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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO 
QUADRIMESTRE DE 2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 
Ata da Primeira 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 vigésimo sexto dia do mês de fevereiro 
de dois mil e vinte e um, às 10 horas, deu-se início à Primeira 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 
Terceiro quadrimestre de 2020, 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 Jaime 
Siunte, Joaquim Antonio da Rosa Neto e Artur Yukio Takayama para 
recepcionarem o secretário municipal de Saúde, Pedro Charles Shirakawa 
Ishi e a diretora técnica, Dra. Tânia Mara Porfírio. Com a mesa composta 
o Senhor Presidente passou a palavra para o secretário municipal de 
Saúde fazer suas considerações iniciais e apresentar as contas da 
Secretaria de Saúde. Com a palavra o secretário de saúde, Pedro Ishi: 
“Bom dia, Senhores Vereadores, todos os funcionários desta Casa, todo 
público que participa desta audiência! Quero agradecer aos nossos 
funcionários Flávia Verdugo, Rodrigo Hilario, Dulce Lima, Mizael Rotta e à 
Dra. Tânia Porfírio, que têm dado um apoio para nós dentro da Secretaria 
num momento tão difícil, momento de pandemia em que todos nós 
estamos nos desdobrando em atendimento aos munícipes de Suzano. Em 
cumprimento à Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, nós 
iniciamos a nossa prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020. 
Quero agradecer ao Diomar Novaes, do setor de faturamento. Agradecer 
ao nosso prefeito Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi. Agradecer, também na 
oportunidade, ao presidente da Câmara, Leandrinho.” O Secretário iniciou 
a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020, da Secretaria de 
Saúde, conforme o documento encaminhado à Câmara Municipal de 
Suzano, Ofício 24/2021- SMS, em 23 de fevereiro de 2021, (protocolo 
nº000903) às 09h59. Leu e explicou os números dos próximos quadros, 
exibidos no data show da Câmara Municipal de Suzano, auxiliado pelo Sr. 
Diomar Novaes Junior.  “Nós iniciamos a nossa prestação de contas do 3º 
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quadrimestre de 2020 pelo nossos equipamentos de saúde, Temos hoje  
cinquenta e sete(57) equipamentos de saúde que abrangem toda a cidade 
de Suzano”, disse o secretário e leu o nome de todas as unidades dos 
quadros a seguir. 
 

 
 

“Essas unidades compõem o grupo de Atenção Básica de Saúde do 
município e nossas Unidades de Saúde da Família. Nós temos também 22 
unidades de Especialidades que são serviços pós atendimento da atenção 
básica.  
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No grupo de Urgência e Emergência nós temos: 
 
 

 
 
“O Hospital de Campanha Covid-19 Suzano foi encerrado em setembro. 
Também é considerado rede de urgência e emergência o nosso SAMU. 
Entre eles nós temos lá o SAMU básico e o SAMU avançado. Cada 
ambulância desse tipo é considerada um ponto de urgência e emergência”, 
informou o secretário.  
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“Nós temos também a nossas atividades do Conselho Municipal de Saúde 
que vem atuando forte nesses últimos dias com ações importantes no 
nosso município. No terceiro quadrimestre de 2020, tivemos três reuniões 
Ordinárias, uma reunião extraordinária e três resoluções emitidas. Número 
importante também do nosso Conselho Municipal de Saúde.”  
 

OFERTAS E PRODUÇÕES DE SERVIÇOS  
 Própria + Contratada +  Conveniada. 

 

 
 
“Produção 1.355.173 procedimentos. Vale ressaltar que estamos falando 
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Então essa foi a 
nossa produção. Desse montante de 296.327 procedimentos feitos na 
Atenção Básica – UBS e USF –, o que representa 21,9% desse 
atendimento.”  
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“É importante observar que esses números também tiveram uma alteração 
devido ao estado pandêmico que nós vivemos no país e no mundo, onde 
as pessoas acabam procurando menos a unidade de saúde com medo de 
se infectarem com a Covid-19.” 
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O secretário Pedro Ishi leu os números dos procedimentos das 
emergências nos equipamentos de saúde e destacou: “O que está em 
amarelo é relacionado à Covid-19. O hospital de campanha, Senhores 
Vereadores, estava no desmonte, por isso esse baixo número”. 
 
 
 

 
 
“Temos um número elevado de exames em relação ao nosso sistema. A 
gente precisa melhorar bastante esse número, tendo em vista a 
precariedade quando a gente procura o sistema Cross”, explicou. 
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“Deixamos a informação com os senhores vereadores que tivemos 
disponibilização de vagas pelo Estado. Temos aí dividido entre os 
equipamentos de saúde da cidade que conseguiram vagas. Temos o 
número de consultas e o número de exames. Foram 12.277 consultas e 
26.245 exames num total de 38.522 procedimentos. Temos um trecho da 
Secretaria que cuida da Saúde Mental, que é CAPS I - ALUMIAR. CAPS 
II - DEVIR. CAPS AD - ÁLCOOL E DROGAS. CAPS i – ENTRELAÇOS E 
CONSULTORIA NA RUA. Convido a nossa coordenadora de Saúde 
Mental, Dulce para falar sobre saúde mental”, disse o secretário. 
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Com a palavra Sra. Dulce Ramos: “Bom dia a todos e a todas! Meu nome 
é Dulce, para quem não me conhece, sou psicóloga, sou concursada no 
município e estou na coordenação da Rede de Atenção Psicossocial, para 
muitos, conhecida como a Saúde Mental. Como o secretário falou, nós 
temos alguns equipamentos na saúde mental. Talvez, os vereadores não 
conheçam todos esses equipamentos. Eu gostaria até que vocês 
pudessem conhecê-los. Os CAPS são centros de atenção psicossocial, 
são serviços voltados para atendimento para pessoas com transtornos 
mentais graves. Os casos mais graves de saúde mental são atendidos nos 
CAPS. O CAPS – ALUMIAR fica na rua da Escola Raul Brasil e atende 
adultos, moradores da região do centro expandido de Suzano. O CAPS - 
DEVIR fica na rua do estacionamento do Veran, no centro da cidade, e 
atende os munícipes com transtorno mental que moram na região sul e na 
região norte do município. O CAPS – ÁLCOOL E DROGAS atende toda a 
população que tem problema decorrente do uso prejudicial de álcool e 
drogas, está localizado na Avenida Quinze de Novembro próximo ao 
shopping e o CAPS - ENTRELAÇOS é voltado ao público infanto-juvenil, 
atende crianças de 0 a 18 anos com transtornos mentais ou problemas de 
álcool e outras drogas. Infelizmente nós temos muitos casos de crianças e 
adolescentes com uso prejudicial de álcool e outras drogas. Além disso, 
nós temos o Consultório na Rua que é um equipamento itinerante.  Talvez, 
os senhores já tenham encontrado na rua, uma van, em que a equipe faz 
uma abordagem a pessoas em situação de rua. Oferecem cuidados de 
saúde para essas pessoas. Nós entendemos que o cuidado já era cuidado. 
Se a gente oferta cuidado de saúde e dignidade a essas pessoas, há 
possibilidade de elas aceitarem os cuidados e desejarem também uma 
mudança na sua qualidade de vida. Nós temos um serviço residencial 
terapêutico, não está aqui no slide, mas é uma casa, é uma moradia para 
dez pessoas, com transtornos mentais graves, que moravam em 
manicômios por muitos anos e Suzano cedia uma casa nessa modalidade.  
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Além disso, nós temos saúde mental na atenção básica. Imagino que os 
vereadores acompanharam, desde 2019, aquele triste episódio na Escola 
Raul Brasil, como a saúde mental do nosso município ela foi diretamente 
afetada. Até hoje, nós atendemos as pessoas que foram vitimadas naquele 
episódio da Escola Raul Brasil, e com a pandemia não foi diferente. Nós 
tivemos um aumento de casos de saúde mental, de depressão, de casos 
de ansiedade nesse período de pandemia. Nós não interrompemos as 
nossas atividades em nenhum momento. Só precisamos restringir o 
número de participantes, às vezes, em atividades grupais, mas nós 
mantivemos todos os atendimentos, porque as pessoas estão adoecendo 
muito. Um exemplo disso é que nos CAPS, antes, nós atendíamos só 
pessoas com transtornos muito graves e na grande maioria das vezes 
eram pessoas que intitulamos ele é psicótico, ele está muito doente. E hoje 
nós atendemos um grande número de pessoas com tentativa de suicídio. 
Mudou muito o perfil dos atendidos no CAPS. Infelizmente, a pandemia 
tem afetado a saúde mental das pessoas. Nós tivemos também a saída 
daqueles psicólogos do Estado. O Estado cedeu 39 psicólogos para nós. 
Eles saíram no final do ano. Mesmo com a saída deles, nós mantivemos 
4.080 atendimentos individuais na atenção básica, além dos CAPS; 921 
atendimentos em grupo; 56 ações na comunidade e 42 ações de educação 
permanente. 
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Nos CAPS nós temos um número de atendimento nos quatro CAPS. É 
importante ressaltar que além do atendimento no CAPS nós temos um 
veículo e a equipe faz acompanhamento no território. Tem pessoas que 
não conseguem chegar devido à gravidade do quadro, e a equipe vai, uma 
vez por semana, fazer a visita, vai fazer intervenção lá no território. Para 
essas pessoas são ofertados vários atendimentos. O CAPS oferece 
atendimento mais de uma vez por semana. Há pessoas que, devido à 
gravidade, frequentam o serviço todos os dias. À medida que vão 
melhorando, vai diminuindo a quantidade de vezes que frequentam o 
serviço. Nós servimos refeições para essas pessoas, porque algumas 
ficam o dia inteiro. Eles tomam o café da manhã, almoçam, tomam o café 
da tarde e retornam para suas casas no final do dia. Os vereadores têm as 
ações aí que são realizadas nos CAPS.  
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CONSULTÓRIO NA RUA é importante a gente destacar que eles 
acompanharam no último quadrimestre 665 pessoas. Nesses 
acompanhamentos eles ofertam desde teste rápido, acompanham 
consulta, levam ao hospital, levam ao dentista, levam ao CAPS, tentam 
inserir essas pessoas no atendimento no CAPS. Parte dessas pessoas, 
que estão em situação de rua, fazem uso de alguma substância, então, 
nosso objetivo é ofertar cuidado e tratamento em saúde. A gente sabe que 
é o desafio não é fácil, porque é trabalhar com uma população flutuante. 
Como nós temos a linha férrea, eles ficam um mês, dois meses em Suzano 
e vão, às vezes, para outros municípios. Mas o nosso objetivo é investir no 
cuidado da saúde dessas pessoas.  
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Eu gostaria de deixar com vocês, algo que é de iniciativa dos profissionais 
da Saúde Mental, da Secretaria da Saúde. – Informativo: ‘Luto na Covid-
19' – Nós entendemos a importância de a gente começar a trabalhar com 
a população a sensibilização, a informação. Não está no material dos 
vereadores, porque a gente começou este ano. Todos os meses nós 
vamos lançar uma cartilha de Saúde Mental, de fácil leitura, com temas 
que são pertinentes a nossa realidade.  Peço até que os vereadores 
possam divulgar para a sua comunidade. Esse material vai estar disponível 
no site da Prefeitura. Nós podemos compartilhar com os vereadores, 
porque o material informativo. Infelizmente, nós não conseguimos muitas 
atividades coletivas por conta da pandemia, mas entendemos a 
importância da informação para que as pessoas acessem o cuidado de 
saúde mental. Agradeço a todos e estou disponível para esclarecimentos, 
se necessário.” O Senhor Presidente registrou a presença da Sra. Cleide 
Tomioka e a convidou para fazer parte da mesa. A seguir, o secretário 
Pedro Ishi, explicou: “Para concluir dois itens da residência terapêutica, 
que a Dulce disse, ela é um contrato de rateio feito pelo Condemat 
(Consórcio dos Municípios do Alto Tietê). Essa residência abriga pacientes 
que estavam na rede do Estado, alguns até em manicômios e que agora 
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tem a residência terapêutica eles estão fazendo tratamento na cidade de 
Suzano. Também quero deixar um detalhe importante, o aumento do 
número de pessoas com doenças psicológicas, psicossomáticas nessa 
pandemia. É o momento de realmente eu fico em casa, do isolamento 
social e isso também tem elevado número de pessoas com transtornos 
psicológicos. Dando continuidade à apresentação, vamos falar um 
pouquinho sobre o SAMU da nossa cidade. 
 

