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

Ata da Sétima 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 oitavo dia do mês de setembro
de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos, deu-se início à
Sétima Audiência Pública, do Primeiro Exercício da Décima Oitava
Legislatura, sob a Presidência do Ver. Leandro Alves de Faria, que,
cumprimentou todos os presentes, e 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 Segundo 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 Rogério Castilho, Max Eleno Benedito 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
fazer suas considerações iniciais e apresentar as contas da Secretaria de
Saúde. Com a palavra o secretário de saúde, Pedro Ishi: “Quero
agradecer o Presidente, bom dia a todos da Casa de Leis! Quero agradecer
também a todos os vereadores presentes. Agradeço a equipe técnica da
Secretaria Municipal de Saúde. Quero agradecer o Misael Mota; agradecer a
Magna, a Flávia Verdugo, a Dulce, a Dra. Cristina Perin, a Cyntia Watanabe,
o Mateus, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka.
Quero agradecer a Valquíria e a coordenadora da Zoonoses, Priscila. Vamos
fazer a prestação de contas que se refere ao relatório do Segundo
Quadrimestre de 2021.” O Secretário apresentou as contas do segundo
quadrimestre de 2021, da Secretaria de Saúde, conforme o documento
encaminhado à Câmara Municipal de Suzano, Ofício 508/21- SMS, em 21 de
setembro de 2021, às 8h53, nº protocolo 5118. Auxiliado pelo Sr. Diomar
Novaes Junior, assessor de gabinete, que exibiu os slides, leu e explicou os
números dos próximos quadros, exibidos no data show da Câmara Municipal
de Suzano.
58 Equipamentos de Saúde em nosso Município.
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“São 24 unidades da Atenção Básica – 12 Unidades Modalidade Unidade
Básica de Saúde e 12 Unidade Modalidade Saúde da Família.”
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“Lembrando que na última prestação de contas nós tínhamos quatro
unidades. Naquele período, nós tínhamos o contrato com a AMO
(Assistência Multidisciplinar em Oncologia) e o Hospital Santa Maria.”
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OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ASSISTENCIAL
PRÓPRIA – CONTRATADA E CONVENIADA.
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“Aí estão listados os procedimentos de ordem de grandeza. O maior foi
528.626, que foram consultas, atendimentos e acompanhamentos. Esses
são os procedimentos que a Secretaria no todo faz no seu dia a dia.
– PRODUÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA. Do percentual de 1.143.465,
386.449 procedimentos foram feitos nas UBSs e Unidades de Saúde da
Família, nossas estratégias, equivalendo a 33,9%. PRODUÇÃO EM
ESPECIALIDADES. Do percentual de 1.143.465, foram feitos 93.560
procedimentos equivalendo a 8,2%. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA –
HOSPITALAR. Do percentual de 1.143.465, fizemos 663.456
procedimentos, o que equivale a 58,2%.
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REGULAÇÃO – SISTEMA CROSS – CONSULTAS 10.001 - PRODUÇÃO
DO 2º QUADRIMESTRE FORAM 27.935 – EXAMES 17.934.
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“Produção do laboratório de maio até agosto. Total de pacientes 36.637.
Total de exames, 422.081. É importante salientar que essa diferença entre
número de pacientes e número de exames é por conta dos pedidos de
exames. Geralmente, o médico pede cinco, seis, até dez exames por
pessoa.”
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Para falar sobre a Saúde Mental, o secretário pediu para que a Sra. Dulce
Ramos falasse sobre as ações que foram feitas sob sua coordenação e,
inclusive, sobre o Setembro Amarelo. Com a palavra Sra. Dulce Ramos:
“Bom dia, Presidente! Bom dia, Nobres Vereadores, colegas da Secretaria
da Saúde, público presente! Como o secretário disse, nós temos os 4 CAPS,
atualmente; Saúde Mental nas 24 unidades da Atenção Básica – com pelo
menos um psicólogo em cada unidade de Saúde, em unidades que são mais
volumosas, temos dois psicólogos – e Consultório na Rua.

“Nos 4 CAPS estamos atendendo 969 pessoas, produzindo um volume de
atendimentos bem significativos.”
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“Na Atenção Básica, temos 10 unidades que oferecem atendimento de
psiquiatria. Essas unidades são referências para as unidades dos territórios.
Nós atendemos 4.492 pessoas, e em psicologia atendemos,
individualmente, 8.840 pessoas. Além disso, foram feitas 895 atividades em
grupo, com pelo menos cinco pessoas em cada grupo.”
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“CONSULTÓRIO NA RUA é um dispositivo que os vereadores conhecem,
que atendem a população em situação de rua. Eles estão acompanhando,
neste momento, 159 pessoas, para as quais são produzidas várias
articulações de cuidado.”
