemia, muitos exames, muitos
agendamentos, por determinação da Secretaria de Estado foram
interrompidos. Então nós estamos iniciando para rodar mesmo essa fila de
espera. Eu agradeço a todos. Muito obrigada.” O SECRETÁRIO PEDRO
ISHI: “Todos os exames e consultas em que a gente tiver uma demanda
maior, a gente agora vai fazer esses mutirões de saúde, como foi feito da
coleta de Papanicolau, atendimento ou a prevenção do câncer bucal. A
gente vai agendar mutirões para diminuir ainda mais essa questão dessa
fila.” O secretário deu continuidade à leitura dos slides. Leu os slides sobre
Recursos Humanos – 2.111 colaboradores. Profissionais Atividade Classe
médica – Profissionais Atividade “Fim” – Profissionais Atividade “Meio”
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FONTES ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS – MUNICIPAL –
ESTADUAL E FEDERAL.
O secretário leu os valores descritos nos slides Receitas - Despesas.
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“Total de despesas de R$ 66.647.122,24. Essas despesas, só para deixar
claro aqui, é o total empenhado, não é o que já foi executado. A gente tem
um empenho nesse valor, mas não foram executados os sessenta e seis
milhões. Estão descritos o que temos de gasto em cada atenção em cada
ação”, informou o secretário.

“Nós também deixamos um apartado dos recursos que nós tivemos no
primeiro quadrimestre da Covid-19. Nós tivemos de transferência para
enfrentamento da Covid-19 R$ 7.671.456,17 que é proveniente do recurso
estadual. Do Fundo Nacional de Saúde, que é receita de multas do
Ministério Público, até foi conversado aqui com presidente na última
apresentação nossa, que o Ministério Público quando ele aplica uma multa,
alguma coisa do tipo, esse dinheiro vai para União e é repassado para o
Fundo Nacional de Saúde, oito mil reais, que contabilizaram R$
7.679.456,17 nosso primeiro quadrimestre em receita.”
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O Sr. Pedro Ishi leu os valores do slide Despesas – Covid-19, deixou claro a
todos que esses dados são para Covid e que a apresentação do
quadrimestre se encerra aqui. A seguir, o secretário passou a informar
dados sobre a Covid-19.
CURVAS EPIDÊMICAS

“Fizemos aqui um relatório para vocês entenderem a gravidade que foi esse
primeiro quadrimestre em relação à Covid-19. Essa segunda onda foi muito
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maior do que a primeira onda.” O secretário leu os números de casos
descritos no slide Casos Notificados até 30 de abril.

“Então, nós temos que nesse primeiro quadrimestre nós tivemos uma subida
muito grande. Nós temos o gráfico no computador em que tivemos casos
notificados 23.256 nesse primeiro quadrimestre. Se colocarmos aí no
primeiro quadrimestre de 2020, nós temos 617 casos. É óbvio também que
nós tínhamos menos conhecimento sobre o que era a Covid. Nós tínhamos
menos exames, menos testes. Notem que teve um crescimento muito alto aí
nesse primeiro quadrimestre de 2021.”
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“Casos confirmados até 30 de abril de 2021. No primeiro quadrimestre
também foi um salto muito grande, foram 8.166 casos confirmados.”

“Casos negativos foram 14.375. Eram pessoas que apresentavam síndrome
gripal, que é uma peculiaridade entre a doença covid e as pessoas que
estão com uma gripe simples. Então a pessoa fez o teste, deu negativo.”

“Casos curados do primeiro quadrimestre são 4.484 casos.”
Rap/Psa
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“Total de óbitos foram de 372 nesse primeiro quadrimestre. Notem também
que teve um número muito grande de óbitos, o que mostra que a curva foi
muito grande nesse primeiro momento.”

“Letalidade foi de 4,6% no primeiro quadrimestre, que eu considero que em
vista de outros municípios uma letalidade menor. Acho que segunda-feira, à
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tarde, deve sair o nosso censo e, mais uma vez, deve variar entre 3,9% e
4,0%, essa é a nossa taxa de letalidade. Agradeço a oportunidade de fazer a
prestação de contas aos vereadores e aos que estão nos acompanhando
pela internet. Agradeço ao presidente da Câmara, a todos os funcionários e
aos nobres vereadores que aqui se encontram.” O Senhor Presidente: “Em
tempo, quero agradecer a presença do Vereador Pacola, Vereador Denis,
Vereador Joaquim Rosa, Vereador Maizena, Vereador pastor Lázaro,
Vereador Nelson do Fadul, Vereador Márcio Malt, Vereador Jaime Siunte,
Vereador Fábio Diniz, Vereador Arthur Takayama, Vereador Max do futebol,
Vereador Baiano da Saúde e Vereador Rogério Castilho. Agradeço,
Secretário, suas considerações. Quero também parabenizar a sua equipe
técnica pelos esclarecimentos prestados aqui nesta audiência pública. Abro
a palavra agora aos vereadores. Com a palavra o Vereador Denis Claudio
da Silva – DEM (Filho Pedrinho Mercado): “Senhor Presidente, bom dia!
Quero cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar o secretário Pedro
Ishi, bom dia! Bom dia a toda a sua equipe! Senhor Secretário, tenho
algumas dúvidas e alguns pontos para relatar. A gente entende todo o
empenho do senhor e de sua equipe, quero parabenizar desde já o trabalho
que foi e está sendo feito ao combate a essa pandemia, mas a gente tem de
relatar alguns problemas que vem acontecendo em nossa cidade, Senhor
Secretário. Assistimos aí a apresentação, já tinha lido os gráficos, mas a
nossa cidade está passando por um problema, tenho certeza de que não é
culpa de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem seu quadro de
diretores para dar o suporte. E nós temos que ressaltar que não é só a
pandemia que está causando problema na nossa cidade. Quero parabenizar
o programa que foi desenvolvido, o SUS que dá certo, mas temos de relatar
aqui também, gostaria até de deixar o convite para a sua equipe para
apresentar o SUS que não dá certo, Secretário. Eu tenho reclamações
diárias do Posto de Saúde Jardim Monte Cristo. O médico lá está precisando
passar por um médico, eu acho, porque ele mais falta do que vai trabalhar,
inclusive, está de licença, se não me passaram a informação incorreta. Nós
temos pacientes lá acamados que por quatro vezes tentaram passar por
uma consulta e não conseguiram, não conseguem porque o médico não vai.
Não vai, não tem Cristo que faça o médico ir trabalhar, é um atestado, é
licença por Covid e estive no posto sexta-feira, Senhor Secretário, onde fui
muito bem atendido pela gerente Silvana, quero deixar aqui meu muito
obrigado a ela, ela fez a parte dela. Ela passou os casos que, teoricamente,
foram transferidos para o EMAD(Equipe Multiprofissional de Atenção
Domiciliar), para o senhor Landim, que é um diretor, não o conheço
pessoalmente. E foi-lhe relatado três casos de EMAD e o mesmo informou a
gerente do posto para atender Covid. Então o EMAD Covid era para ser
atendido e o EMAD que não era Covid – não com essas palavras, mas eu
entendi dessa forma de que – quando der, faz. Um paciente acamado, um
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paciente que está necessitando desse atendimento e foi informado isso.
Quando eu perguntei a ela se poderia conversar com ele, porque ela ligou
na minha frente para ele, ele se recusou a falar comigo por telefone. Então,
gostaria de deixar um pedido aqui a Vossa Excelência já que informe a
presidência desta Casa, via ofício, o telefone dos diretores que cuidam dos
atendimentos básicos dos Postos de Saúde, porque quando o vereador liga,
eu sei que muitas vezes eles falam, não é, Senhor Presidente, o senhor
sabe muito bem disso, olha lá, já vem o vereador “encher o saco”. Mas se o
vereador está indo “encher o saco” é porque a população o está cobrando. E
no Jardim Monte Cristo, como foi relatado também pelo nobre Vereador Max
semana passada para atendimento no Parque Maria Helena, que estava
péssimo, não é Max, nós temos alguns desses problemas que vem sendo
relatados e nós precisamos cuidar disso, Senhor Secretário. A senhora não
sai de casa às 6 horas da manhã, porque não tem o que fazer, porque vai
passear no posto. E o posto do Jardim Monte Cristo acho que é o campeão
de reclamação. Deve estar disputando com o posto do Jardim Vitória e do
Parque Maria Helena pelos relatos que a gente vem acompanhando. Então,
gostaria de que o senhor fornecesse o telefone de contato dos senhores
diretores que cuidam dos postos de saúde, para que a gente possa atender.