 
 
O secretário leu os números do quadro do SAMU e frisou sobre o número 
de trotes e apelou: “Eu peço aqui até a colaboração de todos, inclusive, 
dos nobres vereadores que é o número que a gente quer baixar é muito 
desagradável quando a gente fala de trote. Às vezes, a pessoa está 
aguardando na linha para ser atendida e tem algum munícipe ou alguém 
passando trote”.  
                                     VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
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O secretário mencionou ações da Vigilância Ambiental: “Capturas dos 
Animais Sinantrópicos. Animais peçonhentos. Animais Silvestres e captura 
de cães, gatos e cavalos, que eu divido as ações junto com o secretário de 
Meio Ambiente. Investigação. Campanhas e Feiras e Ongs do município.”  

 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 
                                         

– SAE CTA – SUZANO – 
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“O CTA Itinerante foi atingido por conta da pandemia, em que não 
conseguimos fazer nenhum atendimento por causa da aglomeração. Para 
falar sobre o transporte sanitário convido o Sr. Mizael Rota.” Com a 
palavra o Sr. Mizael Rotta: “Bom dia a todos! Bom dia, presidente desta 
casa, Vereador Leandrinho, em seu nome quero cumprimentar todos os 
seus nobres colegas, que estão presentes. Quero cumprimentar o nosso 
secretário e, em seu nome, quero cumprimentar todos os diretores, 
servidores desta Casa, a plateia, os senhores da imprensa. Meu nome é 
Mizael Rotta, sou diretor da Secretaria de Saúde de Suzano e alguns 
nobres vereadores me conhecem hoje, mas muitos de vocês já me 
conhecem. Nós temos aí uma parceria de muito tempo em benefício de 
Suzano e de todos os munícipes. E àqueles que estão me vendo pela 
primeira vez, desde já, a Secretaria como sempre esteve de portas abertas 
para todas as demandas, saibam que este é o nosso convite, em nome do 
nosso secretário, que sempre manteve e pediu para que pudéssemos 
atender todos da melhor maneira possível.  
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O nosso setor de Transporte Sanitário é um setor muito importante na 
cidade, até porque, aquelas pessoas que fazem tratamentos periódicos e 
que não têm condições físicas, muitas vezes estão aflitas com a sua saúde, 
moram nos quatro cantos da cidade, e não conseguem o transporte 
pessoal. Lembrando que o nosso atendimento é por condição física e não 
por condição monetária. A Secretaria que cuida disso não é a da Saúde é 
outra, mas de maneira humana estamos atendendo o que podemos. Quero 
dizer que, por mais que tivemos um ano muito complicado em nível 
mundial, nós conseguimos atender a contento, praticamente, a mesma 
quantidade de atendimentos do ano de 2019, apenas 1,2% a menos. Eu 
creio que esse número é muito positivo.” (O diretor apresentou um 
informativo no data show, que não faz parte da audiência, e pediu para os 
vereadores não considerarem prestação de contas, porém se prontificou a 
tirar cópias aos vereadores que quiserem ter conhecimento mais detalhado 
do serviço prestado. Nota da Taquigrafia.) Sobre esse trabalho, elucidou: 
“É uma informação do grande trabalho que o nosso prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi, nos deu condições, juntamente com esta casa, com as emendas 
parlamentares, com o apoio dos vereadores da gestão anterior, tenho 
certeza de com esta gestão também. Desde já, quero provocar a todos que 
continuem ajudando a Secretaria de Saúde, enviando suas emendas, 
dando apoio no que for possível, porque tenho certeza de que será muito 
bem aplicado em benefício dos munícipes da nossa cidade de Suzano. 
Este é apenas um fato de informação. Desde já me ponho à disposição 
para tirar as cópias. Vossas assessorias podem me procurar que vou ter o 
prazer em tirar cópia se houver interesse em conhecer. Os novos 
vereadores e os que estão já na gestão podem me procurar. Quero 

mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br


  

 Rap/Psa  17 
     

Câmara Municipal de 
Suzano 

Estado de São Paulo 
1 9 4 

9 
1 9 1 9 

enfatizar que quando nós pegamos a Prefeitura em 2017, no final do ano, 
havia a média de vinte e dois atendimentos ano. Não é do meu feitio criticar 
nada, não venho aqui também criticar a gestão anterior. Cada um tem suas 
dificuldades, mas, eu como gestor público de formação, a convite do 
prefeito, Rodrigo Ashiuchi, nos empenhamos com o apoio da Secretaria 
inteira e, hoje, de vinte e dois mil atendimentos anos, já partimos aí para 
mais de 134% de aumento nos atendimentos aos munícipes, partindo de 
22 mil para quase 52 mil atendimentos ano; no ano posterior quase 56 mil 
e depois 60 mil em 2019/2020. Mesmo com a pandemia, com as 
dificuldades, nós atingimos 60 mil atendimentos emergenciais para as 
pessoas que realmente precisam dos seus tratamentos em hemodiálise, 
quimioterapia, radioterapia, pessoas acamadas, a própria ortopedia, 
fisioterapia, APAE e o atendimento fora do domicílio de Suzano, que é uma 
verba à parte, mas também nós temos esse trabalho na nossa pasta. 
Agradeço ao nobre secretário, Pedro Ishi, que desde então, mesmo não 
sendo secretário, mas fazendo parte do grupo executivo do gabinete do 
prefeito, sendo o nosso diretor, sempre nos apoiou, sempre nos defendeu 
e sempre esteve à frente de todos os momentos que tivemos dificuldades 
e que precisamos buscar mais recursos, com mais carros, mais motoristas, 
com mais condições de defender o servidor público. Então, Secretário, 
quero aqui agradecer Vossa Excelência pelo desempenho, mesmo não 
sendo secretário, sendo diretor, como eu, esteve à frente, sabemos disso, 
da nossa batalha no dia a dia, nesses quatro anos que passamos juntos. 
Repito aos nobres vereadores, Vossas Excelências foram muito 
importantes, tenho certeza de que são e serão para a continuidade do 
nosso trabalho. E aquela Secretaria, este setor está disponível e com as 
portas abertas para ajudar a população e atender as demandas que por 
ventura Vossas Excelências nos perguntem em benefício do bom 
andamento da cidade de Suzano, assim como Vossas Excelências têm 
feito diariamente. Agradeço a oportunidade e para qualquer dúvida estou 
à disposição.”  Para falar sobre a Assistência Farmacêutica, o senhor 
secretário convidou o coordenador da pasta. Com a palavra, o Sr. 
Rodrigo Christiano Hilario Moreira: “Bom dia a todos e a todas! Vou me 
apresentar para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rodrigo, sou 
farmacêutico na Prefeitura de Suzano, pelo menos há nove anos. Estou 
junto nessa empreitada na coordenação, praticamente, há cinco anos. Vou 
mostrar um pouquinho dos dados que foram feitos no último quadrimestre 
do ano passado, dos atendimentos do setor de Farmácia. 
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Percebemos que no último quadrimestre, apesar da pandemia, 
conseguimos manter os números de atendimento meio que padrão, de 164 
mil, chegando ao final do ano com um total de 529 mil atendimentos nas 
farmácias das Unidades Básicas de Saúde. Lembrando que Assistência 
Farmacêutica não só apenas faz a entrega e dispensação de 
medicamentos, também preza pelo acesso em toda essa questão de 
informação de onde o paciente pode conseguir ter acesso aos 
medicamentos, sendo eles tanto em nível municipal, estadual ou até 
mesmo federal e também uso racional. Então, todas essas ações estão 
incorporadas, não computados dentro desses atendimentos. Em cima 
desses atendimentos que nós temos de 164 mil, nós fazemos uma divisão 
para conhecer um pouquinho mais o diagnóstico da nossa população, que 
quer ser atendida, daqueles pacientes que têm os receituários 
provenientes da rede básica municipal:  116.787 também daqueles 
pacientes que usam a saúde complementar, que a gente fala de convênios 
ou particulares e as farmácias que também atendemos. Sendo eles 12.225 
de outros serviços privados de saúde complementar, e 10.041 de outros 
serviços, sistema estadual ou federal ou usa, muitas vezes, o serviço TFD, 
que o Mizael encaminha o paciente para São Paulo ou do sistema Cross, 
que faz o atendimento de alguns médicos especialistas fora do Município 
de Suzano, que vem buscar os medicamentos junto conosco. Temos 
também um número muito alarmante na questão de mandados judiciais 
hoje nós temos 117 atendimentos judiciais, que, em torno de uma 
população estimada de 300 mil habitantes, é um número pequeno, porém 
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já consegue no final do ano ter um consumo de 2.007 milhões(sic), sendo 
no último quadrimestre de 429 mil. Percebemos também que a 
judicialização da Saúde é uma recorrência, é uma realidade que também 
tem dificultado mais as ações da saúde para conseguirmos ampliar a nossa 
lista de medicamentos da cesta básica, que hoje nós temos 272. Por fim, 
para não me prolongar muito, vou falar um pouquinho do nosso programa 
de controle de Diabetes. Sabemos que o controle de diabetes é um fator 
muito importante para evitarmos novas complicações, novos tratamentos 
e também novas consultas médicas. Então, a gente consegue, dentro do 
Município de Suzano, um diferencial de fornecimento de aparelho de 
glicemia para favorecer o controle de diabetes para os pacientes que fazem 
uso doméstico, não só aqueles diabetes do tipo I, vai também para 
gestantes,  diabéticos tipo II, entre outros como tratamento de câncer e 
também insuficiência renal crônica, totalizando então 851.920 de tiras 
reagentes, sendo quase o mesmo quantitativo de lancetas, que são 
necessárias para fazer essa aferição completa por meio da coleta de 
sangue.  Também me ponho à disposição. Agradeço a oportunidade, 
estarei ali nas cadeiras. Obrigado a todo. Bom dia!” O secretário leu os 
quadros abaixo sobre Recursos Humanos. Profissionais Atividades 
Fim. Profissionais Atividades Meio e Profissionais Classe Médica. 
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“Os coordenadores são as pessoas que fazem, na maioria das vezes, a 
parte administrativa”, explicou o secretário. 
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Fontes Origens e Aplicações de Recursos 
municipal – estadual – federal 