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“No segundo quadrimestre, fizemos uma ação em todas as unidades de
saúde que é o evento Dia da Luta Antimanicomial. Nesse evento a gente
marca para a população a importância do cuidado da Saúde Mental e do
cuidado em liberdade. A gente evita que as pessoas sejam trancafiadas, que
fiquem no hospital por longas datas. Nós temos promovido Saúde Mental na
Atenção Básica.”

“Fizemos nas 24 Unidades de Saúde uma formação para a melhoria do
acolhimento. Nós fomos pessoalmente nas 24 Unidades fazer uma
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capacitação com as equipes das unidades para trabalhar o acolhimento em
saúde. Entendendo a importância do acolhimento para a garantia do usuário,
formamos todas as unidades.”

“Tivemos também uma exposição no CAPS-AD(Álcool e Drogas). As
equipes se empenham muito em promover autonomia, cidadania das
pessoas. No mês de agosto promovemos uma exposição de trabalhos
brilhantes dos usuários de Saúde Mental CAPS- AD. Eu quero falar sobre o
Setembro Amarelo para os senhores. Sabemos que a prevenção contra o
suicídio não deve acontecer somente no mês de setembro. O mês de
setembro é um marco simbólico para a gente lembrar de que todo dia é dia
para fazermos prevenção contra o suicídio. Infelizmente, no Brasil, esses
números têm aumentado. E com a pandemia nós temos atendido, tanto nos
CAPS quanto nas Unidades, diariamente, pessoas que tentaram suicídio.
Logo nós entendemos a importância de fazer a campanha de
conscientização. Todas as unidades estão promovendo ações, durante o
mês inteiro, de valorização da vida. No dia 30 agora – creio que os
vereadores já receberam o nosso convite –, nós faremos uma ação
intersetorial no Teatro Armando de Ré, às quatorze horas. Nós estamos
chamando representantes da comunidade para que todos tenham manejo
com as pessoas em risco de suicídio. Se por acaso qualquer um de nós da
sociedade nos depararmos com uma pessoa que diz que quer desistir, que
quer morrer é muito importante que nós, sociedade civil, saibamos como agir
nessa situação. Não adianta você falar para a pessoa: ‘não fala isso comigo,
porque eu vou encaminhá-la para alguém’. É muito importante que a gente
saiba como lidar com essa situação. Nós temos uma enfermeira na rede que
é suicidologista, especialista em prevenção ao suicídio. Nós faremos um
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evento, dando as ferramentas básicas para qualquer um da sociedade saber
lidar com uma situação de risco de suicídio. E ao longo do ano inteiro, todos
os meses, nós teremos ações de prevenção ao suicídio. Contamos com os
vereadores nessas ações. Obrigada.” – O secretário reforçou o convite aos
vereadores para as palestras e continuou explicando os quadros seguintes:
SAMU 192

O secretário chamou a atenção para o número de trotes que continua alto, o
que prejudica os atendimentos.
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O secretário destacou o número elevado de castração.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VIGILÂNCIA AMBIENTAL – VIGILÂNCIA
SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – VIGILÂNCIA DO
TRABALHADOR.
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O secretário chamou a atenção para o número de Covid 25.990 dentro do
quadrimestre.

“Na Epidemiológica, a gente vai fazer um capítulo separado que é em
relação aos imunizantes. No total geral até agosto de 2021 foram feitas 303
mil aplicações entre a primeira e segunda dose. Aqui no município
trabalhamos com todos os imunizantes: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e
Janssen.
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O secretário destacou os números dos testes rápidos, dizendo que foram
muito bons.

SINASC
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“Eu quero chamar atenção em relação ao óbito infantil, que é um indicador
importante que no segundo quadrimestre a gente atingiu 7,6%. O estado
sempre preconiza dois dígitos e isso é fruto de um trabalho da Atenção
Básica, de toda equipe da Santa Casa, do pronto-socorro. Então nós
tivemos um número muito abaixo do que o estado preconiza. A nossa
intenção é sempre manter um dígito essa questão de óbito infantil.”
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O secretário também chamou a atenção para o número elevado de óbitos de
Covid 19, que foram 296.
TRANSPORTE SANITÁRIO
Para falar sobre o Transporte Sanitário, o secretário chamou o Sr. Misael
Mota. Com a palavra o SR. MISAEL MOTA: “Bom dia a todos. Presidente
desta Casa, Leandrinho, em nome do presidente, quero cumprimentar todos
os nobres vereadores que compõem esta sessão, o Secretário, e em nome
da Dra. Tania, quero cumprimentar todos os diretores, os servidores desta
Casa e o público, tenham um bom dia! Quero externar os meus
agradecimentos ao presidente desta Casa que, de maneira amigável, nos
enviou uma moção de aplauso, não é presidente, com aprovação unânime.