Eu gostaria de que o senhor tratasse desse caso que foi passado ao seu
direto e desse um retorno. Ele deu um prazo, até hoje, que faria visita. Então
a gente precisa cuidar dos postos do SUS que não dá certo. Acho que a
gente podia dar uma atenção aí esses funcionários. Por quê? Porque
muitas vezes o problema não é o funcionário em si, Senhor Secretário,
muitas vezes é a forma de como o funcionário é tratado também. Tem
relatos de funcionários que foram transferidos, sou a favor de transferir o
funcionário quando ele não está, mas eu acho que o funcionário também
merece respeito. O funcionário acho que merece ser atendido pelo diretor e
explicada a situação do motivo da transferência dele e não, simplesmente,
ligarem para um posto de saúde e mandarem o funcionário ser transferido,
porque estava correndo perigo, que era por motivo de segurança, como
ocorreu semana passada. Nós temos que procurar dar uma qualidade e uma
assistência a esse funcionário. Saber o porquê do que está acontecendo.
Gostaria de que o senhor fizesse uma intervenção no posto do Jardim Monte
Cristo no sentido da melhora no atendimento, porque não tem médico para
isso, não tem médico para aquilo, a consulta demora 40 dias, daqui a 40
dias o médico faltou, então eu gostaria de uma atenção de Vossa Excelência
para todos os postos da cidade, mas em especial ao posto de saúde do
Jardim Monte Cristo. E gostaria de saber de Vossa Excelência também se já
tem uma previsão para inauguração do novo Posto Saúde?” SECRETÁRIO
PEDRO ISHI: “Vereador, obrigado pela pergunta. Nós só não temos o
projeto do SUS que dá certo, como compartilhamos também com o serviço
de ouvidoria da rede de atenção. Além do programa do SUS que dá certo,
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que é para a gente poder levar às unidades realmente uma palavra aos
funcionários, nós temos as ouvidorias e nós nos apegamos ainda mais nas
ouvidorias, porque é dessa forma que nós vamos conseguir construir melhor
as unidades saúde. Como o senhor está relatando aqui, é desse tipo de
reclamação que a gente tem que se apegar para construir e para a gente
poder melhorar aí o que tem déficit. A unidade do Monte Cristo, a gente quer
inaugurá-la, e está programada para até o término deste ano. Já iniciamos a
compra dos móveis, os móveis já chegaram e provavelmente esta semana a
gente deve iniciar a montagem dos móveis. Então aí é só uma questão de
poder concluir essa etapa. Findando essa etapa, já não tem mais o que fazer
e já é a inauguração. Lembrando que a gente vai fazer a transferência do
RH. A questão da EMAD, como o senhor disse, a gente vai procurar saber o
que aconteceu com esse serviço. E o doutor Paulo que atende lá, acabou se
atestando com síndrome gripal, realmente ele foi afastado. Só para deixar
um relato aqui para todos os senhores, a gente está iniciando agora, a partir
do momento que o funcionário da rede básica acaba pegando a Covid a
gente faz o teste antígeno, para saber se este teste é positivo ou negativo,
porque os testes antes estavam demorando entre 14 e 15 dias. Então,
passava-se o prazo, ou o médico não tinha o resultado, ou qualquer
funcionário não tinha o resultado se dava positivo ou negativo. Eu já
verifiquei, o senhor me ligou na sexta-feira, o EMAD foi atender essa
paciente. Hoje ela foi atendida, mas a gente vai ficar a par do assunto e vai
cuidar. Vou pedir para a Tania deixar disponível aqui o telefone de cada
diretor, de cada diretoria que cuida das suas unidades. Assim vocês vão ter
o contato de todos eles.” O Senhor Presidente: “Secretário, aproveitando o
questionamento do vereador Denis, quero fazer uma pergunta antes de abrir
a palavra novamente. Quero, primeiramente, parabenizar o mutirão de coleta
de Papanicolau que foi feito nesses dias atrás, com mais de 900 exames,
como foi dito aqui hoje. Realmente, é um número muito grande, porém o que
acontece, Secretário, e equipe? Eu acho muito importante o que está
acontecendo em Suzano e estou muito preocupado com isso. Legal fazer
mais de 900 exames de Papanicolau, fazer mamografia e, segundo
informações, temos vinte e oito médicos ginecologistas. Eles devem estar
escondidos, Secretário, ou não estão trabalhando, porque chegam
reclamações, não só para mim, que não tem ginecologistas e que não
conseguem marcar consultas de ginecologia em Suzano. Então, o que
adianta nós fazermos 900 exames, fazer mamografia? Se nós pensarmos
em um SUS que dá prioridade às mulheres, isso não vem acontecendo na
nossa cidade! Uma situação que já foi falada aqui na última audiência
pública e não teve melhora nenhuma. O que eu vou pedir ao senhor? Que
mande o relatório para a Câmara, para todos os vereadores saberem e para
dar publicidade à população onde estão marcando, para quando e como
estão marcando as consultas de ginecologista na cidade de Suzano e se
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realmente tem esses 28 médicos. Porque se fala em 28 médicos, mas a
reclamação é muito grande. É absurda a reclamação hoje que nós temos de
ginecologista em Suzano! Eu acho que é um assunto que já era para ter se
encerrado. Não vem deste mandato. Se não me engano, o Vereador Pacola,
em audiência pública, já fez a reclamação aqui e vem consecutivamente a
reclamação da população. Peço ao senhor, Secretário, que cuide de uma
forma diferente e quero saber o porquê não está atendendo ginecologista
em Suzano? Quero parabenizar pelos exames, mas o que adianta fazer os
exames se a pessoa não vai passar com o especialista? Essa minha
preocupação. De repente, tem esforço de um lado e não tem esforço do
outro. Também anotei aqui para não esquecer, quando se fala de exames
laboratoriais 238.936, aí que vem minha pergunta, sabemos que tem a
situação da Covid, de repente não passa no médico, acho que é um caso à
parte, como estamos fazendo a prestação de contas, nós temos 238 mil
exames e o número de consultas é 85.906, há uma discrepância. Entendo
que são exames diferentes, você fala de um modo geral, mas se as pessoas
estão fazendo exames, elas estão tendo o retorno para as consultas? Nós
temos preparo para quando a pessoa fizer o exame ela retornar ao médico?