 
O secretário leu os valores das receitas e despesas dos quadros seguintes. 
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“Esses números são as receitas que nós tivemos no ano. Também a gente 
separou aqui para mostrar melhor o que foi de receita para a Covid-19.  
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Para falar sobre o acompanhamento da vigilância epidemiológica, o 
secretário chamou a diretora de vigilância em saúde. Com a palavra, a 
Dra. Maria Cristina Perin: “Bom dia a todos! A gente fala que a Vigilância 
em Saúde é composta pela Vigilância Ambiental; Vigilância 
Epidemiológica; Saúde do Trabalhador e a Vigilância Sanitária. Hoje, eu 
vou falar especificamente dos dados da Vigilância Epidemiológica durante 
todo o ano de 2020.  
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Temos vários programas e sistemas que alimentamos diariamente. Eu vou 
falar dos principais para vocês. O primeiro é em relação à notificação 
compulsória. Nós temos doenças de notificação compulsória que tem que 
ser comunicada, notificada à Vigilância Epidemiológica para que ela possa 
fazer as ações para evitar que essas doenças contamine o maior número 
de pessoas. Aqui está número por doença, mas eu vou querer falar no 
total, que é em torno de trinta mil notificação de doenças infecciosas que 
nós recebemos no ano de 2020. Cada notificação desencadeia ações. 
Então nós inserimos no sistema, nós investigamos os resultados de 
exame, nós ligamos para as famílias, quando for o caso, a gente vai levar 
a medicação para que as pessoas que tiveram contato não contaminem 
outros. São trinta mil notificações que nós trabalhamos cada uma delas 
com muito maior intensidade do que simplesmente um número. 
Tuberculose. Nós temos o ambulatório de Tuberculose e, no ano de 2020, 
nós fizemos 3.818 exames. Como que a gente faz esses exames? O 
médico pede para aquele paciente que tem alguma clínica fazer o exame 
ou – nós fizemos campanha – se a pessoa apresentar tosse maior que 
algumas semanas, deve se dirigir a nossa recepção, pegar um potinho e 
deve colocar o escarro ali dentro e a gente faz a pesquisa do bacilo da 
tuberculose. Desses exames, foram identificados 94 casos novos. Quando 
se identifica um caso novo, o médico, o ambulatório avalia toda a família e 
todas aquelas pessoas que tiveram contato íntimo com aquele paciente, 
que a gente chama de bacilífero, quer dizer ele está podendo contaminar, 
pelo seu escarro, pela sua tosse, outras pessoas. Aí a gente avalia para 
ver se tem que tratar, e, acompanha toda a família. O ambulatório também 
dá uma cesta básica para cada paciente em tratamento, porque a nutrição 
deles é muito importante para ajudar a combater a infecção da tuberculose. 
Nós também demos 93 altas, quer dizer, pacientes que curaram. Só que a 
gente tem alguns problemas aí que eu abandono de tratamento. Esse 
paciente que abandona o tratamento, muitas vezes, fica multirresistente, 
ele precisa de medicações mais caras que é dada pelo governo estadual, 
É um trabalho importante em que você tem de fazer a buscativa, tentar 
convencer esse indivíduo de voltar ao tratamento. E desses oito, nós 
tivemos quatro óbitos. Não é para a gente ter óbito por tuberculose! Mas 
eles abandonam e a gente tem algumas outras causas que resultaram em 
quatro óbitos de pacientes pela tuberculose. Mesmo assim, esse 
ambulatório, há muitos anos seguidos, tem recebido prêmio pelo trabalho 
desenvolvido. Hanseníase é uma outra doença, em que nós temos um 
dermatologista no Ambulatório de Especialidades. A incidência desses 
casos é muito pequena na nossa região. Nós tivemos no ano de 2020, um 
caso novo e um caso que a gente deu alta. Aqui também, cada paciente 
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que chega, nós temos muitas ações, porque a gente vai avaliar todos os 
pacientes de contato íntimo e acompanhá-lo, por muito tempo. Um orgulho 
da vigilância epidemiológica, há muitos anos, tem sido a vacinação. Ela 
segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. No ano de 2020, nós 
aplicamos 107 mil doses de vacinas. Para que isso seja possível, nós 
temos toda uma equipe preparada com carro próprio refrigerado, que vai 
até Mogi das Cruzes buscar essas vacinas, de acordo com a grade, que 
chega semanalmente ou a cada duas semanas, nós armazenamos na 
nossa central de armazenamento da rede de frios de Suzano. É uma 
central que conta com várias geladeiras domésticas mesmo, mas também 
há várias câmaras próprias para guardar as vacinas. E lá, nós temos um 
gerador em que é feita a manutenção preventiva. Nós temos um contrato 
com uma empresa que faz a manutenção preventiva de toda a rede de frios 
não só das câmaras frigoríficas na nossa central, como em todas as 
Unidades Básicas de Saúde que são 24. A Valquíria é quem controla isso. 
Fora essas 107.000 doses de rotina, que nós aplicamos, nós tivemos a 
campanha da vacinação da gripe influenza em que vacinamos 87.109 
pessoas. E o ano que passou, nós tivemos a campanha do sarampo. 
Vocês têm acompanhado que, por vários fatores, o sarampo voltou para o 
Brasil, mas nós tivemos poucos casos. Vocês viram que a gente teve a 
notificação só de 19 casos, porque fomos muito rápidos na vacinação por 
campanha, para intensificar a imunidade da nossa população. Então aí 
foram mais 11.192 doses de vacinação. Ano passado, a gente trabalhou 
muito e aplicou quase 200 mil doses de vacina nos munícipes de Suzano. 
 

SINASC  –  SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS. 
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Outro sistema que eu vou falar para vocês é o Sistema de Informação 
Sobre Nascidos Vivos. Este sistema nós alimentamos diariamente. Como 
funciona? Quando nasce um bebê, não importa se é na nossa Santa Casa, 
se é no Santa Maria ou em qualquer outro hospital maternidade do Brasil, 
é preenchida uma declaração de nascido vivo em três vias: uma via fica 
com o Hospital; outra via vai com o pai para registrar o bebê e a terceira 
via vai para Vigilância Epidemiológica do município.  Vamos falar de 
Suzano. Suzano ou qualquer outra cidade, digita todos os nascidos vivos. 
Não importa se esse nascido vivo é de Poá, de São Paulo, ela que digita. 
E depois, por troca de informação entre os sistemas, as nossas digitações 
vão para outro município, que o pai ou o responsável ofereceu o endereço, 
e de outros municípios vem para nós. Desta forma, nós conseguimos saber 
quantos nascidos vivos a gente teve em 2020. Esse dado ainda é parcial, 
porque o sistema só é encerrado no meio do ano. Já aconteceu de a gente 
ter crianças nascendo lá no Acre ou em qualquer outro desses estados e 
demora a chegar até nós. Neste momento, nós temos registrado que, no 
ano de 2020, nasceram 3.879 crianças. Por parto normal foram 46%, e por 
parto cesário foram 54%. Você sabe que todos esses indicadores, que nós 
conseguimos fazer através dos dados captados pela equipe de vigilância 
epidemiológica, são importantes, porque eles vão mostrar para o nosso 
gestor, vão mostrar para o Pedro e para o prefeito o que a gente tem que 
fazer para melhorar a saúde da nossa população. Nós tivemos 32 
natimortos no ano passado. As causas de natimorto são muitas, pode ser 
uma doença clínica, alguma doença pré-existente dessa mulher, como 
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diabetes mal controlada, pode ser o próprio uso de drogas, que está bem 
intenso na nossa população, e pode ser sim por alguma intercorrência da 
gravidez. Isso diz que 8,2% das mulheres que engravidaram tiveram um 
natimorto, quer dizer, o bebê morreu antes de nascer. Para a mulher isso 
é uma tragédia! Óbito infantil. No ano que passou foram 44. A gente faz 
uma proporção para cada mil nascidos vivos. A nossa proporção é de 11.3, 
que é a média da região do Alto Tietê. O nosso trabalho tem o objetivo de 
diminuir esse índice, para isso, trabalhamos continuamente. Então do 
sistema de nascidos vivos, são esses os dados extraídos. Nós vamos 
passar para um próximo sistema.  Sistema de informação de 
mortalidade. 
 