Uma moção de aplauso ao Setor Transporte Sanitário da Prefeitura de
Suzano junto com o setor de Ambulância. Quero dizer ao nobre que estamos
caminhando, diariamente, para a melhora. Não está ideal, porque a Saúde é
um poço sem fundo, mas temos lutado, trabalhado constantemente com
dedicação, com disciplina e com equidade para todas as pessoas. Quero
dizer que o setor não parou na pandemia nesses quase dois anos. Quero
agradecer todas as pessoas que nos têm apoiado diretamente ou
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indiretamente. Nós temos atendido o povo em geral, as pessoas aflitas, as
pessoas pós covid, as pessoas que fazem tratamento de radioterapia,
quimioterapia, hemodiálise, que já vão ruins aos locais de tratamentos e, às
vezes, voltam piores pela carga de tratamento que elas sofrem, mas temos
feito com carinho e nós temos certeza de que os números estão aí para
provar. Muitos números têm caído em relação ao atendimento de outros
setores até por questões do próprio estado ter, como diz, parado com os
atendimentos, às vezes, não emergenciais naquele momento, por causa da
pandemia, mas nós continuamos com os atendimentos. Quero enfatizar
novamente que quando nós adquirimos esse setor em janeiro de 2017 eram
feitos 27 mil atendimentos por ano. Hoje, nós fazemos de 20 a 22 mil
atendimentos por quadrimestre. Isso demonstra a nossa dedicação; isso
demonstra o apoio que esta Casa tem dado ao Executivo no envio de
emendas, e nós só temos a agradecer. Os números estão aí. Estou à
disposição. A minha porta, no setor da Saúde, está sempre aberta. Tenho
tido a grata surpresa de que vereadores têm feito visitas no setor da Saúde;
têm me visitado; a gente tem tomado café. Assim como tenho certeza de
que esta Casa está aberta para nós, lá também estamos da mesma maneira
abertos para que vocês possam levar as demandas, tirarem as dúvidas, e a
gente tomar um café amigável. Esta é a apresentação bem sucinta. Os
números estão aí, qualquer dúvida, não somente o secretário que tem de
estar solícito a todos, nós diretores também e, principalmente, eu estou
aberto a qualquer dúvida para esclarecimento e aberto para qualquer pedido
para atender a população, que é o que estamos fazendo aqui. Agradeço a
oportunidade. Bom dia a todos!”
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
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O secretário encerrou a prestação de contas do segundo quadrimestre de
2021. O Senhor Presidente agradeceu ao Sr. Reges Rocha e Fábio Cowboi
que acompanham a sessão on-line. A seguir, o Senhor Presidente abriu a
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, a Vereadora Gerice
Rego Lione – PL (Gerice Lione): “Obrigada, Secretário por estar aqui na
Audiência Pública e nos informando sobre as situações de como passamos
o segundo quadrimestre de 2021. Agradeço a reunião que fizemos com a
Comissão de Saúde junto com o secretário, mas a gente sabe que a Saúde
todos os dias tem um problema. E nós vereadores, que estamos todos os
dias na rua, acolhemos as perguntas da população, nada mais do que a
nossa obrigação transmitir para os senhores para posteriormente passarmos
para a população. Ontem, tive várias reclamações aqui no whatsapp
referente a várias situações que a gente já comentou com relação aos
atendimentos, à falta de médicos, aos exames demorados, como o exame
de papanicolau que demorou quatro meses para chegar o resultado, e
depois não tem para quem mostrá-lo. São várias situações como o PS que
está com os equipamentos em más condições. Referindo ao whatsapp, uma
moradora do Jardim Brasil tem um filho com deficiência e ela falou que por
causa da burocracia do cartão BOM, que vai ao posto marcar, depois marca
para poder passar, depois marca para assinar, marca, marca, marca e com
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isso ela já perdeu duas vezes o prazo para o relatório médico. É uma
burocracia danada, então, queria ver com os senhores a possibilidade de
atenção social, para atender diretamente, pois são três polos de referência:
a Unidade Básica de Saúde de Palmeiras, CS2 e, se não me engano, Dona
Benta. Por exemplo, na UBS de Palmeiras, por que essas pessoas não
podem ir direto para lá e cortar esse trâmite? Quanto ao atendimento a
gente sabe que tem pessoas que atendem bem, outras não. Por exemplo,
teve reclamações de que a gerente nunca pode atender, sempre está em
reunião; atendimento da farmácia, toda vez que vão lá, a menina está