Essa é uma informação em que a gente fica preocupado do que está
acontecendo. Como é feita a marcação disso? O senhor disse aqui,
Secretário, que nós estamos fazendo um sistema de marcação de consulta
para facilitar, não sei se está funcionando, mas muito pelo contrário só estão
chegando reclamações. Então, peço que o senhor mande para esta Câmara
para analisarmos e darmos publicidade à população de onde está o médico
ginecologista e a gente tratar de forma diferente a situação do G.O. em
Suzano que, para mim, já é insustentável.” SECRETÁRIO PEDRO ISHI:
“Presidente, obrigado pela pergunta. O André está aqui, mas acho que eu
posso responder no lugar dele. A quantidade de exames é muito maior,
porque o médico quando está numa consulta, para uma única pessoa, às
vezes, ele pede 12, 13, 14 tipos de exame de sangue, não é André, por isso
que existe essa discrepância, mas se a gente olhar na apresentação há uma
média de 8,4 exames por munícipe. Então o número de exames de sangue
sempre será maior. A respeito do G.O., a gente pode fornecer a lista sim de
onde eles trabalham. Lembrando que são de toda a Secretaria. Só na Santa
Casa nós contamos com vários G.Os. e realmente a Atenção Básica, às
vezes, fica um pouco desguarnecida. Nós temos um impedimento também
que é de uma lei federal que nós abrimos o concurso para médicos G.O e
tem uma lei federal que não deixa ser feita a contratação, por enquanto,
nesse período de pandemia. Então, toda contratação nova que a gente pode
fazer de G.O. a gente já tem lá de descrita conosco no cronograma, mas não
a gente não pode fazer a contratação, só a reposição do G.O. A gente sabe
do déficit que a gente tem, e a gente espera que a pandemia passe logo
para poder contratar mais ginecologistas. Realmente a gente tem esse
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decreto e estamos conseguindo fazer a troca desses G.Os. É notável que a
gente tem reclamação da falta de ginecologistas e a gente quer sanar isso o
mais rápido possível, até porque o atendimento nas unidades é maior em
relação ao número de mulheres que passam dentro das unidades. Vou pedir
para a Tânia deixar anotado aqui para a gente fornecer a nossa lista de
médicos que trabalham nas unidades”. Senhor Presidente: “Tenho
consciência de que não podemos contratar este ano, Secretário, pela lei
federal, porém temos a terceirizada da prefeitura, tem outros meios de
contratação. Aí volto à situação que já falamos aqui: não é só a Covid que
mata. Temos de tratar as outras patologias. Câncer de útero é uma situação
que mata e muito. Peço que o senhor se esforce junto com a sua equipe,
tenho certeza de que é competente, para arrumar uma solução para sanar
esse problema de G.O. que temos em Suzano e dar um ponto final nesse
problema muito grande de há muito tempo.” Com a palavra o Ver. Max
Eleno Benedito - Podemos – (Max do Futebol): “Bom dia, Senhor
Presidente! Bom dia, Secretário, em seu nome cumprimento toda sua
equipe. Secretário, como disse o Vereador Denis, não só estamos
enfrentando a Covid, a questão da reclamação vem da UBS do Parque
Maria Helena. Na gestão passada, este vereador relatou ao ex-secretário
Guillaumon referente que nós temos uma pessoa no bairro, ouvi, a gente
não sabe porque parece um Gasparzinho, ele fica dentro do posto, usa a
caixa d’água para tomar banho, tem entrado na UBS, já furtou o micro-ondas
que o Vereador Denis, na oportunidade, cedeu para o posto. Então, quero
saber se tem algum planejamento para sanar esse problema, para pegar
esse morador ou usuário de droga, porque já vem desde a gestão passada.”
SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Nós conhecemos bem o problema lá desse
morador, inclusive, por várias vezes ele subiu no telhado, quebrou inúmeras
telhas, é um problema antigo. Fizemos algumas estruturas, fechamos o
telhado, fechamos a caixa d'água, mas ele ainda continua dormindo dentro
da unidade. A Assistência já o atendeu duas vezes, nós já retornamos com
ele para o abrigo e mesmo assim, na condição aí de garantir o direito de ir e
vir dele, o abrigo teve de liberá-lo e ele permanece ainda. Eu vou conversar
com a Dulce para gente ver se a gente pode fazer mais uma intervenção lá
no Consultório na Rua e lembrando até mesmo na questão da grade,
inclusive, o senhor mandou uma emenda para lá, o que a gente agradece
muito, a gente fechou e ele cortou a grade e entrou dentro da Unidade de
Saúde. Então, a gente vai fazer uma intervenção, mesmo porque não é um
caso de prender, não é um caso de chamar a polícia. Ele tem um problema
de saúde mental. A gente vai fazer uma outra intervenção, peço até para a
Dulce que anote aí, por favor, para que a gente faça outra intervenção em
relação ao morador.” PERGUNTA: “Secretário, o senhor sabe se ele é do
bairro? RESPOSTA: “Na primeira investigação que fizemos, a família era do
Jardim Natal. Depois era primo de alguém do Jardim Natal, mas que ele não
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aceitaria a ida à casa do primo, e o primo também não o aceitaria na
residência dele. Então ele foi encaminhado a um abrigo, mas nós temos as
legislações que lhe garante o direito de ir e vir e depois de algum tempo ele
foi tratado. Ele voltou às ruas, mas a gente vai fazer esse apanhado com o
Consultório na Rua junto com a Assistência.” Com a palavra o Ver. André
Marcos de Abreu - Pacola (PSC): “Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Senhor Secretário, em nome do André, que se encontra
presente aqui, queria cumprimentar todos os funcionários da Saúde. De
antemão, quero agradecer ao André que sempre está nos auxiliando. Muito
obrigado, André, desculpe-nos por sempre lhe “encher o saco” lá. Senhor
Secretário, a pergunta deste Vereador é a respeito da Clínica da Família do
Jardim Revista. Anteriormente, Vossa Excelência falou a este Vereador que
existia uma previsão de inauguração agora no segundo semestre. Gostaria
de saber se, realmente, no segundo semestre, se a Clínica da Família será
entregue à população do Jardim Revista. Tenho preocupação porque já
tivemos ali uma UPA, que é do conhecimento de todos, que chegou muito
próximo de se tornar realidade e não aconteceu. Tendo em vista que hoje
está praticamente pronta, não tem como mantê-la fechada. Gostaria de
saber do senhor se existe uma data prevista para a inauguração. Outra
pergunta, Secretário, gostaria de saber a respeito dos médicos da Santa
Casa, visto que há um grande número de reclamantes alegando que tem
poucos médicos atendendo. Gostaria de que o senhor informasse quantos
médicos estão atendendo na Santa Casa e no Posto de Saúde. Outra coisa,
Secretário, não quero que o senhor leve como crítica, é a respeito das visitas
que o senhor está fazendo com o prefeito em alguns postos da cidade. Por
exemplo, alguns dias atrás Vossa Excelência esteve com o prefeito Rodrigo
no Posto de Saúde do Jardim Revista para anunciar o exame de
Papanicolau. Confesso que fiquei um tanto chateado, para não dizer bravo.
Porque este vereador é um dos aqui que mais mandou emendas para o
término daquele posto de saúde; é um dos vereadores que mais escuta
reclamação daquele posto quando falta atendimento, quando falta alguma
coisa, quando falta médico, enfim, e na hora do filezão, que é a carne boa
do boi, vamos dizer assim, aí vão fazer uma visita e não lembram que tem
vereador no bairro e que ele podia estar presente ali comendo a parte boa
da carne, vamos dizer assim, porque quando é ruim é vereador quem dá a
cara, é o vereador que tem de estar lá. E quando a coisa é boa, aí não se
lembram do vereador. Então quero dar uma sugestão ao secretário que
quando for fazer visitas, que vai anunciar, por exemplo, uma coisa ótima,
maravilhosa, como essa que foi do exame de Papanicolau, também se
lembre do vereador, porque o vereador está lá no dia a dia no bairro,
ouvindo as necessidades dos moradores, e na hora de se levar alguma
coisa boa para o bairro o vereador é esquecido. O vereador não pode ser
lembrado só nas redes sociais por críticas. O vereador tem que ser lembrado
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nos momentos bons também, gente! Quando vai se levar uma notícia boa à
população quando é no reduto, principalmente, do vereador, sugiro que o
secretário se lembre da gente também de comer o filé, que é coisa boa.
Obrigado, Secretário.” SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Obrigado, Vereador.
Nós terminamos agora a obra, inclusive, fui visitar a Unidade há alguns dias
com a Flávia Verdugo e com André, unidade muito grande, que vai dar um
trabalhão, aí para gente colocar em funcionamento, mas vai dar certo, tenho
certeza disso. Está mantido para o final do ano a nossa inauguração. Nós
recebemos várias emendas dos senhores aqui, do vereador Pacola, do
presidente Leandrinho, do Maizena e demais vereadores aqui, está previsto
para o final do ano iniciarmos os nossos atendimentos. A respeito da Santa
Casa, já pedi para a Tania anotar aqui também para nós vermos o número
de médico, porque a gente tem aqui o número geral dos médicos, mas não
os temos descritos por sítio, por local. Então, a gente já está anotando para
poder informar. A gente tem uma parte lá que é feita pelos médicos locais e
outra parte que é contratada plantão pela PJ. Pela PJ, já posso informar ao
senhor que são 180 plantões. Significa que são 180 plantões que são
passados, visitas médicas lá no local. E a respeito da questão do exame de
Papanicolau a gente pode sim anunciar, não tem problema nenhum. Na
verdade, a gente estava no posto da Vila Amorim, mas a gente pode
anunciar assim que puder, sempre tiver uma ação dentro de alguma unidade
que pertencer ao bairro, ao reduto dos senhores, a gente pode informar sim.