 
 
Vocês veem que dos 1.748 óbitos, faleceram pela Covid-19 15,7%. Porém 
é importante salientar que são grupos específicos, e esses dados ainda 
são de 2020. Ainda pode mudar, e se mudar vai ser pouco. As pessoas 
que vão ter os casos mais graves e que vão ir a óbito serão principalmente 
aquelas que tem uma comorbidade. Diabetes mal controlada contribui 
muito para esses óbitos; a hipertensão arterial mal controlada; a obesidade 
– isso nós podemos prevenir na de Atenção Básica – e a idade avançada, 
quanto mais idoso, mais fácil de evoluir para mortalidade. E nós temos 
outras causas. As causas mal definidas, inclusive, algumas indústrias 
avaliam a porcentagem de causa mal definida entre outros indicadores da 
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cidade, para investir ou não no município. O que seria interessante na 
região para a gente não ter esse índice tão alto? É o sistema de avaliação 
de óbitos que não temos e que teria de ser regional, comandado pelo 
Estado. Como a maioria das cidades do Brasil não tem, o Ministério da 
Saúde, em 2009, instituiu um programa, com orientações bem claras, e 
nós avaliamos cada causa, cada óbito que não tem causa determinada. O 
paciente chegou ao pronto-socorro já em óbito, não tem como dizer do que 
ele morreu. O ideal seria ir para um SVO(Serviço de Verificação de Óbito). 
Não vai, porque nós não temos. O que acontece? Nós estudamos cada 
caso desses. A gente estuda o que aconteceu na Unidade Básica; a gente 
estuda o que aconteceu no hospital; a gente estuda quais os 
medicamentos que ele estava tomando; a gente conversa com a família, 
isso tem todo um fluxo já estabelecido, depois a gente estuda cada caso 
desses e pode, em 80% dos casos, determinar qual foi a causa. Só que 
essa causa determinada pela Vigilância Epidemiológica não tem valor 
legal. Isso só tem valor para os nossos gestores ou para nós mesmos 
determinarmos como vamos cuidar da nossa saúde. E aí tem as outras 
causas, totalizando 1.748 óbitos no ano de 2020. Desses óbitos, nós temos 
outros óbitos que nós investigamos cada um. O infantil, que foram 44, da 
mesma forma que expliquei como é o de causas mal determinadas. A 
gente investiga todo óbito de mulher em idade fértil, que consideramos de 
10 anos a 49 anos. Com isso nós vamos classificar se esse óbito é evitável. 
Ele foi evitável por algum dos passos que precisaria melhorar? E aí nós 
comunicamos aos nossos gestores ou nós mesmos vamos tentar resolver 
essa intercorrência. Nós temos o controle na investigação do SIM Federal, 
que é uma obrigação nossa, então dos três sistemas importantes eu já dei 
uma pincelada para vocês. Há alguma dúvida? Agora eu só vou falar, 
rapidamente, das curvas da Covid-19. 
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Vocês veem aqui a importância dessas curvas, porque em abril a gente 
tinha poucos casos.  Ela tem os seus picos, ela abaixa, depois ela sobe e, 
lembrando que em fevereiro eu não posso comemorar muito ainda, porque 
são dados parciais até 21 de fevereiro, ainda tem muita coisa pela frente. 
É importante que esses dados aí são dados notificados, que vamos 
confirmar ou descartar.” 
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A curva do confirmado vocês estão vendo aqui que o pico foi no mês de 
agosto e fevereiro. Também são dados parciais. Os nossos exames vão 
para o Instituto Adolfo Lutz do Estado de São Paulo e demoram para 
termos o resultado, por isso que os números de fevereiro ainda estão 
baixos.” 
 

 
 
Negativos. Segue a curva de notificação.” 

 
Os curados a gente diminui um pouco este ano, por causa de algumas 
pessoas que estavam nos ajudando a ligar, voltaram para suas tarefas de 

mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br


  

 Rap/Psa  31 
     

Câmara Municipal de 
Suzano 

Estado de São Paulo 
1 9 4 

9 
1 9 1 9 

rotina. E agora estamos avaliando para ver como vamos fazer para 
podermos ligar para as pessoas que tiveram o teste positivo, para ver se 
elas se curaram ou ainda estão com uma sequela.” 
 

 
 