doente ou está de folga, e não tem ninguém para entregar os remédios. Se
no outro dia a menina estiver de folga ou estiver doente ainda, vão ficar sem
pegar o remédio! A gente sabe que tem tudo isso num posto de Saúde,
numa Unidade Básica de Saúde, num pronto-socorro. Eu queria ver com o
senhor a possibilidade de cortar esse trâmite. Se a pessoa não pode ir direto
à unidade de referência. Eu sei quem é a pessoa, conheço o filho dela, sei
que vai fazer jus ao Cartão BOM, só que até hoje ela não conseguiu por
causa da burocracia. Ela está tentando por vários meses.” RESPOSTA DO
SECRETÁRIO DE SAÚDE, PEDRO ISHI: Resposta do Secretário:
“Obrigado, Vereadora. A gente tem a isenção tarifária em três unidades do
município. A gente pode sim discutir o protocolo, de repente, de facilitar em
outras unidades, em outros polos, a isenção. Ainda mais ali em Palmeiras
em que a gente sabe do distanciamento até a casa, leva em consideração o
transporte ônibus, vans, a gente pode estudar e fazer uma adequação nesse
protocolo, que hoje são feitas em três Unidades. O CS2 é a mais cheia que
temos aqui. Existe uma burocracia até por conta do CID do paciente, o
médico reavaliar algumas vezes, porque quando chega a São Paulo, porque
os relatórios são enviados para São Paulo, geralmente, tem alguma coisa
que impede ou não, então, a gente pode sim rever isso e por em mais polos
de atendimento. A gente não garante em todas as Unidades, mas se a gente
conseguir descentralizar ao máximo, a gente consegue estudar isso de
forma sequencial dentro da Atenção Básica de Saúde. PERGUNTA DA
VEREADORA: “Secretário, essa situação de essas pessoas irem direto a
esses polos, sem ter de passar na Unidade Básica de Saúde de referência,
a gente tem de rever isso. Por exemplo, a UBS do Jardim Brasil, por causa
desse trâmite, ela já perdeu duas vezes o relatório médico. Eu falei para ela,
vá direto na UBS. Ela me disse que não pode.” RESPOSTA DO
SECRETÁRIO: “É porque o prontuário da paciente fica dentro da unidade
de origem dela. A passagem dela no primeiro atendimento teria de ser na
unidade dela, mas a gente pode fazer uma interface melhor da unidade dela
com a outra unidade. Se ela for até uma unidade de atendimento, que nesse
caso faz esse procedimento, ela precisa levar o prontuário. Por isso a gente
pede que o paciente se dirija até a unidade e lá o médico faz essa interface
com o atendimento. Justamente, porque o prontuário dela é daquela
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unidade.” PERGUNTA DA VEREADORA: “E referente à medicação, a gente
comentou na reunião aquele dia, mas infelizmente ontem também tive
reclamação de outro posto de saúde, o Nakamura, que está faltando todos
os remédios. Ligaram, mandaram mensagem, reclamando da medicação
que está tudo errado.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Nós temos um
problema em abastecimento de medicação. Na Comissão que a gente veio
aqui, vim com o diretor da INTS, Rafael, a gente conversou com vocês a
respeito de algumas medicações que estão em falta no mercado, por falta de
matéria-prima. Outras medicações que a gente teve problemas por conta da
Covid, que eram medicações como a Azitromicina, que era muito usado,
Rocefin, muitas medicações eram usadas para esse tipo de atendimento e a
gente teve falta no mercado. A gente já está normalizando o abastecimento,
que sempre esteve entre 78% a 82%. A gente sabe que o preconizado é
bem menos do que isso, mas a gente quer manter sempre com 90% a 95%,
se um dia a gente conseguir 100% dos medicamentos. A gente já está
fazendo uma força tarefa para poder reestabilizar isso. Lembrando que tem
uma falta desses medicamentos – vemos que é uma questão além de
matéria-prima, problemas com fornecedores – estamos começando a
normalizar dentro do CAF(Centro de Abastecimento Farmacêutico).”
PERGUNTA DA VEREADORA: “Secretário, referente aos exames, está
mesmo demorando quatro meses? Ela falou que fez exame de papanicolau
e demorou quatro meses para poder pegar o resultado.” RESPOSTA DO
SECRETÁRIO: “A gente tem feito vários procedimentos, inclusive, aquele
‘Expresso Mulher’, que a senhora visitou, a gente tem feito tudo isso para
agilizar o mais rápido possível todos os procedimentos. Exames, tanto
papanicolau como ultrassom a gente já diminuiu bastante a fila, mas tivemos
um acúmulo por conta da pandemia em que muitas pessoas acabaram não
indo fazer exames. Eu posso dar uma verificada no papanicolau nesse caso.