Essa ação foi realizada em alguns postos de saúde, entre eles no Vila
Amorim, até nós encontramos com o Vereador Arthur lá no dia, mas a gente
pode repassar isso aos demais senhores. Eu vou deixar feita lá uma lista de
transmissão para informar a todos vocês.” Com a palavra o Ver. Fabio
Diniz de Oliveira (PTB): “Bom dia nosso Secretário! Bom dia nosso
Presidente! Bom dia, Vereadores e a todos que nos assistem! Quero
parabenizar nosso secretário pelo trabalho que vem fazendo na cidade, sei
que tem muitas demandas e é difícil, porque a Saúde sempre é uma
situação muito precária. Primeiro, queria saber, Secretário, eu tenho
informações quando eu solicito, quero deixar gravado para todo mundo ter
ciência a respeito da vacinação dos motoristas e cobradores. Já foi solicitado
e a gente não tem essa data. Estou sendo muito cobrado pelo pessoal. Eu
queria ter uma posição se tem, se não tem, como que está, como que não
está. Segundo, fui fazer uma visita no posto de saúde UBS de São José e
conversando com a diretora, Janaína, ela me solicitou algumas situações,
que o posto de saúde não tem saída de emergência. Nesses dias, houve um
problema de curto-circuito e o pessoal não tinha por onde sair. Queria saber
se há uma empresa, se não tem, quem é o responsável por isso, para a
gente solicitar esses pequenos reparos para as UBSs e termos o retorno, até
porque é uma situação de segurança. Foi solicitado para este vereador e eu
não soube responder. Falei-lhe que iria solicitar a visita do secretário junto
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com este vereador nessa unidade para ver essas pequenas situações para
tomar as providências necessárias. Então, Secretário, gostaria de saber
sobre a vacinação e sobre esses pequenos reparos, que são simples de
fazer, e não estão sendo feitos nas UBSs.” SECRETÁRIO PEDRO ISHI:
“Obrigado, Vereador Fábio Diniz, inclusive, foi pauta de uma reunião que nós
tivemos a semana passada do Conselho Municipal de Saúde, em que um
conselheiro, que é da região, também nos informou a respeito que teve um
curto na unidade e as pessoas ficaram um pouco preocupadas, porque não
tinha uma saída de emergência. A gente teve essa reunião na sexta-feira
com o Conselho Municipal de Saúde e eu me comprometi a fazer uma C.I.
para as obras. Nós conhecemos a unidade, tem um único corredor que
realmente se ali tiver algum problema, precisa de uma saída de emergência.
Já estou sabendo desse problema, o conselheiro que trabalha com a gente
lá no Conselho Municipal de Saúde já falou dessa questão, e a gente vai
começar a ver junto a Obras para gente poder fazer essa adaptação.
Referente aos motoristas, Vereador, é uma pergunta recorrente que nós
temos também na Secretaria e eu até queria não só falar dos motoristas,
mas de uma forma mais ampla. A gente tem inúmeros pedidos de classes
trabalhadoras que querem se vacinar e a gente também enxerga que todos
nós temos o direito à vacina. E a gente tem um documento técnico que é
por meio do estado e do programa nacional de imunização que norteiam os
grupos que serão vacinados. E essas vacinas chegam de forma contada
para cada grupo. A gente sabe que os motoristas e cobradores entraram no
grupo dos 28 profissionais que têm de tomar vacina, mas, realmente, o
estado ainda não mandou essas doses para esses motoristas e cobradores.
Nós recebemos alguns dias atrás uma grade com 80 doses para motoristas
e cobradores. Essas doses são para funcionários que trabalham no
transporte público de São Paulo e residem no município de Suzano. Então
eles localizaram esses trabalhadores que moram na cidade de Suzano, mas
trabalham em São Paulo. Foi emitido um QR Code, assim como foi feito com
a Educação. A empresa emitiu um QR Code e a pessoa foi até o ponto mais
próximo de vacinação para poder tomar a vacina. A gente sabe da cobrança
que existe em cima do senhor e de todos os demais vereadores, mas essa
condição da vacina a gente fica realmente condicionado ao estado mandar
essas doses. Não é só uma questão do Município de Suzano, a gente sabe
que os motoristas e cobradores trabalharam na Linha de Frente todo esse
período, a gente vai seguir cobrando o estado e assim que a gente tiver uma
posição sobre as vacinas, não só dos motoristas e cobradores, mas também
de outros públicos, a gente vai informando a todos os senhores.” SENHOR
PRESIDENTE: “Secretário, pegando um gancho na pergunta, as pessoas
com comorbidades para as quais a vacinação começou na semana passada,
assim como eu acho que muitos vereadores estão tendo dúvidas, quem
pode tomar, quem não pode tomar, qual documento tem de levar, quem tem
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direito, a pessoa que tem pressão alta que toma um, dois, três remédios?
Qual é o meu pedido aqui para o senhor? Uma divulgação mais clara. Não
sei, deve ter um termo técnico que vocês usam, quem pode, quem tem
direito, quem não tem, para enviar a nós vereadores para podermos informar
a população sobre quem tem direito realmente de tomar a vacina. Na
semana passada até perguntei para o senhor porque ficou confuso quem
pode tomar vacina com a questão do remédio. Se tiver alguma coisa técnica
para passar para os vereadores publicarem nas suas redes sociais e da
Câmara, seria bastante interessante.” SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Sim, a
gente tem um documento técnico que foi elaborado pelo pela Vigilância do
estado e relacionado à Vigilância Municipal. A gente segue esse documento.
Realmente causa uma dúvida muito grande. Eu pedi a todos os gestores da
Secretaria que ficassem na porta dos polos para poderem orientar bem.
Existem algumas diferenças, a Perin está aqui também, ela depois pode até
falar um pouquinho mais com os senhores. Existem algumas diferenças da
hipertensão resistente, se não é, se são três, são dois medicamentos, então
nós temos esse documento elaborado e, com certeza, com a ajuda de vocês
vai ser primordial. Vocês têm o contato também direto com a população e
vão poder ter o conteúdo na mão para poder explicar melhor para todos os
munícipes.” Com a palavra o Ver. Denis Claudio da Silva – DEM (Filho
Pedrinho Mercado): “Secretário, eu não ia nem entrar no assunto da Santa
Casa, porque acho que é desgaste para todo mundo, né, muitas coisas
acontecem na Santa Casa, seiscentos mil reais vão parar na conta do
contador, ninguém sabe o que que fez, o que aconteceu; é incêndio aqui, é
aquilo lá, porém Vossa Excelência respondeu ao nobre presidente desta
Casa que a falta de G.O, em parte se diz aos G.Os. que estão atendendo na
Santa Casa. A Santa Casa está numa intervenção municipal, então a
responsabilidade é da Secretaria Municipal, e nós temos conhecimento de
inúmeras PJs que trabalham na Santa Casa. É PJ disso, daquilo, daquilo lá,
nada funciona, mas tem um monte de PJ que trabalha. Nós só temos
reclamação da Santa Casa. Não estou falando do pronto-socorro em si,
estou falando da Santa Casa. Existe alguma equipe de G.O. contratada pela
Santa Casa que presta serviço lá? Se sim, por que os médicos que o senhor
falou que são do atendimento das unidades básicas não retornam para as
unidades básicas e continuam dando atendimento lá também? A Santa Casa
tem seu orçamento próprio, um dinheiro muito mal gasto pela prefeitura, no
meu ponto de vista, porque muitas coisas acontecem e ficam sem
explicação, como vários casos estão na polícia, porém foram abertas
sindicâncias, que nunca foram respondidas, como exemplos o caso dos R$
600 mil na conta do contador que ninguém fala mais disso e do incêndio que
estranhamente aconteceu lá ultimamente. Por que a Santa Casa não pode
com a sua equipe de PJ, se existe contrato como o senhor fez afirmativa
para mim, suprir a necessidade e esses médicos voltem atender nos postos
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saúde?” SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Esse atendimento de G.O. dentro da
Santa Casa é feito por médicos ginecologistas que fazem o apoio ao PAM
(Pronto Atendimento da Mulher) nos casos de partos. Nesses casos, o
acompanhamento é feito com o G.O. da Santa Casa. Então nós temos uma
entrada lá que é o pronto atendimento da mulher, das que estão grávidas ou
que, de repente, por algum serviço de urgência ela acaba tendo que
procurar um pronto-socorro, que é o pronto-socorro da mulher. Esses G.Os.
não podem atender na atenção básica, são contratos diferentes. Um é de
urgência e emergência dentro da Santa Casa e outro é da atenção básica.