Óbitos. Não é tão importante falarmos em números. É importante falarmos 
na porcentagem de casos ocorridos, porque, dessa forma, posso comparar 
com outros municípios. Se eu tenho 35 óbitos, mas eu tenho o município 
de São Paulo que tem 35, então para São Paulo não é nada, mas para 
mim é um pouco mais.  Essa porcentagem vai ser relacionada com os 
casos detectados. O que eu tinha para falar é isso e estou à disposição 
para alguma pergunta.” Com a palavra o secretário de saúde, Pedro Ishi: 
“Obrigado, Dra. Cristina Perin. Só para a gente fazer o nosso encerramento 
aqui, a vacinação não se encaixa ainda na prestação de contas do 3º 
quadrimestre de 2020, porque nós começamos no dia 20 de janeiro de 
2021, mas eu trouxe os números para todos os vereadores. Na primeira 
grade, recebemos, no dia 21 de janeiro de 2021, duas mil e oitocentas 
doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantã para os profissionais de 
saúde. Na segunda grade, recebemos, no dia 26 de janeiro de 2021, duas 
mil e cento e trinta doses da vacina da Astrazeneca, que também 
vacinamos os profissionais de saúde. Na terceira grade, recebemos, no dia 
2 de fevereiro de 2021, duas mil, seiscentas e noventa doses da vacina 
Coronavac, do Instituto Butantã, que continuaram para os profissionais de 
saúde e atingiu o primeiro grupo de 90 anos. Então, as pessoas com mais 
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de 90 anos, a gente fez aplicação da primeira dose. Na quarta grade, 
recebemos, no dia 9 de fevereiro de 2021, três mil, oitocentas e noventa e 
nove doses da Coronavac, do Instituto Butantã, que começamos aplicação 
das duas mil e oitocentas doses dos profissionais de saúde, segunda dose, 
e também conseguimos contemplar o grupo de idosos de 85 a 89 anos, 
com a primeira dose de Coronavac do Instituto Butantã. Estou passando 
de primeira mão para os senhores que recebemos, ontem, dia 25 de 
fevereiro de 2021, no CAF, mil e oitocentas e vinte doses da vacina 
Astrazeneca. Nós vamos continuar vacinando o público de 80 a 89 anos. 
É importante ressaltar que nós vamos fazer essa vacinação na terça-feira 
no parque Max Feffer, no mesmo modelo que nós estávamos fazendo 
alguns dias atrás. Outra importante informação é de que não temos o 
controle de quando essas doses chegam. Então isso é importante 
comunicar aos senhores, porque a nossa vontade era montar um 
cronograma para apresentarmos para toda a população, mas, infelizmente, 
nós dependemos do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde 
e ficamos sempre na expectativa de quando as doses irão chegar. Para 
encerrar, quero agradecer a participação de todos amigos das Secretarias, 
funcionários e colaboradores, aos colaboradores desta Casa de Leis, 
agradecer profundamente aqui a todos os vereadores, que têm contribuído 
muito para a Secretaria Municipal de Saúde. E esperamos que essa 
parceria possa se estender por todo este mandato. Muito obrigado, 
Presidente. Obrigado a todos vereadores.” O Senhor Presidente, 
Leandro Alves de Fria: “Agradeço a explanação, Secretário vou abrir a 
palavra aos vereadores. Tenho algumas dúvidas e vou tirá-las antes dos 
meus pares.  Na receita que o senhor apontou, fiquei com duas dúvidas, 
na Transferência de Capital para enfrentamento da Covid, que é de R$ 200 
mil e Transferência de Capital estadual e federal para a Covid no valor de 
R$ 200 mil e outra que é no valor de R$ 387.991 mil. Onde foram investidos 
esses valores? Como vieram, de Capital, não sei e o senhor vai ter essa 
informação ou não. Outra situação que achei até um tanto que diferente, 
de se ver no orçamento, é esse repasse do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP). Não sei se é algum programa novo, alguma coisa diferente 
que foi feita para a Covid. Eu nunca tinha observado esse repasse do TJ-
SP, queria que o senhor explicasse essas três questões, por favor! 
RESPOSTA DO Secretário Pedro Ishi: “Para confirmar aqui, sobre o 
repasse do TJ, à medida que o Tribunal de Justiça faz as autorizações em 
relação às multas, que o munícipe, empresa recebe, tem aqui uma fonte 
de renda que é do TJ, e ele repassa a para algumas Instituições. Até à 
época da Covid, essas Instituições recebiam. Pós-covid, devido à 
dificuldade no orçamento, o Tribunal de Justiça começou a fazer essas 
doações para o enfrentamento da pandemia. Então, realmente, foi um 
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recurso novo que nós recebemos do TJ de São Paulo. Provavelmente, 
quando encerrar a pandemia, esse recurso não continuará. Esse recurso 
é proveniente daquelas multas que o Tribunal de Justiça aplica aos 
munícipes e às empresas. Com relação à Transferência de Capital, ela veio 
de forma de custeio. E quando vem de forma de custeio, compramos 
algumas coisas. Nesse caso, foi comprado insumos no valor de R$ 387 
mil.” O Senhor Presidente, Leandro Alves de Faria: “Com a verba 
Estadual, Secretário, também foram comprados insumos, é isso?” 
RESPOSTA: “Correto. Na verdade, não são insumos, como ela vem de 
custeio tem outros serviços que a gente pode comprar com essa dotação.” 
PERGUNTA: “Esse capital que vem do TJ é corrente que vem para 
investimento ou vem para custeio?” RESPOSTA: “Vem para investimento 
também, você pode investir em insumos e em outras fontes.” PERGUNTA: 
“Interessante essa ajuda do TJ nesse combate. Tenho só mais uma dúvida. 
Não sei se o senhor tem essa informação, se não, pode passar depois. Só 
para registrar a preocupação deste presidente, qual é a demanda reprimida 
que hoje nós temos tanto de consulta, como para exames no nosso 
município?” RESPOSTA: “Eu posso depois estratificar melhor esse 
número, mas hoje, pelos últimos dados levantados dentro da Secretaria é 
em torno de trinta e cinco mil exames e consultas. Essa demanda reprimida 
tem aumentado aos poucos, por conta que as unidades estão agora 
recebendo novas pessoas, que, durante um ano inteiro, ficaram sem 
frequentar as Unidades Básicas de Saúde. É normal que esse aumento de 
consultas e exames agora comecem, porque as nossas unidades básicas 
começam a abrir as portas para poder atender esse munícipe. Inclusive, é 
uma questão que eu gostaria de deixar a par, Presidente, todos os 
vereadores, que nós estamos fazendo um novo protocolo de atendimento 
dentro das Unidades Básicas. Para a gente não sentir tanto esse tranco de 
pessoas nas portas das unidades, nós vamos fazer um trabalho de triagem, 
um trabalho junto com os agentes de saúde, para que essa pessoa retorne 
às unidades e que a gente consiga dar um bom atendimento para não ter 
aquelas aglomerações nas portas das unidades.” PERGUNTA: “O total 
hoje seria em torno de 35 mil entre consultas e exames? “RESPOSTA: 
“Isso, mas eu posso estratificar melhor e mandar para a Casa de Leis.” 
PERGUNTA: “Queria deixar aqui, após a nossa audiência, que o senhor 
protocolasse um Ofício, não tenho dificuldade em falar de qual é o assunto, 
até mesmo porque é ligado a nossa audiência pública, é sobre a vacina. O 
senhor explanou, mas eu acho que é uma dúvida de todos os pares. Já 
sabemos como está sendo vacinada a população, que  é um plano que 
veio do governo, e eu tenho dificuldade de informação, quando a 
população nos procura para saber realmente quem está sendo vacinado. 
Como a gente não tem um plano, o senhor acabou de falar que a vacina 
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não vem constantemente, e não tem como formar um plano de vacinação, 
eu acho que é importante esse Ofício em que peço os nomes dos 
funcionários que foram vacinados até hoje, para a gente ter esse controle 
e também fazer junto a fiscalização de como está sendo feito por vocês. 
Acho que é justo esta Casa ficar sabendo para termos esse controle para 
respondermos quando a população nos pergunta.” RESPOSTA: “Nós 
temos o plano protocolado em todas as cidades do Ministério da Saúde, 
com a grade das pessoas que vão tomar a vacina, a gente pode informar. 
Todos os funcionários da rede Municipal de Saúde foram vacinados. O 
Ministério Público tem acompanhado par e passo todas as pessoas que 
estão sendo vacinadas, e a gente pode informar também sim a Casa de 
Leis.” O Senhor Presidente agradeceu o secretário pelas respostas e 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o Vereador 
Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL (Joaquim Rosa): “Na verdade, não 
quero fazer nenhuma pergunta ao secretário, quero mais é parabenizá-lo 
por ter assumido essa pasta e ver que já vem com uma bagagem boa, 
porque está se tratando do 3º quadrimestre que não foi seu trabalho, foi da 
outra gestão, porém está bem informado. Eu acho que isso é o importante, 
termos as informações. Essa é a função do secretário à frente da pasta. 
Não é conhecer cada detalhe, porém saber quem está lá, como está 
trabalhando e procurar que cada um faça o seu papel da melhor maneira, 
assim como o prefeito tem que saber quem são os secretários que estão 
ali o apoiando e assim sucessivamente. Agradeço aí a participação, a 
explanação do nosso secretário e me coloco, de antemão, a sua 
disposição. Pode contar com a gente aqui. Como o próprio Mizael já falou 
que a gente precisa colaborar com vocês, com emendas e a gente está 
aqui à disposição. Inclusive, nós, na gestão anterior, fizemos algum acerto 
quanto a funcionários, a servidores da área de obras e me parece que na 
área da saúde existe alguma coisa também, pode procurar esta Casa, 
acredito que o presidente também vai estar à disposição, para gente 
acertar alguns detalhes e a gente trabalhar da melhor maneira possível. 
Estamos à disposição. Mais uma vez quero parabenizá-lo.” Com a palavra 
o Vereador José de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira): “Secretário, quero 
parabenizá-lo pela Secretaria de Saúde. Só quero fazer uma colocação 
aqui. Nós sabemos da dificuldade que tem de essas doses de vacinas 
virem para o município de Suzano. As pessoas, às vezes, perguntam, uma 
vez que tomou a primeira dose, é garantido o direito da segunda dose? Por 
exemplo, chegaram mil e oitocentas doses, vão aplicar em mil e oitocentas 
pessoas, na esperança de virem mais mil e oitocentas doses ou já vão 
reservar 50% para os que já tomaram? Vão reservar o restante para a 
segunda dose?” RESPOSTA: “Obrigado, Vereador Zé Oliveira. Importante 
o questionamento. As doses já estão garantidas pelo Ministério da Saúde. 
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Nós não fazemos estoque de armazenamento de doses dentro do CAF. 
Outra informação importante também é que o prazo mínimo é de 14 a 28 
dias, mas não tem um prazo máximo. Então as pessoas vão retornar sim, 
está garantido pelo Plano Nacional de Imunização. Nós não fazemos 
armazenamento de doses, todas que vieram em dobro, nós estamos 
aplicando. Já no primeiro lote vieram as doses, e a gente está seguro, e 
acredita que o Ministério da Saúde, o Estado vai mandar a segunda dose.” 
Com a palavra o Vereador Max do Futebol: “Quero cumprimentar, 
primeiramente, todos os nobres pares, toda equipe da Secretaria de 
Saúde, o Senhor Secretário. Meu questionamento é sobre se o senhor tem 
algum planejamento referente ao posto de saúde do Parque Maria Helena.  
Constantemente, os munícipes do bairro têm reclamado, desde a gestão 
passada do Guillaumon, e nada foi resolvido. Queria saber se o senhor tem 
alguma resposta nesse sentido, para que a gente possa informar os 
munícipes.”  RESPOSTA: “Vereador Max, nós tivemos algum tempo atrás, 
lá na unidade, um anexo que foi construído, por meio de uma emenda do 
senhor, e agora passa por uma reforma de ampliação, onde vai ser feito 
um salão ao lado da unidade e a construção de uma cozinha. A gente tem 
uma dificuldade muito grande, isso impactou na unidade do Parque Maria 
Helena que foi o afastamento dos funcionários, alguns com comorbidades, 
naquele grupo de risco. Então, está sendo feito um novo decreto, esses 