Sei que o próprio André tem feito lá vários procedimentos para que diminua
esse tempo e que a gente seja mais eficaz. Para as ações do papanicolau –
depois eu vou pegar com a Flávia pra gente ver qual é o tempo médio, ou de
repente se acaso esse exame se perdeu – a gente tem pedido um mês, um
mês e meio no máximo, para que a pessoa retorne ao ginecologista.” COM
A PALAVRA O VER. ARTUR YUKIO TAKAYAMA – PL (ARTUR
TAKAYAMA): “Bom dia, Presidente! Bom dia, secretário de Saúde! Em
nome do meu amigo Misael, quero cumprimentar toda diretoria da Secretaria
de Saúde! Em primeiro lugar, quero parabenizar a Secretaria de Saúde e
toda equipe, pela campanha que fizeram nos nossos três polos – encerrada
agora esta semana – que vai ser descentralizado. Em nome da Regislaine,
quero agradecer todos os envolvidos da Secretaria de Saúde pelo belo
trabalho que fizeram nos polos de vacinação. Uma pergunta básica,
Secretário, é sobre a descentralização dos polos de vacinação que vai ser
feita agora na nossa cidade. Muitas pessoas perguntam como vai ser, se
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vão conseguir atender, se tem estrutura, se estão preparados para receber
nos 24 postos do município. Uma dúvida que está havendo é sobre a
terceira dose da vacina dos idosos acima dos 60 anos, pois na arte está
escrito 60 anos. Mas precisa enfatizar que são as pessoas que têm
comorbidades, e as pessoas que já tomaram há seis meses. As pessoas
pensam que por terem 60 anos já podem ir se vacinar. Muitos estão tendo
essa dúvida, então, gostaria de que enfatizasse um pouco mais essa
divulgação. E a pergunta que fazem também é qual vacina estão aplicando
na terceira dose? Eles me perguntam: Artur, a primeira dose foi a Corona, a
terceira vai ser Corona, a Pfizer, a AstraZeneca, qual vai ser? Essas são as
perguntas que centenas de pessoas me fazem pelo WhatsApp. Quero
agradecer a volta da vacinação nos postos, que foi um pedido do presidente.
Quero agradecer os pedidos deste vereador atendidos que foram a
colocação do toldo na cobertura do Pronto-Socorro Municipal e a porta
principal. Muito obrigado pelo trabalho.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO:
“Obrigado, Artur. Quando começamos a campanha de imunização, a gente
sabia que nos primeiros momentos haveria grande quantidade de pessoas
procurando pela vacina, por causa da pandemia. Então, a gente elaborou
um plano em que essas vacinas seriam feitas dentro dos polos, porque as
Unidades têm sua rotina de colher exames, de atendimento médico, tem a
rotina dentro da administração. Para evitar a grande procura, a gente
descentralizou. Deu muito certo, a gente conseguiu atender; as unidades
conseguiram atender as suas rotinas e foi feito um calendário. A gente
preferiu deixar, no caso, essa vacinação até o período em que a gente não
tivesse um aprazamento muito grande. Então, a partir de quarta-feira agora,
a gente tem um aprazamento muito menor do que aqueles ouros dias que
tínhamos dentro da Arena. Diante desse aprazamento a gente não precisa
montar toda aquela estrutura. Outra questão,
vimos nos meios de
comunicação de diversas cidades e regiões, que temos problemas de
distribuição de vacinas. Às vezes, quando faltavam cinco minutos para
fechar o posto de saúde, a pessoa vinha para tomar a vacina. A vacina
Coronavac vem com dez doses dentro de um único frasco e você tinha de
abri-lo e ficavam nove doses que você perdia. A gente pôs nos polos
justamente para isso, para não ter perda. Agora, que temos um aprazamento
menor, a gente discutiu com a Regislaine, com a Dra. Perin, com toda
equipe, a gente já vinha discutindo isso, em colocar nos postos devido ao
aprazamento menor e assim não causa um fluxo grande dentro da unidade.
Fizemos esse trabalho, colocamos nas unidades, vou reforçar com a
comunicação para melhorar essa questão. A gente segue o Programa
Estadual de Imunização (PEI). Este programa fala que o munícipe ao chegar
na Unidade irá tomar a terceira dose de reforço com a vacina que estiver
disponível dentro da Unidade. Por isso que a gente não divulga o
imunizante, porque é o que realmente está disponível. Claro que a gente
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pede para que os munícipes tenham paciência, porque o volume é muito
alto, muitas pessoas procurando a vacina, mas temos tentado fazer uma
campanha boa. Em relação aos pedidos do PS e a colocação do toldo, Artur,
a gente sabe do trabalho, dos funcionários e das demandas que têm ali.