Esses G.Os. da atenção básica, temos alguns ginecologistas hoje, temos um
déficit que a gente sabe que existe, mas eles são da atenção básica. E se eu
entendi um pouco a pergunta do presidente com a do senhor, a gente tem o
atendimento eletivo, que são os atendimentos de consultas marcadas. Existe
uma diferença, por isso que um acaba não fazendo o atendimento do outro.
No plano de trabalho da Santa Casa está descrito lá que aquele atendimento
é um atendimento de urgência e emergência.” PERGUNTA: “Eu entendi,
Senhor Secretário. É que na resposta ao presidente o senhor disse que o
déficit de atendimento nos postos de saúde se devia a alguns profissionais
estarem atendendo na Santa Casa. Foi essa a resposta que o senhor deu.”
RESPOSTA: “Então, acho que me manifestei de forma equivocada. Esse
déficit da atenção básica que a gente tem dentro das Unidades Básicas de
Saúde, que são aquelas consultas de rotina, de repente eu me expressei de
forma equivocada, para deixar claro, esse déficit nós temos dentro da
atenção básica; dentro do PAM, que é a PJ, que nós temos o contrato que é
a questão de urgência e emergência para partos e outros.” PERGUNTA:
“Qual o valor dessa PJ o senhor sabe informar?” RESPOSTA: “Eu não sei
informar, mas posso buscar esses valores. O senhor pode mandar um ofício
e a gente informa sim.” Com a palavra o Vereador Rogerio Aparecido
Castilho – PSB (Rogerio Castilho): “Bom dia, Secretário, bom dia a todos
que nos assistem e à plateia que está aqui! Secretário Pedro, quero
parabenizá-lo novamente referente a todos os dados que foram apontados
aqui. Eu tenho algumas colocações da minha parte que tratam da UBS de
Palmeiras, porque sempre vou me lembrar da minha origem e saber que lá
fez parte do meu primeiro emprego até me tornar vereador, então lá é a
minha segunda casa, com carinho que tenho por todos, quase 60 mil
moradores de Palmeiras ou um pouco mais. Por que eu faço uso da palavra
agora? Houve uma troca na UBS de Palmeiras, a gente sabe dos fatos
ocorridos e veio uma nova pessoa para lá, porém o que me entristece são
dois fatores: primeiro fator, até a saída da gerente, Rosa, da UBS de
Palmeiras, não tinha uma movimentação, não tinha uma troca de médico,
porque antes da Rosa eu fui gerente da UBS e era difícil de mais ser
atendido, não ia médico. Veio a pandemia, a Rosa saiu, apareceu médico.
Apareceu uma troca, está cobrindo, está fazendo. É legal, é gostoso porque
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a população ganha, mas antes de a Rosa sair não teve uma movimentação.
E ela é uma funcionária de 25 anos de rede municipal, que ama, tem carinho
pelo SUS, sempre brigou por isso, e não sei se essa informação chegava até
você, porque você é um grupo e na Secretaria a gente sabe que tem etapas,
atenção básica, os outros departamentos. Fui de perto fiscalizar, porque é o
meu papel como vereador e também pelo carinho que tenho pelo posto. Ao
entrar na UBS, eu levei minha mãe para passar em consulta com
ginecologista, a pessoa que está no local, automaticamente, quando viu meu
carro já entrou para sala para notificar a Secretaria de que eu estive na UBS.
Achei uma coisa muito constrangedora não só da minha parte, mas dos
demais funcionários que estavam lá. Um deles me falou: ‘Rogério, sujou”! Eu
fui até a sala atrás conversar, me fez desfeita como se eu não tivesse na
UBS, não quis nem pegar na minha mão, achei muito estranho. Foi uma
coisa que me constrangeu como cidadão, que tem o direito de usar a
unidade de saúde, e como vereador no meu papel de fiscalizar. É uma coisa
muito constrangedora, porque nós sabemos que toda a movimentação é em
prol da população. Esse é o nosso objetivo, assim como ciência dos demais
funcionários da Secretaria o esforço dos 19 vereadores desta Casa em
aprovar emendas para destinar para a área da saúde, que é caso prioritário
no momento, o Presidente está aqui do nosso lado, vocês sabem são
milhões que estamos juntos aprovando para destinar à Saúde para o
combate à Covid, combate a outras questões da saúde. E quando a gente
vê essas movimentações gera um certo constrangimento ao Rogério pessoa
física e ao Rogério político. Em conversa com o Vereador Toninho Morgado
no ano passado, em uma parceria sem ser vereador, conseguimos destinar
na emenda dele na casa de cinquenta mil reais para reformar a UBS é
porque temos sim comprometimento com a saúde. E quando a gente pega
esses pequenos entraves, assim como a Flávia Verdugo esteve presente
numa conversa, ela é uma pessoa totalmente dedicada com afeto e amor ao
SUS, porém ela é nova na rede. E, às vezes, ela pode até ficar vendida,
porque está se adaptando agora e nós somos a rede, queremos o melhor
para a cidade. Então, gerou esse constrangimento. Estou fazendo esse
adendo agora, porque o que não aceito conversas paralelas. Acho que o
cara a cara aqui, entre os vereadores, porque aqui somos unidos, temos um
objetivo, assim como teve a observação do Denis, teve a observação do
Leandrinho de como a população chega ao posto de saúde. Estou tendo
diversas reclamações. Estou fazendo a população seguir a orientação de ir à
ouvidoria, fazer sim a reclamação, porque tudo é embasado de conteúdo.
Então, está tendo essa movimentação, assim como nós temos o nosso
compromisso de tirar a UBS de lá. Já teve uma conversa aqui dos
vereadores junto com o Alex em destinar uma parte da emenda para a
construção de uma nova UBS. Então, leve esse ponto para uma análise
técnica junto com atenção básica, porque ela está à frente junto a você.
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Outra questão é o protocolo de saúde. Já está instituído em todas as
unidades? Todas as unidades seguem um protocolo de saúde ou ainda não
tem o protocolo de saúde instituído na Secretaria?” SECRETÁRIO PEDRO
ISHI: “Vereador, primeiro, aqui em nome dos funcionários e gestores, quero
pedir desculpas para o senhor, porque deve ter sido algum fato isolado.