profissionais estão retornando, né, infelizmente, não atingiu só o Parque 
Maria Helena, como várias unidades. A gente sabe da dificuldade do RH, 
mas a gente pode fazer uma visita junto lá na unidade do Parque Maria 
Helena para gente somar forças e tentar ver quais são os problemas. Tem 
alguns que a gente já sabe, a gente já enfrenta, tanto o Landin, que é o 
nosso coordenador de Atenção Básica e a Flávia Verdugo, que a nossa 
diretora de Atenção à Saúde, a gente já está mudando alguns protocolos. 
Isso vai impactar profundamente lá nas unidades, onde nós vamos criar 
realmente um protocolo único para todas as unidades e o Parque Maria 
Helena vai ser beneficiado com esse novo projeto.” Com a palavra o 
vereador Artur Yukio Takayama – PL (Artur Takayama): “Bom dia a 
todos! Primeiramente, quero parabenizar o secretário Pedro. A minha 
questão também é a mesma do presidente, referente à dificuldade da 
informação aos munícipes sobre a campanha de vacinação. Recebo, 
diariamente, não dezenas, mas centenas de mensagens, questionando 
sobre a programação da vacinação. Sabemos da dificuldade, o secretário 
acabou de falar agora que não depende só da Secretaria de Saúde, mas 
gostaríamos de que se tivesse alguma programação que pudesse nos 
enviar para poder passar para os munícipes, seria melhor. Mais um item, 
essa semana protocolei aqui um requerimento, junto com o vereador Jaime 
Siunte, solicitando um estudo de implantação de uma nova UBS na Vila 
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Ipelândia. Gostaria de saber se já tem algum planejamento para esse 
projeto? RESPOSTA: “Obrigado, Vereador Artur, a gente também fica 
nessa ansiedade do recebimento de novas doses. Como eu disse, a gente 
tem um plano de vacinação, mas não conseguimos planejar um 
cronograma, porque dependemos da chegada das vacinas. Então, esse 
novo lote que chegou da Astrazeneca vamos começar no dia 2, no Max 
Feffer, mil e oitocentas doses para o público acima de oitenta anos. A gente 
também fica no aguardo de mais doses. Elas têm chegado, mas em pouca 
quantidade. A gente espera que realmente possam chegar o maior número 
de doses, para que a gente possa realmente fazer esse planejamento. 
Infelizmente, a gente fica um pouco refém nessa situação. Quarta-feira, 
recebemos a notícia de que quinta-feira íamos receber as doses. Então, 
realmente, como a gente não tem controle da matéria-prima a gente fica 
sem ter um posicionamento e eu imagino a cobrança. Em relação ao 
requerimento protocolado na Secretaria, a gente já enviou à Atenção à 
Saúde e à Atenção Básica para viabilizar o estudo de uma unidade a mais.” 
Com a palavra o Vereador Rogerio Aparecido Castilho – PSB (Rogerio 
Castilho): “Primeiramente, quero agradecer ao Pedro,  grande amigo, 
sabemos o quanto foi difícil né chegar ao nosso lugar hoje, eu como 
Vereador, você como secretário. Estive analisando e, sempre vou enfatizar 
isso enquanto estiver como Vereador, antes de se ser vereador, eu era da 
área da Saúde, quero reforçar e deixar meu gabinete aberto e nós estamos 
juntos para somar, compartilhar com a cidade de Suzano. Eu estarei 
sempre junto, fiscalizando, cobrando e monitorando as ações em prol da 
nossa cidade. Dentro desse cenário, eu não sei se eu deixei passar aqui 
despercebida a questão odontológica da Secretaria de Saúde. Quais são 
as ações para subir com esse déficit no quadro dos dentistas? Pois seria 
a porta de entrada. Hoje vou usar por exemplo a UBS de Palmeiras, nós 
temos em torno de trezentas e cinquenta pessoas aguardando 
atendimento odontológico e após atendimento primário na unidade eles 
seguem para o CEU, que também tem uma fila de espera. Qual é o 
parâmetro que a gente pode fazer em cima disso em questão né – você 
está na Secretaria também como diretor, você tem um conhecimento disso 
– então, qual é a situação em cima disso? Também o déficit de RH hoje na 
Secretaria sabemos que é alto, não mediante à pandemia que existe, 
existem aqueles funcionários que se enquadram dentro do grupo prioritário 
que estão afastados, mas o déficit geral de clínicos e de outras áreas, o 
que você pode me dizer do cenário atual dentro desse curto prazo, longo 
prazo, por favor, quais são as ações em cima disso?” RESPOSTA: “Quero 
agradecer ao vereador Castilho que foi também um parceiro nessa luta que 
não foi fácil, Presidente. Ano passado, no enfrentamento ao coronavírus o 
Rogério também estava na linha de frente da nossa Secretaria. Acho que 
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tenho uma resposta que, de repente, possa suprir, na verdade, as duas 
perguntas. É importante também que os senhores saibam que a falta de 
RH, e aí inclui os dentistas, nós tivemos um período em que muitas 
pessoas se afastaram e muitos pedidos até de exoneração por medo da 
pandemia. E todos os concursos foram suspensos. Ontem tivemos a 
notícia de que o nosso concurso, para médicos e enfermeiros entre outros, 
foi reaberto. Ele foi reaberto, eu posso passar a data depois para os 
senhores. Eu não tenho agora de cabeça, mas a Administração deve ter. 
Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer o concurso e chamar as 
pessoas, acreditamos hoje ter um déficit muito grande na Secretaria, entre 
eles os dentistas. Também uma outra informação, a vacinação naqueles 
profissionais da saúde com comorbidades e por conta da idade ela já foi 
feita né, então, a partir da semana que vem, o prefeito deve fazer um 
decreto para que chame de volta esses funcionários. Só para também dizer 
que devido ao impedimento da Lei 179 de 2020, a gente está também 
chamando profissionais de Saúde para a reposição daqueles que saem da 
Secretaria.” PERGUNTA: “Complementando, hoje à frente da 
coordenação odontológica, quem está respondendo?” RESPOSTA: “Hoje 
a coordenação passa pelo Landim, a Marisa Sugaya era a antiga 
coordenadora. A coordenação do CEU passa pela Lara e pela Flávia 
Verdugo junto com o Landin, até a nomeação do novo coordenador.” Com 
a palavra o Vereador Jaime Siunte - PSDB (Jaime Siunte): “Bom dia a 
todos, Presidente, Secretário! Quarta-feira passada, protocolei um 
requerimento(Indicação), solicitando se o senhor pudesse incluir o pessoal 
do incinerador (na primeira etapa da vacinação). Tenho uma drogaria e 
esse pessoal vai pegar o material para incinerar. Então, eles vão aos 
hospitais, clínicas e estavam se queixando. Como eles são da linha de 
frente, que pegam materiais contaminados, gostaria que o senhor os 
incluísse. Este é um pedido. Outra posição é para a Sra. Dulce. Esse 
trabalho é muito importante. A quantidade de pessoas hoje com problema 
psicológico é todo dia! Acabei de sair, quase cheguei atrasado, resolvendo 
um problema desse tipo. Então, gostaria de conversar com a senhora 
sobre uma ideia que tenho, estou à disposição, para ajudar essas pessoas, 
porque é muita gente, muita gente. As pessoas vêm e dizem: ‘Jaime onde 
posso internar meu filho; fulano; sicrano e beltrano?’. Tem clínicas 
clandestinas hoje, em vários locais da região, e a gente poderia reverter 
isso aí com mais atendimento, melhor qualidade, ter um trabalho específico 
para isso. A gente fica muito chateado, porque quase 30% das famílias 
hoje tem gente com problema psicológico de todas as ordens, 
principalmente, agora com essa pandemia. Estou à disposição para 
conversar com a senhora a respeito, ok? Obrigado.” Com a palavra o 
Vereador Marcio Alexandre de Souza – PL (Marcio Malt): “Bom dia a 
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todos, meus amigos vereadores, Presidente, Secretário! Quero 
parabenizá-lo pelo trabalho, pelo início desse trabalho. Estive, 
recentemente, no posto de saúde do Jardim Natal, lugar que eu tenho um 
carinho muito grande, nós tivemos um problema lá com a falta de uma 
farmacêutica né, mas logo foi resolvido. Também fiquei, mais ou menos 
duas horas, conversando com os usuários do posto, e eles estão felizes lá 
com o atendimento. Então quero parabenizar pela atenção dada ao Posto 
de Saúde Jardim Natal. Secretário, tenho recebido muitas reclamações 
quanto ao agendamento das consultas, de exames e de procedimentos. A 
demora é muito grande, e saúde é uma coisa que não dá para esperar, né, 
é difícil! Gostaria de saber do senhor, quando hoje o munícipe marca uma 
consulta, em quanto tempo ele consegue passar por essa consulta, 
quando tem uma continuidade, consulta e depois um exame? Qual é o 
tempo de espera para o atendimento? Esse é o questionamento dos 
munícipes que chega até nós.  RESPOSTA: “Primeiro quero agradecer ao 
senhor, Vereador. Acho que no dia em que o senhor esteve lá, a gente teve 
um incidente com a nossa farmacêutica, ela acabou passando mal e saiu 
da unidade, mas logo foi reposto. Também já quero informar, de primeira 
mão, que a unidade do Jardim Natal é uma unidade pequena, que nós já 
estamos viabilizando estudo para ver se a gente consegue fazer a 
ampliação. Tem um imóvel ao lado que é da Prefeitura que a gente estuda 
a possibilidade de ampliação, pois com a chegada de novos médicos, 
amanhã ou depois, precisaremos de novas salas para passar por esse 
atendimento. Na questão da marcação de consulta, foi suspensa durante 
um período, e agora, como informei, elas estão retomando. Dependendo 
do exame, depois eu posso estratificar para o senhor. Se nós o temos 
dentro da nossa atenção primária ele está aí entre sete e dez dias, como 
Raios-X, ultrassom ou exame de sangue. Exames que têm uma 
complexidade maior como uma ressonância magnética ou uma 
eletromiografia a gente depende do Estado para ceder essa vaga. Aí todos 
sabem e é notório que a gente tem uma demora muito grande no sistema 
Cross, é uma briga essa questão de cessão de vagas não só do Município 
de Suzano, mas como todo município. A marcação de exames estamos 
retomando. Tem Unidade que são de sete dias; tem Unidade que são de 
quinze dias e tem Unidade que está variando até vinte dias para marcação 
de ginecologia. Realmente, assim que a gente conseguir implementar, no 
caso, as nossas ideias, dessa nova administração da pasta, a gente quer 
colocar para funcionar toda o setor de T.I., que são as marcações por 
aplicativos; marcações de consultas de demanda livre. Então, a pessoa 
pode chegar ao posto e já marcar sua consulta e não ficar aguardando lá 
nas filas. Então, realmente, a gente quer agora, nesse momento que 
começar a voltar as marcações de consultas, já fazer esse trabalho. 
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Também já quero informar que a Unidade de Saúde do Miguel Badra Alto 
está totalmente digital. Já existe o prontuário eletrônico, já tem o 
agendamento eletrônico, já tem todo o suporte dentro do consultório 
médico, e é um modelo que a gente está levando para as outras Unidades. 
Este modelo agora está indo para Unidade do Jardim Vitória, que também 
vai ser um modelo que queremos implantar em todas as outras Unidades. 
Deixo o convite aqui a todos vereadores que quiserem conhecer esse novo 
modelo que a gente quer implantar em todas as unidades. Na verdade, é 
a gente tentar colocar um padrão hoje em todas as unidades, em que eu 
posso tirar um funcionário do Palmeiras e colocá-lo no Badra, que ele vai 
saber todo o protocolo da nossa rede.”  Com a palavra o Vereador 
Marcos Antonio do Santos – PTB ( Maizena, Dunga, Vans): “Bom dia a 
todos, bom dia nosso secretário Pedro Ishi. Parabéns, pela empreitada, 
que você   está começando agora junto com a nossa cidade. Tem algumas 
perguntas aqui e tudo o que a gente fala, fala em Covid. É uma coisa que 
estamos torcendo para acabar logo né, Vereador Rogério, mas vamos falar 
de coisa boa. Secretário, gostaria de saber se o senhor tem algum 
posicionamento, se até o final do ano, primeiro ou segundo semestre, a 
respeito do posto de saúde do Boa Vista. Inclusive, ano passado, o nosso 
prefeito tinha comentado com os vereadores e com os munícipes que tinha 