Tivemos de fazer algumas alterações. Quando montamos o gripário, tivemos
de mexer em algumas estruturas, e agora as coisas vão voltando ao normal.
A gente conseguiu fazer não só essa reestruturação lá no PS, mas em todas
as outras unidades.” COM A PALAVRA O VER. MAX ELENO BENEDITO PODEMOS (MAX DO FUTEBOL): “Bom dia, Presidente, Nobres
Vereadores, Vereadores, Secretário! Em nome do meu amigo Mateus,
cumprimento toda equipe da Saúde. Sr. Secretário, na semana passada
tivemos uma reunião aqui na Câmara e volto a frisar o assunto daquele
morador, por causa daquela reunião acabamos publicando e informando à
comunidade do bairro que o senhor falou que no mês agora de outubro tem
a ideia de pôr câmeras na Unidade Básica de Saúde, para tomar
providências se acaso o morador que vem trazendo um grande prejuízo na
UBS do Parque Maria Helena. Como já disse, ele sobe na caixa d’água,
toma seu banho, acaba roubando algum patrimônio da UBS e nós somos
muito cobrados no nosso gabinete. O pessoal fala pra gente, vai ficar na
promessa? Vai tomar providência agora em outubro para que traga
tranquilidade para o bairro?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “A gente
conhece o morador, é um morador de rua. O Consultório na Rua já fez
atendimento, a Assistência já fez atendimento, levou-o para o abrigo e aí a
gente não pode intervir na questão de ele voltar à rua. A gente fez esse
plano de monitoramento, como o senhor sabe, falamos na última reunião, as
Unidades estão sendo contempladas. De uma semana para cá, já
instalamos no Monte Cristo, Badra Alto e, se não me engano, Jardim Vitória.
Os próximos serão Parque Maria Helena, que precisa muito, Casa Branca,
entre outras Unidades. A gente quer terminar esse monitoramento até
outubro, o que vai ajudar muito. Se acaso o morador entrar na Unidade, o
alarme vai disparar e a empresa vai conseguir prestar um bom atendimento.
A GCM tem sido muito parceira da Secretaria de Saúde. A Secretaria da
Guarda Municipal tem nos ajudado muito, mas a gente sabe da dificuldade
deles de poder atender todos os pedidos que eles têm. Com esse
monitoramento, tenho certeza de que poderemos, de uma vez por todas,
não ter mais esse tipo de problemas que tínhamos há um tempo.” O
SENHOR PRESIDENTE: “Palavra continua aberta. Se não tem mais
nenhum vereador que queria fazer perguntas, vou fazer algumas
considerações, Secretário. Primeiramente, quero aqui, em nome da Câmara
Municipal, parabenizar todos os profissionais que tiveram afinco na
vacinação, muito bem realizada por sinal! Quero parabenizar todos os
funcionários, o secretário pelo empenho! Estamos voltando a vacinar agora
nos postos. Sabemos da dificuldade que era para o suzanense se vacinar
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nos polos, acho que isso vai ser um ganho, pois temos de defender e ajudar
o munícipe. Secretário, tenho alguns pontos a ser abordados nesta
Audiência. Um deles é o sobre o Hospital Geral Auxiliar de Suzano em que o
senhor colocou no relatório que, no último quadrimestre, tivemos 199
atendimentos. Qual é a contrapartida da Prefeitura de Suzano hoje no
Hospital Geral Auxiliar de Suzano? Se tem contrapartida ou não?”
RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “O Hospital tem um contrato feito pelo
Condemat. Há um contrato de rateio em que alguns municípios utilizam.
Suzano, no caso, cedeu apenas a questão financeira, que foi rateada entre
os municípios, no mesmo modelo de contrato do Saint Nicholas e do Santa
Maria. A nossa contrapartida foi apenas os leitos que foram utilizados da
cidade de Suzano. O que foi utilizado, a gente investiu contrapartida. Uma
parte do recurso veio do governo do estado e a outra parte vem
compartilhada com os outros municípios, do que cada um utiliza.”
PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE: “O senhor sabe dizer qual é o
valor que gastamos nesse último quadrimestre?” RESPOSTA DO
SECRETÁRIO: “Eu tenho na prestação de contas do hospital, porque a
gente deve fechar a nota fiscal agora no próximo mês, correto, Cinthia? A
gente tem um grupo, um colegiado que faz a análise da prestação de contas.