Acredito que todos os senhores quando forem a alguma unidade de saúde
têm de ser bem recebidos, até porque os senhores também nos ajudam aí
na administração. Então deve ter sido algum fato isolado, a gente vai tentar
averiguar para ver o que aconteceu, mas todos os senhores são bem-vindos
em qualquer unidade até para conhecer de perto a realidade de cada
unidade. Então, eu vou até dar uma averiguada em relação aos funcionários
de lá e saber por que fizeram isso com o senhor. A respeito da unidade,
houve algumas exonerações dentro da unidade, o senhor sabe disso,
posterior a isso a gente faz o pedido à administração e é colocado novos
funcionários no local, que são as reposições. Então, vou verificar quais
foram as reposições, se de repente calhou de ser nesse período. A gente
tem feito algumas trocas de gerentes dentro da unidade até para dar um
novo ar, uma nova motivação dentro de cada unidade. E nós entendemos
que Palmeiras é uma região que cresceu demais, a unidade precisa sair
daquele local. Ter uma nova construção, o Vereador Toninho acompanha a
gente nessa bandeira, junto com o senhor. A gente precisa ter um local
maior mesmo para poder atender um munícipe com maior qualidade. Tem
aquele projeto nosso que é de por essa unidade em outro local. Sobre o
protocolo de saúde, a gente já tem o protocolo já instalado. A partir do
momento que eu entrei na Secretaria, a gente fez um diagnóstico, esse
protocolo a gente está fazendo algumas alterações, inclusive para confirmar,
acho que quarta-feira agora, é isso, Flávia, quarta-feira agora nós temos
uma reunião junto com o grupo de gerentes, os senhores estão convidados,
para a gente poder discutir esse protocolo para a gente poder mudá-lo onde
a gente acha que tem que mudar. Nós vamos fazer essa reunião na quartafeira no Cine Teatro com os gerentes para poder melhorar esse protocolo de
saúde. Na verdade, para os senhores entenderem aqui que a gente quer é
unificar esses protocolos em todas as unidades. Da mesma forma que o
paciente for atendido lá no Boa Vista, ele tem que ser atendido no
Palmeiras. Todas as unidades terão que ter um dia de marcação de
consulta, no mesmo horário. Hoje, em algumas unidades, é um pouco
diferente. Então, a gente quer uniformizar todos esses atendimentos. A
gente tem, mas estamos hoje melhorando esse protocolo.” PERGUNTA:
“Mais duas coisas: a sensação vivida nos últimos dias é que toda vez que o
Rogerio Vereador chegar ao posto a Secretaria é notificada. Foi até
engraçada a sensação no momento, porém os demais que trabalharam
comigo falaram, Rogerio, que estranho! Então, foi um bastidor muito
constrangedor. Outra questão, para finalizar, na Secretaria, quem está à
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frente da rede de urgência e emergência da UTI da Covid?” RESPOSTA:
“Cintia Watanabe, está à frente da urgência e emergência – Covid.”
PERGUNTA: “E do HC?” RESPOSTA: “Do HC é a INTS, ela é a empresa
vencedora, que está à frente com a equipe do André junto com a Cintia, que
faz a interlocução.” PERGUNTA: “Os dois que estão intermediando a
interlocução?” RESPOSTA: “Existe uma comissão que acompanha esse
contrato e acompanha os atendimentos de regulação. A Cintia, o André e o
dr. Sergio Rios fazem isso.” Com a palavra o Vereador Antonio Rafael
Morgado – PDT(Professor Toninho Morgado): “Bom dia, Secretário, quero
iniciar a minha fala parabenizando você e a toda sua equipe pelo excelente
trabalho que vocês vêm prestando, frente à crise do coronavírus. Nós
estamos vivendo um momento muito delicado e apesar de tudo, a saúde
sempre foi um problema mundial, nacional, estadual e também a saúde
sempre foi o problema municipal. Então enfrentar e estar à frente da
Secretaria de Saúde é um desafio muito grande, mesmo assim o prefeito e
Vossa Senhoria vêm fazendo um trabalho importante à frente da Secretaria
da Saúde. Quero agradecer o Misael que sempre dá uma atenção muito
legal para mim, sempre que eu estou na dúvida eu falo com ele, que acaba
sendo meu interlocutor na saúde. Às vezes, ele não sabe a resposta e fala
para mim, Toninho, dá um tempo, que eu logo te retorno. Isso é bacana, isso
é interessante. Então, na pessoa do Misael, quero parabenizar toda a sua
equipe. Reconheço que não é fácil estar à frente da Secretaria; reconheço
que a equipe de saúde vem sofrendo bastante pressão estrutural, material,
psicológica também nessa crise aí, porque todo mundo quer ser vacinado,
mas existem os protocolos estaduais que têm que ser seguido. Então, só
quero parabenizar a equipe neste momento. Segundo, eu quero dizer
também, Secretário, do papel do vereador. Todos nós aqui, somos 19
vereadores muito intencionados e muito pressionados na nossa base. E
quando tem aí divulgação de agendas importantes, às vezes, nós não
sabemos. Nós somos divulgadores. Nós estamos sendo parceiro do
governo, nós estamos sendo parceiro da Secretaria; nós estamos gravando
nossos videozinhos, não é, Artur, falando das agendas, convocando,
avisando, mas, às vezes, nós não temos toda a informação necessária para
passar com propriedade aquilo que o munícipe nos pergunta. A gente fica
com dificuldade de responder. De qualquer forma nós entendemos aí a
dificuldade do processo. E só para dizer que nós temos esse papel de
divulgador também. Secretário, nessa condição de papel de divulgador, eu
queria pedir para o senhor para que sempre que tiver alguma coisa
importante me informe. Por exemplo, a campanha do exame de Papanicolau
eu não fiquei sabendo pela pelo canal oficial, eu fiquei sabendo, porque a
gente tem amigos dentro das unidades e eles acabaram nos informando. Se
soubéssemos também, talvez, a gente conseguiria fazer coro, divulgando,
incentivando. Estaríamos lá acompanhando. O Artur esteve, eu vi pelas
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redes sociais, eu não consegui estar lá, porque não me programei. Então até
para fazer coro com o Vereador Leandrinho, não é uma crítica, Secretário, é
um pedido, se vai ter alguma coisa importante, se o senhor puder montar
essa rede de transmissão, como o senhor falou, e passar para nós é muito
importante, muito interessante. Eu não tenho reclamado da falta de
informações. Sempre que eu preciso de informação eu recorro a Vossa
Senhoria ou aos seus funcionários e vocês têm me suprido de toda a
informação necessária para uma determinada agenda quando vai acontecer.
Só a informação da agenda que é importante. Passar para nós, mostrar
como vai ser, o que vai ser, quando vai ser e o detalhamento dela. Este é o
pedido dos 19 vereadores, porque a gente é cobrado na base. Desculpe-me
ser pedante, maçante, mas as mulheres, nas bases, não sei se é constante,
têm reclamado, da dificuldade em passar em consulta com o médico
ginecologista. Quero parabenizar a equipe na questão do Papanicolau, mas
as mulheres falam, poxa, Toninho, vou fazer o Papanicolau, mas e depois?
Então se o senhor puder recorrer a algum apoio, a gente agradece. E sobre
a reunião no teatro, quarta-feira, para estabelecimento do protocolo, a que
horas será?” SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Quarta-feira, às 13h30.”
PERGUNTA: “Resumindo a minha fala, peço ao senhor, por favor, na
questão do ginecologista dar uma atenção para nós, a questão de subsídio
de quando tiver alguma ação nos informar e a questão dos conteúdos da
informação para passarmos à comunidade. No mais, deixo aqui os meus
parabéns a todos.” RESPOSTA: “Obrigado, Vereador, vou pegar um ponto
específico, só para também reforçar o que nós estávamos discutindo.