uma novidade que o Boa Vista iria virar um Pronto-Atendimento 24 horas, 
que iria desafogar o Pronto-Socorro central e toda a cidade. Outra coisa 
que quero perguntar para o senhor é a respeito da Clínica da Família do 
Jardim Revista, que é uma novidade boa para a gente. Inclusive, o meu 
amigo aqui Vereador Pacola vai ficar muito feliz quando inaugurar, porque, 
eu tenho certeza de que vai diminuir pela metade as reclamações dele lá. 
Também outra coisa é a emenda que está vindo do Governo do Estado no 
valor de R$ 498.000 para cirurgia ginecológica. Isso é muito importante 
para o nosso município, porque na realidade não tem. Outra demanda 
também é se vai continuar aquela equipe de ortopedia do Dr. Diego, porque 
quando o Rodrigo entrou, em 2017, foi uma inovação na nossa cidade. 
Muitas pessoas só reclamavam, porque não tinha na época. De quatro 
anos para cá, graças a Deus, a equipe ortopédica do Dr. Diego é 
maravilhosa, o pessoal dá atenção. Eu gostaria de saber se vai 
permanecer, porque todas as vezes que troca de gestão, ainda bem que 
não trocou nosso prefeito, então tenho certeza de que vai continuar e vai 
me dar notícia boa. Quero falar para o secretário e toda sua equipe que 
está aqui que a gente poderia divulgar mais a telemedicina. Parece que 
não, mas na época quando começou a Covid a partir de 17 de março, 
muitas pessoas a usaram. Suzano foi a primeira cidade do Alto Tietê a dar 
exemplo, começou a divulgar o 0800. Depois, parece que acabou a Covid. 
E ela está aí ainda.  Então por isso que eu acho que todos nós, secretário, 
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funcionários da Câmara, da Prefeitura, não só o pessoal da saúde, temos 
que divulgar. O pessoal está acostumado pôr essa questão só na saúde, 
mas tem que ser em todos os departamentos da Prefeitura para a gente 
divulgar, porque é uma coisa maravilhosa. Vou dar um exemplo, 
Secretário, do aconteceu antes de ontem, uma pessoa ligou para mim e 
falou Maizena já acionei o SAMU e já tem meia hora que não chega. Falei 
para ele, o que está acontecendo? Porque todos vereadores aqui tem um 
pouco de tudo, ele é secretário da saúde, ele é secretário da manutenção, 
de epidemia, de tudo o que você imaginar. Aí eu comecei fazer um 
questionamento rápido, Doutora.  ‘Marinho, o que está acontecendo com 
seu pai?’ ‘Ele está com febre, pressão baixa e ele está vomitando. Chamei 
o SAMU faz meia hora e, infelizmente, não chegou até agora’. Falei para 
ele: ‘Primeiro passo, você já foi ao posto de saúde próximo da sua casa? 
Não. – Por quê?’ – eu falo porque a gente sabe como é que é a situação, 
falo, porque minha esposa é enfermeira – ‘Vamos lá, o SAMU vai atender 
quem, um acidente de carro, o cara que caiu da casa ou aquele que está 
com febre?’ E o munícipe, às vezes, não tem essa orientação. Então, 
automaticamente, quando eu o orientei, foi até o posto. Depois ele me ligou 
agradecendo. Foi medicado, a pressão normalizou, entendeu, então ele 
não precisava usar o carro do SAMU, nem o pronto-socorro. Então, acho 
que é a telemedicina, que o nosso prefeito colocou junto com a equipe da 
saúde, é maravilhosa. Acho que deveria ser mais divulgada, porque eu 
puxei os números e quando começou a Covid eram 43 consultas diárias 
por meio da telemedicina, e hoje estão em 25. A população esqueceu que 
a telemedicina existe. Parabéns para toda a equipe do nosso secretário. 
Muito obrigado.” RESPOSTA: “Obrigado, Vereador Maizena. A primeira 
pergunta em relação ao PA Boa Vista, nós temos 36% do atendimento do 
PS municipal, está girando em torno da zona norte. A gente sabe da 
importância de ter um PA na região, as obras continuam avançando, está 
programado para o segundo semestre a gente ter lá um PA à disposição, 
assim como funciona o de Palmeiras. A Clínica da Família, estive lá ontem 
para dar uma avaliada na obra, está bem adiantada. A gente vai conseguir 
também entregar no segundo semestre, e vai funcionar como uma 
Especialidades. Então, vamos ter ali exames laboratoriais, exames de 
Raios-x, ultrassom, mamografia e consultas também com especialidades. 
Então no segundo semestre, a gente vai concluir a obra.  Vereador Pacola, 
também que é da região, a gente vai conseguir finalizar. O recurso que a 
gente conseguiu garantir do Estado é para as cirurgias ginecológicas. A 
gente teve uma reunião DRS-1, que é nossa Diretoria Regional de Saúde 
número 1, que engloba os municípios do Alto Tietê, capital e alguns outros 
municípios e lá a gente conseguiu, pleiteou essas cirurgias ginecológicas. 
Para os senhores vereadores que estão todos os dias nas ruas é comum 
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uns pedidos de cirurgias ginecológicas, para as mulheres que têm mioma, 
algum problema no útero entre outros, a gente conseguiu garantir esse 
recurso. Essas cirurgias serão feitas na Santa Casa de Suzano e a gente 
vai conseguir aí realmente avançar a fila de cirurgia ginecológica e a gente 
até pede o auxílio de todos os vereadores que, nesses casos, a gente 
consiga recadastrar esses pacientes nos postos de saúde para que a gente 
não se perca no decorrer desse ano. Esse valor é para o ano.  Então a 
gente vai fazer essa cirurgia no ano. Em relação à ortopedia, a equipe 
continua. Tem um contrato que está estabelecido, a não ser que haja 
algum problema e o interventor decida trocar, mas a equipe do Dr. Diego 
continua, assim como as outras equipes que estão lá na Santa Casa. Para 
finalizar, a questão da telemedicina, que foi muito bem citado pelo 
Vereador, nós temos uma baixa na procura e a gente precisa voltar a 
orientar essas pessoas. Como o Vereador Rogério sabe, culturalmente, as 
pessoas acabam procurando o pronto-socorro e, às vezes, é um problema 
que a gente consegue resolver lá dentro da Unidade Básica de Saúde. 
Assim como a Covid, que é pior ainda, um paciente com covid dentro do 
PS o nível de transmissão é muito maior. Então ele pode seguir as 
orientações lá. O telefone é 08004848001. Este é o telefone da 
telemedicina e as atividades continuam. A gente sabe que as redes sociais 
dos Senhores Vereadores têm muita força, a gente pede para que também 
possam nos ajudar nessa divulgação. Obrigado, Vereador Maizena! Com 
a palavra Vereador Lazario Nazare Pedro – REPUBLICANOS (Lazaro 
de Jesus): “Bom dia, Presidente, bom dia, Secretário e a todos da mesa e 
nobres vereadores! Uma dúvida de um munícipe que nos procurou é a 
respeito de remédio. Ele foi até uma Unidade Saúde e não encontrou o 
remédio. É bom falar um pouquinho sobre o remédio, explicar para a gente 
como funciona para a gente esclarecer ao munícipe quando ele vai até o 
local e não encontra o remédio.” RESPOSTA: “Nós temos o setor de 
Assistência Farmacêutica, Vereador, depois eu peço para que senhor 
possa conduzir o munícipe ou o pedido para a nossa diretoria. Nós 
mantemos hoje o CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) e a gente 
tem um atendimento recorde, diante de outros cenários que a gente já 
encontrou na cidade de Suzano. Nosso nível de abastecimento é de 84 a 
90%. Diante do cenário do ano passado, nós tivemos alguns problemas 
com matéria prima de medicamentos. Não foi um problema de Suzano, foi 
um problema nacional. O Rodrigo consegue explicar melhor, mas alguns 
medicamentos, a matéria-prima dele, teve dificuldades de encontrar. 
Temos uma lista da Remume, que é uma lista médica de remédios que 
estão relacionados a esse, de repente, que a munícipe precisa. A gente 
mantém sempre aquela média de abastecimento de 84 a 90%. A gente 
sabe que vai ser muito difícil manter os 100% de medicamentos dentro da 
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farmácia, mas a gente está à disposição no que o senhor precisar, passar 
o nome da munícipe, o nome da medicação dela para a gente ver o que 
que aconteceu.” Com a palavra o Vereador André Marcos de Abreu - 
Pacola (PSC): “Primeiramente, queria cumprimentar a todos, 
cumprimentar o secretário, sua equipe. Alguns vereadores já anteciparam, 
eu queria perguntar justamente ao secretário sobre a Clínica da Família do 
Jardim Revista que havia uma expectativa de inaugurá-la no comecinho do 
mandato e, pelo que eu estou entendendo, ficará para o segundo semestre 
agora deste ano. Outra questão, Secretário, o vereador também que me 
antecedeu acabou de indagar a Vossa Excelência a respeito dos remédios.  
Há poucos dias, este Vereador recebeu vários munícipes, vamos dizer 
assim, que estavam reclamando da falta de remédios. É compreensível 
que o senhor está chegando agora, e a gente sabe que depende de atas, 
de uma série de fatores para a compra de remédios. O senhor acabou de 
colocar, pelo que entendi, que está perto de 84%, se é que entendi direito, 
gostaria de saber se podemos ficar tranquilos quanto a essa questão. 
Outra pergunta, Secretário, é sobre as vacinas dos idosos de 80 a 90 anos, 
no município de Suzano.  Eu tenho um amigo que, antes de ontem para 
ser mais exato, procurou o posto de vacinação, um senhor de 86 anos, e 
não tinha vacina. Inclusive, já estou adiantando, eu o conheço há anos, e 
como o filho dele reside em Mogi, ele foi lá preencheu uma ficha, alegando 
que morava lá não sei quanto tempo, e foi vacinado lá. A pergunta que 
faço, por que Mogi está vacinando hoje os idosos do município e nós não 
estamos vacinando os idosos no nosso município de faixa etária de 80 a 
90, será que ele procurou o posto errado? Estamos vacinando, acabou a 
vacina, estamos aguardando outro lote?” RESPOSTA: “Obrigado, 
Vereador. Só para pegar um detalhe na questão dos medicamentos, o SUS 
sempre preconiza um número, e a gente tem sempre mantido esse número 
acima. Realmente, às vezes, acontece alguma coisa no caminho, a 
empresa atrasa na entrega, falta a matéria-prima, mas a gente vai sempre 
lutar por que medicamento e médico é a base do que tem que ter lá dentro 
da Atenção Básica. Com relação às vacinas, Suzano já estava vacinando 
as pessoas acima de 80 anos. Na semana retrasada, nós já estávamos 
vacinando. Nós tivemos uma demanda muito alta daquilo que nós 
tínhamos de vacina, e esse público é um público que a gente tem que 
tomar todo um cuidado. A gente fez um drive-thru para poder orientar 
melhor, e a gente teve uma demanda muito alta, inclusive, o vereador 
esteve lá na arena e a fila do drive-thru estava lá no supermercado Shibata 
em Poá, mas a média de espera era de 40 a 50 minutos. Mogi adotou uma 
estratégia diferente que tem vacinado os idosos de 89, 88, de um em um 
ano e a gente não, pusemos de 80 para cima. Mogi vai começar a vacinar 
de 85 para cima e nós já estamos vacinando esse grupo há duas semanas. 
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A vacina Astrazeneca chegou ontem, Vereador, no CAF chegaram mil 
oitocentas e vinte doses e é para gente terminar esse público de 80 para 
cima. Então, realmente, nós, na semana retrasada, acabamos com as 
nossas doses, a gente teve uma procura muito elevada, mas a gente já 
retoma essa vacina na terça-feira na arena Max Feffer das 9 horas às 17 
horas com o público de 80 a 89 anos.” Com a palavra o Senhor 
Presidente, Leandro Alves de Faria: “Pegando um gancho na pergunta 
do Vereador Pacola, Secretário, essas doses vão vacinar o público de 80 
anos? Isso deve estar para todos os vereadores, eu não tenho esses 
dados, acho que o senhor não tem, esse público de 70 a 80 é um grande. 
A gente vê que eles estão preocupados, porque há muitas ligações nos 
gabinetes pedindo informação sobre isso.” RESPOSTA: “O público de 70 
a 80 é em torno de 1.300 pessoas. Metade desse público já tomou a 
vacina. Então, com a chegada dessas 1.820 doses, a gente encerra com 
esse público. Chegando mais doses, a gente começa a avançar os grupos. 
É muito importante que todo mundo saiba que a partir do momento em que 
a idade vai baixando, o número de pessoas é maior. Então a gente também 
depende aí dessa quantidade de doses, porque, de repente, vai ter que ter 