Assim que terminar, eu consigo afirmar qual será o valor.” SENHOR
PRESIDENTE: “Solicito à taquigrafia da Câmara que coloque na ata que o
secretário fica de nos informar o valor gasto da contrapartida com o Hospital
Geral Auxiliar de Suzano.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Só um adendo,
Presidente. A prestação de contas do hospital de campanha é feita em
intervalos diferente do nosso quadrimestre, por isso que ainda não tenho a
informação. Essa comissão ainda fecha as notas fiscais dos meses
anteriores.” PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE: “O molde do qual o
senhor falou é igual ao Saint Nicholas: se a gente usa, a gente paga, é
isso?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Correto.” PERGUNTA DO SENHOR
PRESIDENTE: “Perfeito, Secretário. Não sei se o senhor tem o valor,
estamos pagando menos ou mais do que pagamos para o Saint Nicholas?”
RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “É o mesmo valor. Às vezes, a gente pode
ter uma diferença na questão de medicação, que é um volume que muda um
pouquinho, mas os valores tabelados de leitos são sempre muito próximos
um do outro.” PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE: “Secretário, o
questionamento vem ao encontro da pergunta da Vereadora Gerice Lione,
nós temos hoje implantado o prontuário digital ou não temos? Porque temos
uma lei federal que regulamenta essa situação. Não sei se hoje não temos
uma estrutura para fazer ou algo parecido que possa ser feito daqui para
frente, porque é um ganho. Um munícipe ser atendido em postos diferentes,
tendo esse prontuário digital, facilitaria muito a vida. Só esse adendo.”
RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Presidente, a gente tem um plano de
digitalizar. Isso é um ganho fundamental para as Unidades de Saúde. A
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gente já tem feito em algumas Unidades. Estamos progredindo de unidade
para unidade e o nosso cronograma é de até o final do ano fazermos tudo
isso. Até como o senhor disse, tem um novo modelo que é o Previna Brasil,
onde todo faturamento de todas as unidades vão ser por meio desse
programa. Só para tentar resumir aqui, hoje a gente recebe um valor do
SUS, que é per capita, e, a partir de dezembro, se o governo federal
mantiver a Resolução, a gente vai acabar fazendo isso por procedimento.
Realmente, o nosso desafio é digitalizar tanto o prontuário eletrônico, como
os relatórios médicos, a farmácia, os remédios, digitalizar tudo isso.
Inclusive, a Regulação da unidade vai ter condição de marcar consulta por
meio da Regulação pelo sistema.” SENHOR PRESIDENTE: “Vai ser um
ganho para todos, Secretário. Muito bom esse projeto.” COM A PALAVRA O
VER. MAX ELENO BENEDITO - PODEMOS (MAX DO FUTEBOL):
“Secretário, mais uma pergunta: na semana em que o senhor esteve aqui
presente, a gente conversou referente a reclamações nas UBS de nossa
cidade. Os funcionários públicos realmente atendem de maneira ríspida e
nós que somos do reduto do Parque Maria Helena temos recebido diversas
reclamações. Indiscutível que a Flávia Verdugo vem fazendo um trabalho
excepcional à frente da Atenção Básica. Desde que ela esteve lá junto com
o José Landim a Atenção resolveu uma parte, mas ainda é indiscutível que
continua esse problema. É possível o senhor informar se tem algum
planejamento para que sane esse problema de vez?” RESPOSTA DO
SECRETÁRIO: “Só para deixar um adendo, porque a Dra. Cristina Perin
está aqui e a caixa d’água foi vedada no Parque Maria Helena para não ter
mais problema de exposição do morador que se encontra lá. Em relação ao
trabalho de todas as Unidades, a gente vai batalhar muito. Na última
prestação de contas do quadrimestre, eu disse isso e quero fortalecer a fala
que fizemos. A gente já está implantando um processo de padronização nos
postos. São os POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) que já têm
instalado em nosso município, já foram publicados cinquenta protocolos. Aí
vai desde o protocolo médico até o atendimento do enfermeiro. A gente quer
padronizar. E além disso, temos feito um trabalho de educação permanente.
São funcionários que estão ali há trinta, quarenta anos e recebem uma carga
em excesso e a gente tem trabalhado isso junto com a Atenção Psicossocial.