Quando uma munícipe faz um determinado tipo de exame, e aí eu vou dar
um exemplo de uma mamografia, a partir do momento de que ela faz essa
mamografia ela tem um laudo dessa mamografia em mãos. Então, se essa
mamografia estiver alterada, ela retorna ao médico. A mesma coisa com os
exames, se tiver alguma alteração, retorna ao médico. Em relação ao prénatal e a algumas consultas eletivas, nós ficamos aí quase que dois meses
com esses agendamentos suspensos por conta da pandemia. Então, as
unidades estavam fazendo testes de Covid, estavam tendo outras
intervenções, que foi no período que nós tivemos que sacrificar essas
consultas eletivas. Então acho que um uma grande parte dessa reclamação
deve ser por conta desses atendimentos que estão há algum tempo sem
serem executados. Vereador, as ações são muito dinâmicas. Eu já conversei
aqui com o presidente, eu pedi autorização para enviar todas as informações
das ações da Secretaria sobre essas intervenções. Vou mandá-las para o
presidente, ele disse que vocês têm um grupo no WhatsApp, se puder
passar por esse grupo, porque as ações são muito dinâmicas. Vou passar
ao presidente para ele passar a todos os senhores.” O Vereador Rogerio
Aparecido Castilho – PSB (Rogerio Castilho): “Presidente, só para alinhar
uma questão aqui que o Toninho citou, é de ciência do Pedro, como
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secretário, quando a gente coloca essa questão das mulheres que
reclamarem do atendimento ginecológico, eu falo isso por experiência
própria, a UBS de Palmeiras hoje é referência tanto na parte de pediatria,
quanto na parte de ginecologia, fonoaudiologia, nutricionista, psiquiatria, por
quê? As USFs atendem com o médico da família. O médico generalista que
pega um pouquinho de cada. Infelizmente, vou usar a palavra infelizmente,
porque tem médico que é assim, ele pegou lá uma pequena alteração no
exame de Papanicolau ele encaminha para o posto. Lá na região de
Palmeiras, Jardim Brasil, Ikeda, Vila Fátima, Recanto São José e Lago. São
seis postos para descentralizar e mandar para UBS que apenas é um
médico, por isso fica essa fila de espera, demora, fica esse entrave. A
paciente faz exame hoje e vai passar em consulta com sessenta, noventa
dias. Então, essa é a problemática que não é assistida agora. Os oito anos
que eu tive de SUS é essa pequena problemática de só ter uma referência e
um médico especialista. Só na UBS são mais de 22 mil pacientes. Para
atender demanda reprimida de outras unidades, então, acho que tem que ter
essa reprogramação junto com as o USFs, tem que ter uma conversa mais
severa, porque, infelizmente, a gente sabe que o médico que não quer,
encaminha. E aí prejudica a ponta que é o munícipe.” SECRETÁRIO
PEDRO ISHI: “Só para a gente ser mais didático e aproveitar fala do senhor
que é bem importante, é por isso que a nossa empresa terceirizada, no caso
que presta serviço para saúde, ela não pode contratar ginecologista, que são
os médicos da saúde da família que são de estratégias. E aí ligar um outro
ponto que o senhor falou, por isso que nós temos essa reunião com as
gerentes para refazer esse fluxo, porque o médico clínico geral, o médico
generalista, tem sim algumas condutas que podem ser feitas no lugar do
ginecologista. Então são esses pontos que nós vamos começar a acertar. O
senhor sabe disso, o senhor trabalhou na área da saúde, realmente, às
vezes, chega o médico aqui e coloca ‘ao ginecologista’, mas tem algumas
intervenções que o médico ele pode fazer lá dentro e isso diminui lá na
frente nessa questão da especialidade.” Com a palavra o Vereador Artur
Yukio Takayama – PL (Artur Takayama): “Bom dia, Presidente, Secretário
Pedro Ishi, Nobres Vereadores, público que está nos assistindo! Não poderia
deixar de usar a palavra hoje, Presidente, para parabenizar toda equipe da
saúde. Quero parabenizar, em nome do meu amigo Misael Rota, como
nosso Vereador Toninho Morgado citou pelo assessoramento que ele está
dando, não só para o Toninho Morgado, mas também tirando as dúvidas
deste vereador. Quero agradecer toda a equipe que está empenhada na
campanha da Covid-19. Parabéns a toda equipe pelo empenho. Muito
obrigado, boa tarde!” Com a palavra o Vereador Jaime Siunte - PSDB
(Jaime Siunte): “Bom dia a todos, Presidente, Vereadores e Secretário!
Primeiro, quero fazer as palavras do Toninho Morgado as minhas em
relação aos programas para nos avisarem. Segundo é em relação é ao
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Hospital Federal, como estão as obras? Terceira, em 2019 fiz uma indicação
para ISO 9001, qualidade dos postos, por quê? Porque em um posto é
atendido de um jeito, no outro, de outro. Como é que pode isso? Num
determinado posto, chega às 15 horas e você não pode aferir a pressão. Vai
tomar uma vacina, só amanhã. Nos outros podem. Espera aí, alguma coisa
está errada! Então, eu fiz essa indicação, solicitando que a ‘qualidade na
área hospitalar se deve preocupar com o atendimento médico, hospedagem
dos pacientes, acompanhantes, alimentação, almoxarifado, logística interna
e externa e diversas questões. Que a aplicação da ISO 9001, a qualidade
hospitalar se dá pelo fato de a norma ser projetada para adaptar em
qualquer contexto e requisitos certos’. Então, é simples, eu fiz em 2019,
quando a gente conseguiu entrar como vereador, e eu fiz também este ano
este pedido para a implantação da ISO de qualidade nos postos. É simples!”
SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Vereador, a respeito do Hospital Federal a
empresa contratada já está lá no segundo pavimento de laje. Passei esta
semana para dar uma olhada, as obras caminharam, continuaram. O prefeito
foi à Brasília, conversou com o secretário executivo do Ministério da Saúde
para viabilizar a questão de custeio também do hospital. Está andando, eu
calculo que até o final de 2023 começo de 2024 iniciam lá os atendimentos
no hospital federal. E a respeito do ISO 9001, acho que realmente cai nessa
reunião de sexta-feira, para a gente começar a rediscutir os protocolos e dar
uma uniformidade nessa questão, né Flávia? O que a gente estava
discutindo aqui, de repente num posto é de um jeito, em outro é de outro, a
gente quer criar uma uniformidade para que a pessoa, realmente saiba
certinho quais são os horários, qual é o dia de marcação de consulta, criar
uniformidade dentro de tudo isso. O ISO 9001, a gente sabe que se a
concretizar, vai ser um grande feito. São poucas cidades que têm o ISO
9001 de saúde, mas se eu conseguir chegar lá vai ser um grande feito para
a saúde de Suzano, Vereador, obrigado.” Com a palavra Vereador Max
Eleno Benedito - Podemos (Max do Futebol): “Secretário, a questão da
Santa Casa. O que acontece? Hoje por causa da pandemia, o atendimento
foi direcionado para as Unidades Básicas de Saúde. Há dúvida deste
vereador, existe algum cronograma de quando vai começar a atender a
questão da especialidade de ortopedia na Santa Casa? Porque o munícipe
tem ido ao pronto-socorro e o clínico só atende casos de emergência e isso
tem dificultado bastante a vida do munícipe. Esta e a dúvida do vereador.”
SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Já foram retomados, normalizados os
atendimentos. Só foi no período de pandemia. Realmente, a gente encontrou
um cenário muito complicado, chegamos a ter 89 pacientes internados no
pronto-socorro, a gente teve que ajustar naquele momento, até porque a
gente não podia ter paciente sem síndrome gripal, sem covid, misturados
com pacientes de covid. No período de quinze dias, a gente transferiu
pacientes da porta do pronto-socorro, casos de baixa complexidade, que são
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as fichas verdes e azuis, a gente transferiu para unidades de saúde. Quinze
ou vinte depois voltaram os atendimentos, voltou a ortopedia ao normal,
esses atendimentos estão normalizados. Só para pegar um gancho na
resposta do Vereador Denis, hoje o convênio SUS da Santa Casa é de R$
1.517.001,00(hum milhão, quinhentos e dezessete mil e um reais) e a
contrapartida do município é de R$ 822.842,00(oitocentos e vinte e dois mil,
oitocentos e quarenta e dois reais).” O Senhor Presidente: “Secretário vou
lhe fazer uma pergunta, depois vou passar a palavra ao público presente e
depois teremos as perguntas dos internautas as quais o senhor pode
respondê-las e entrar em contato via e-mail, facilidade que nós temos. Só
para tirar uma dúvida, a situação da Covid, quando o senhor coloca aqui
verba Estadual R$ 7.671.456,00, verba que entrou em março e abril.