um escalonamento menor. Então o público de 79 a 78; o público de 77 a 
76, que a gente sabe que é um público maior. A gente viu isso, por 
experiência própria, na vacinação que nós fizemos para os acima de 90 
anos, a gente teve um público bem reduzido, e de 80 a 89, os senhores 
estiveram presentes lá, viram que foi um público bem maior do que a gente 
estimou. É importante também a gente ter uma discussão dentro da nossa 
Secretaria já com toda a rede do estado, que sempre está vindo um 
número menor de vacinas. É estimado X e sempre está variando de 20 a 
25% a menos do que geralmente eles estão mandando, mas a gente está 
tentando se organizar o máximo nessa vacinação.” Com a palavra o 
Vereador André Marcos de Abreu - Pacola (PSC): “Eu ouvi qualquer 
coisa, esta semana, parece que o governo federal aprovou uma lei, dando 
autonomia aos municípios para comprarem a vacina. Se essa lei entrar em 
vigor, existe alguma pretensão de o município comprar essas vacinas?” 
RESPOSTA: “Vereador, é interessante essa pergunta, porque o nosso 
prefeito acabou saindo na frente e procurou a empresa União Química, que 
é a detentora dos direitos da vacina Sputnik. Ele já deixou o termo de 
intenção de compra. Só para deixar um detalhe para vocês, o que é 
interessante dessa vacina é que o IFA(Insumo Farmacêutico Ativo), que a 
matéria-prima dessa vacina, é fabricada em Brasília. Então, a gente não 
tem aquele problema de exportação e importação da matéria-prima. A lei 
ainda ela não foi sancionada, a gente aguarda que faça a sanção da lei e, 
logo em seguida, o prefeito deve ir com certeza até a empresa, porque o 
Condemat fez uma intenção de compra. Dessa vacina, foi um dos primeiros 
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municípios a fazer. Com certeza, liberando a gente vai ter aí a possibilidade 
de compra da vacina para o município.” Não havendo mais manifestação 
dos senhores vereadores para seus questionamentos, o senhor presidente 
passou para as perguntas do público presente.  PERGUNTA do Sr. 
Samuel Barão, do bairro da Vila Figueira: “A Secretaria Municipal de 
Saúde possui algum cronograma de vacinação para os idosos de mais de 
60 anos com comorbidades e seria possível a divulgação de estimativa nos 
canais oficiais da Prefeitura?” RESPOSTA: “Nós temos a estimativa do 
público, isso a Secretaria já fez um manual técnico. A gente pode colocar 
sim no site da Prefeitura. Sobre a vacinação, realmente, a gente aguarda 
um posicionamento do Estado, a gente não consegue prever aí um 
calendário oficial.” O SENHOR PRESIDENTE: “Secretário, hoje, 
disponibilizamos uma ferramenta nova na Câmara de Suzano em que o 
público, por meio de um aplicativo na plataforma digital da Câmara, pode 
fazer as perguntas. Deixamos todo o material para eles observarem tudo 
online. Por causa da pandemia e o horário, de repente, a pessoa não pode 
participar, mas está sendo transmitido pelo Youtube. Nós temos algumas 
perguntas que chegaram, e eu quero passá-las para o senhor e algumas 
que não são pertinentes à audiência pública.  Vamos passá-las para equipe 
do senhor responder, porque tem um e-mail da pessoa, e com mais tempo 
ela vai respondendo. Pergunta da Sheila: “Qual é o protocolo e quais 
ações referenciadas para paciente com sequelas de pós-covid?” 
RESPOSTA: “Nós temos o ambulatório de fisioterapia onde a gente faz um 
tratamento posterior. Assim que o paciente tenha alguma dificuldade 
respiratória, ele pode procurar a unidade mais próxima que é o 
referenciamento para essas pessoas que têm a sequela. Serão feitas junto 
com a fisioterapia, o vascular e o pneumo.” O SENHOR PRESIDENTE: 
“Importante esta pergunta e importante o esclarecimento, porque pós-covid 
sempre fica uma alguma coisinha. Pergunta do Sr. Cláudio Oliveira: 
“Muito bom poder ver os documentos, mas não entendi no documento está 
29.000 casos de Covid, e no boletim diário está 10.000.” RESPOSTA: “A 
gente vai dar uma olhadinha no boletim, a gente só precisa dar uma 
atualizada se foram casos confirmados ou se foram os casos que 
passaram por atendimentos, mas a gente pode dar uma levantada sim e a 
gente já responde esta pergunta.” SENHOR PRESIDENTE: “Nós vamos 
passar para o senhor, Secretário, todas as perguntas e o e-mail também 
que já tem neste aplicativo. De antemão, quero parabenizar a nossa 
servidora Taiane que desenvolveu este aplicativo. Quero agradecer 
também pelo aporte que está sendo dado pela diretoria de Comunicação, 
em nome da Vivian e da Taís na condução da Câmara nesse sentido. 
Pergunta da Maria Eduarda: “Quando desativaram o hospital de 
campanha e por quê?” RESPOSTA: “Os indicativos no quadrimestre 
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anterior, mostravam uma queda no número de pacientes com internação 
Covid. Então esse número chegou a um determinado ponto em que foi feita 
desativação do hospital de campanha. Agora a gente está vendo uma alta 
novamente nos números. O sistema Cross do Estado já tem regulado as 
vagas, a gente deve abrir o nosso gripário, covidário entre 15 a 20 dias, 
porque a gente tem notado que o número de casos tem aumentado. Se 
precisar, o Condemat já está discutindo um hospital de campanha 
Regional. Realmente, o gráfico é interessante, porque ele tem picos e 
depois ele tem quedas.”  Pergunta do Sr. Salvador Martins Paulo de 
Assis: “Gostaria também de saber se há algum plano com relação à 
dengue, pois achamos incomum não ter havido morte de dengue no Estado 
em 2020. Parece-me que está havendo um equívoco nos números, estão 
computando os casos de dengue como Covid. Como está na cidade de 
Suzano?” RESPOSTA: “Nós temos um gráfico aqui, eu posso depois dar 
uma olhada rápida aqui, mas foi uma das coisas que a gente quis trazer 
para esta audiência, que, realmente, a gente tem caso sim de mortes. 
Inclusive, a equipe de vigilância tem feito esse trabalho, porque como, às 
vezes, algumas pessoas falam só houve mortes de Covid. Não, realmente 
nós tivemos mortes de Covid, mas tivemos mortes de doenças com 
problemas na no quadro respiratório. Nós tivemos aqui as notificações de 
244 pessoas de dengue; 14 de leptospirose. Nós tivemos sim casos que 
foram notificados”. SENHOR PRESIDENTE: “A próxima pergunta é da 
Sueli Lamar: ‘Como a Prefeitura fez com os moradores de rua para 
prevenção do Covid?’” RESPOSTA: “Foi feito um acompanhamento junto 
com Consultório na Rua, né, como a Dulce mesmo pôde explicar aqui, e o 
vereador Jaime Siunte pôde completar é um público que é difícil, a gente 
tem que estar frequentemente fazendo esse atendimento, mas nós tivemos 
sim um controle. Inclusive, no Paulo Portela abrigou esses pacientes lá no 
período em que a gente fazia o exame antígeno. E se a gente via que esse 
paciente estava positivo para Covid, ele era abrigado no Paulo Portela em 
apoio a Secretaria de Assistência Social.” SENHOR PRESIDENTE: “Outra 
pergunta é do Fernando Moreira: ‘Suzano recebeu recursos a mais do 
governo federal por causa do Covid?’” RESPOSTA: “Recebemos recursos 
a mais, a gente colocou nos slides anteriores os recursos que nós 
recebemos do Governo Federal. Transferência para enfrentamento do 
Covid-19. A transferência para a Irmandade Santa Casa, isso resultou em 
três pagamentos de R$ 1.387.000,00(um milhão, trezentos e oitenta e sete 
mil). Recebemos recurso do Governo Federal.” SENHOR PRESIDENTE: 
“Pergunta da Marcela G. Alves: ‘Por favor, será que a Prefeitura poderia 
colocar em seu site a Programação Anual de Saúde(PAS) e também o 
quanto o plano Municipal de Saúde 2018/2021 foi concretizado, pois não 
consegui achar isso no site e facilitaria para o cidadão com relação à 
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transparência pública de acordo com a lei 141/2011. Obrigado e parabéns 
pela iniciativa para participação da Comunidade. Se o senhor quiser depois 
responder pelo e-mail, de repente, é uma coisa mais complexa não tem 
problema nenhum. O importante aqui é responder, como é audiência 
pública, para dar notoriedade à audiência. Vou fazer a última pergunta é 
da Carolina: ‘Se não tiver a vacina da segunda dose, vi no jornal que corre 
o risco de recontaminação?’ RESPOSTA: “Como eu disse, o Estado 
preconizou essa segunda dose, e a gente está aguardando realmente que 
o Estado envie as segundas doses. Como eu disse aqui, vale ressaltar que 
existe um prazo mínimo para que você não tome a vacina, que é de 14 a 
28 dias, mas não existe um prazo máximo para que você tome essa dose. 
Isso foi uma matéria publicada pela sociedade brasileira de infectologia 
que faz acompanhamento, junto às vacinas.” SENHOR PRESIDENTE: 
“Agradeço a presença de todos os vereadores que estiveram presentes e 
passo a palavra ao secretário para suas considerações finais. Com a 
palavra o Secretário de Saúde, Pedro Ishi: “Presidente, queria 
agradecer a oportunidade de estar aqui na nossa primeira audiência 
pública do ano de 2021. Queria agradecer, mais uma vez, a toda equipe 
de Saúde que faz um esforço muito grande na nossa rede. Essa equipe 
guerreira, equipe que está há um ano no enfrentamento a Covid -19, muito 
desgaste, não é fácil, vários profissionais da nossa Prefeitura acabaram se 
afastando por conta do problema da Covid, e esses funcionários de saúde 
se mantiveram lá em pé, dispostos a ajudar toda nossa população. Então, 
eu quero, na minha primeira audiência, parabenizar esses profissionais em 
nome da Dulce, do Landim que estão aqui hoje nesta Câmara Municipal. 
Quero agradecer também aqui a todos os vereadores pela oportunidade 
de estar aqui com vocês. Nosso gabinete está à disposição de todos os 
vereadores. Como eu disse no começo, a gente quer ampliar essa parceria 
com os senhores e qualquer dúvida a gente está à disposição. Quero 
agradecer ao Presidente desta Casa de Leis pela oportunidade de 
estarmos aqui e agradecer ao nosso prefeito Rodrigo pela nomeação. Nós 
vamos trabalhar muito no decorrer deste ano, para poder fazer uma saúde 
melhor para todos os munícipes. Muito obrigado.” O Senhor Presidente: 
“Quero deixar registrado os meus agradecimentos à Dra. Tania Porfírio, à 
coordenadora da rede de atenção psicossocial, Dulce Ramos; ao 
assistente de farmácia, Rodrigo Hilário, à Dra. Cristina Perin, da Vigilância 
e Saúde, e a Flavia Verdugo, da direção e atenção à saúde. Também 
agradeço meu amigo, Mizael, que sempre vem nos ajudando. Parabéns 
pelo trabalho que vem desenvolvendo. Agradeço a todos os vereadores, 
público presente, aos funcionários desta casa por mais esta audiência. Boa 
tarde a todos e fiquem com Deus!” Não havendo mais nada a tratar, o 
Senhor Presidente, às 12h10 deu por encerrada a audiência pública. 
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Acompanharam a sessão os seguintes vereadores: Vereadores: André 
Marcos de Abreu - Pacola (PSC);  Artur Yukio Takayama – PL (Artur 
Takayama); Givaldo Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde); Jaime 
Siunte - PSDB (Jaime Siunte); Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL 
(Joaquim Rosa);  José de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira); 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, Dunga, Vans);  Max Eleno 
Benedito - Podemos – PODEMOS (Max do Futebol); Nelson dos Santos – 
PL (Nelson do Fadul); Rogerio Aparecido Castilho – PSB (Rogerio 
Castilho). Acompanharam a sessão, os seguintes servidores: Diretora de 
comunicação, Vivian Turcado. assessora técnico de comunicação, Taís 
Aranha; Diretor Legislativo, Douglas Francisco Martins da Silva. Diretor 
Jurídico, Eric Trimboli Teixeira; Agente Administrativo, Raziel Shinosuke 
Ueda. agente administrativo função do Rodrigo Yukio Igarashi; chefe de 
serviços legislativos Mayara Moriera de Brito; auxiliar administrativo, 
Pamela da Silva Araujo e taquígrafa, Rosinéia de Agostini 
Pacheco(trabalhando em home office).  
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