Tesouro, nós não gastamos nada com a Covid?” SECRETÁRIO PEDRO
ISHI: “Nós gastamos sim. Posso dar uma olhada depois aqui, não sei se
teve algum apontamento diferente.” PERGUNTA: “No relatório, só especifica
federal e estadual, por isso a pergunta.” RESPOSTA: “Nós tivemos sim o
gasto de Covid, mas eu vou corrigir aqui, porque era para ter nos nossos
slides essa questão de receita. Eu posso corrigir enviar para a Casa de
Leis.” PERGUNTA: Interessante, Secretário, até mesmo para efeito de
fiscalização, porque aprovamos aqui no início deste ano mais de R$ 50
milhões de remanejamento orçamentário, praticamente a metade desse
valor foi para saúde. Então, depois se o senhor puder passar essa
informação, fico grato. Outro fato, Secretário, que eu quero chamar atenção,
após a audiência pública vou pedir para o senhor protocolar um ofício que eu
fiz. Na primeira audiência que tivemos, referente ao ano passado, fiz um
questionamento ao senhor e não foi respondido de forma correta. Sei que
parou muito o atendimento do Cross. Novamente solicito que o senhor
anexe o relatório do Cross para fazer a comprovação dos dados fornecidos a
este vereador, porque da forma que o senhor respondeu ficou uma situação
muito vaga e não tinha como a gente ter a informação correta, pois eu quero
fazer uma divulgação para a população, porque este vereador vem sempre
sendo questionado sobre a situação do agendamento das consultas que não
está sendo feito de maneira correta, nem a população está sendo atendida
corretamente. Então, após a sessão, só para deixar registrado, vou pedir
para o senhor assinar o Ofício novamente. E que, dessa vez, seja
respondido de forma correta, por favor! Agora passaremos às perguntas do
público presente. Peço à Diretoria Legislativa se tem alguma pergunta do
público. Não tem. Secretário, vamos fazer algumas perguntas aqui que vem
agora por meio do aplicativo que nós temos aqui na Câmara, em que a
população pode participar de forma remota com as perguntas. Pergunta da
Raquel Amorim Oliveira: ‘Bom dia, Secretário, tudo bem? Por favor,
gostaria de saber se há previsão de contratação de pessoal do concurso da
Saúde de 2018, pois há cargos que ainda não chamaram, exemplo,
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biomédico, biólogo, engenheiro sanitário, nutricionista e médico do trabalho.
Gostaria de saber se irão chamar? Aproveitando, gostaria de saber quando
vence o concurso e se há intenção de fazer novos concursos? Obrigada pela
atenção.’ Essas perguntas, Secretário, se quiser responder e depois dar um
feedback para a população, passaremos para a Diretoria Legislativa fazer o
senhor entrar em contato ou responder de forma mais correta que o senhor
entender. SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “A respeito do concurso ele está
suspenso. A gente aguarda a liberação para convocar os funcionários.
Tendo a liberação, acho que o quanto mais rápido a gente deve convocálos.” O Senhor Presidente: Pergunta do Alex dos Santos: ‘Bom dia! Por
favor, gostaria de saber o que falta para a inauguração da Clínica da Família
do Jardim Revista, pois no site da prefeitura diz que já estava concluída mais
de 85% em novembro de 2020 e que seria inaugurada no início do ano.
Quem irá gerir esse dispositivo de saúde?’ SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “A
gestão será da prefeitura. Nós estamos em fase final de acabamento e
agora vamos começar a compra do mobiliário.” PERGUNTA: ‘Gostaria de
me informar se haverá campanha de imunização da raiva este ano, pois o
ano passado não teve.’ RESPOSTA: “Não, ainda não temos data prevista e
também não sabemos se vamos fazer.” Pergunta do Paulo Lima: ‘Como
são feitos os boletins diários da pandemia? SECRETÁRIO PEDRO ISHI:
“Nós temos a vigilância epidemiológica que recebe esses dados, a Perin,
especificamente, ela recebe esses dados e junto com a equipe faz a
tradução e emite o boletim diário no Facebook da prefeitura.” Pergunta do
Bernardo G. Pires: ‘As vagas dos hospitais particulares são contabilizados
no boletim?’ SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Sim, sim as vagas do particular
são contabilizadas.” Pergunta do Clóvis Oliveira: ‘Quanto custa a vaga no
hospital particular para Covid?’ SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Para UTI R$
2.500,00 e para enfermaria R$ 1.400,00.” Pergunta da Ana Karolyne
Galdino Mattos: ‘Bom dia! Gostaria de perguntar para esta audiência,
quando a Secretaria de Saúde pretende ampliar o horário da Vigilância
Sanitária? Pois esta foi uma das propostas que consta no plano do governo
do prefeito, Rodrigo Ashiuchi. Pergunto isso, pois há diversas festas
clandestinas e empreendimentos que funcionam à noite e não vejo atuação
da vigilância no período noturno. Creio que seja pelo número reduzido de
fiscais ou por conta do horário de funcionamento.’ SECRETÁRIO PEDRO
ISHI: “O canal de atendimento administrativo é a vigilância mesmo das 8h às
17h. E as denúncias são feitas pelo telefone da GCM. A Vigilância Sanitária
fica 24 horas à disposição. Nós chegamos a fazer atuação de madrugada,
sábado e domingo. Acho que no caso aqui a pergunta é a referente ao
canal, aí pode ser a GCM mesmo, porque ela faz o contato com a sanitária e
eles vão até o local.” O Senhor Presidente: “Muito obrigado pelas
respostas. A palavra continua aberta para os vereadores. Não havendo
manifestação, passo a palavra ao secretário para suas considerações finais,
Rap/Psa

47

19
19

49
19

Câmara Municipal de
Suzano
Estado de São Paulo
www.camarasuzano.sp.gov.br
e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br

após, encerraremos.” SECRETÁRIO PEDRO ISHI: “Quero agradecer ao
Presidente Leandrinho, agradecer a todos os vereadores. A gente sabe que
a missão não é fácil. A gente tem um grande trabalho aí pela frente, um
trabalho árduo e creio que o nosso desejo de ter uma saúde referência vai
se concretizar. Quero agradecer a todos os colaboradores da Secretaria
Municipal de Saúde que nesse primeiro quadrimestre deu todo apoio junto
conosco lá na Secretaria. Foram dias até às 23 horas, meia-noite. O
sofrimento de todos os funcionários da rede tem sido muito grande, o
esforço tem sido muito grande. Eu agradeço a todos os funcionários, em
nome deles, agradeço também a toda a população. Aqui quero agradecer
também aos funcionários da Casa de Leis.” Nada mais havendo a deliberar,
o Senhor Presidente, às 12h08, encerrou a presente Audiência Pública.
Acompanharam a sessão os seguintes vereadores: Vereadores: André
Marcos de Abreu - Pacola (PSC); Antonio Rafael Morgado – PDT(Professor
Toninho Morgado); Artur Yukio Takayama – PL (Artur Takayama); Denis
Claudio da Silva – DEM (Denis Filho Pedrinho Mercado); Fabio Diniz de
Oliveira (PTB); Givaldo Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde); Jaime
Siunte - PSDB (Jaime Siunte); Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL
(Joaquim Rosa); Lazario Nazare Pedro – REPUBLICANOS (Lazaro de
Jesus); Leandro Alves de Faria – PL (Leandrinho); Marcio Alexandre de
Souza – PL (Marcio Malt); Marcos Antonio do Santos – PTB ( Maizena);
Max Eleno Benedito - PODEMOS (Max do Futebol); Nelson dos Santos – PL
(Nelson do Fadul); Rogério Aparecido Castilho – PSB (Rogério Castilho).
Acompanharam a sessão, os seguintes servidores: Diretora de
comunicação, Vivian Turcado. Jornalista, Taís Aranha. Diretor Legislativo,
Douglas Francisco Martins da Silva. Agente Administrativo, Raziel Shinosuke
Ueda. Chefe de serviços administrativos, Mayara Moriera de Brito. Auxiliar
administrativo, Pamela da Silva Araujo e taquígrafa, Rosinéia de Agostini
Pacheco(trabalhando em home office).
Plenário FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA, em 31 de maio de 2021

VER. LEANDRO ALVES DE FARIA
Presidente

VER. Antonio Rafael Morgado –
1º Secretário
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