A Dulce tem feito junto com a Flávia diversas palestras, conversando nas
Unidades para a gente poder melhorar esse atendimento. A gente sabe que
quando a pessoa procura a saúde pública é porque ela realmente necessita,
ela não está ali para passear ou algo do tipo, ela está procurando
atendimento médico. Estamos todos os dias implementando nas Unidades,
estamos procurando conversar com os profissionais de saúde. A gente está
tentando fazer novas contratações de auxiliares administrativos, como de
enfermeiros e auxiliares de enfermagem para poder melhorar a rede nessa
questão.” COM A PALAVRA O VER. ROGÉRIO APARECIDO CASTILHO –
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PSB (ROGÉRIO CASTILHO): “Bom dia, Secretário, Pedro Ishi! Quero
cumprimentar toda a equipe da Atenção Básica, que na gestão passada foi a
minha equipe também, Dulce, Matheus, o Misa, a Cinthia e os demais novos
que estão aqui para somar com a gestão, que tem o objetivo de sempre ir
em frente. Tenho aqui alguns apontamentos. Estava aqui até meio que
projetando se era legal comentar ou não, mas vou abrir esse adendo já que
conseguimos abordar diversas áreas. Na UBS de Palmeiras, a gente sabe
que há uma dificuldade de comunicação muito difícil, mas já foi tramitado
para a gente buscar a melhor resolutiva possível. Todos os dias estou no
bairro onde moro, e no meu gabinete tenho muitas demandas referente à
questão de vaga de avaliação de psicologia e fonoaudiologia, por quê? Isso
se estende desde o ano passado. É uma coisa que a gente sabe que teve as
agendas fechadas, não estava tendo o acolhimento da criança para
preservá-la do contato e agora está voltando, porém muitas mães reclamam.
Hoje a UBS de Palmeiras acaba sendo a parte central, e as USFs
descentralizam para as UBSs essas avaliações e as mães ficam sem esse
retorno de como está, como ficará e quando agendará? E eu fico até sem
resolutiva de falar, porque eu sei que está tendo esse atendimento, sei que
tem esse fluxo, porém qual é a alegação principal, tem algum mutirão,
alguma ação conjunta que a Secretaria está tentando acolher da melhor
forma possível ou isso vai ser decorrente?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO:
“Só para poder complementar, no dia 30, a gente tem o nosso evento e,
realmente, Rogério, a gente quer fazer não só no mês de setembro, que é
marcado pelo Setembro Amarelo, que é prevenção do suicídio, mas a gente
quer fazer até setembro do ano que vem um mês de preservação da vida.
Esses atendimentos já estão normalizados. Nós temos 21 psicólogos, que
foram contratados. Hoje, nós temos um psicólogo em cada unidade de
saúde. A nossa questão é que de repente tem um atendimento um pouco
mais especializado que precisa passar por um psiquiatra, e aí a gente não
tem em todas as Unidades Básicas de Saúde. E Palmeiras, como você
sabe, é referência nesse tratamento. De repente se tem alguma
interlocução, como falei com a Vereador Gerice, que falhou entre uma
Unidade ou outra, a gente espera que isso não aconteça, mas nós já temos
o apoio de todas as Unidades.” PERGUNTA DO VEREADOR: “Tem
previsão de quando vai começar a colposcopia lá na Unidade Básica de
Saúde, como conversamos na Secretaria? Porque alguns pacientes me
cobram.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: ‘Só para salientar, a colposcopia a
gente tirou do PA de Palmeiras, voltamos para a Unidade Básica de Saúde,
porque é um procedimento de Atenção Básica, por isso fizemos essa troca.
Já começou lá a colposcopia. A população já está sendo atendida, a gente
teve de fazer algumas mudanças e adequações nas salas, mas já voltou ao
normal.
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PERGUNTA DO PRESIDENTE: “Farei algumas perguntas que vieram do
público. Algumas o senhor já respondeu, mas se o senhor quiser dar uma
palavrinha para o internauta que mandou a pergunta, fique à vontade. A
Sheila Ramos pergunta qual é o investimento financeiro especificamente no
município para a Saúde?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “O investimento
foi de R$ 71.541.721,52(Setenta e um milhões, quinhentos e quarenta e um
mil, setecentos e vinte um reais e cinquenta e dois centavos)” SENHOR
PRESIDENTE: “Quero deixar claro também para a Sheila que estamos
falando do segundo quadrimestre.” SENHOR SECRETÁRIO: “Para
complementar, as despesas foram de R$ 69.321.007,53.(Sessenta e nove
milhões, trezentos e vinte e um mil, sete reais e cinquenta e três centavos.).
PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE: “Perfeito, Secretário. O senhor
também já respondeu a pergunta de Ivani Mendes: quando finalmente
seremos vacinados nos postos de saúde? Já foi tema do Vereador Artur
Takayama, que a vacinação agora está nos postos de saúde. E a Regina
Soares pergunta ‘quando vai abrir concurso para psicólogo?’ Não sei se
temos alguma previsão, Secretário.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Para
psicólogo ainda não temos previsão. A gente fez uma contratação, como
disse de 21 psicólogos, mas a gente tem um concurso que deve ser validado
a partir de janeiro do ano que vem.” PERGUNTA DOSENHOR
PRESIDENTE: : “Temos também o problema da lei federal, não é
Secretário, que não podemos contratar até janeiro de 2022. O Gilson dos
Santos Pereira pergunta: Vejo que o prefeito fez vários remanejamentos de
verbas, entre elas com superávit da Covid, isso em meio à pandemia. Como
pode ter sobrado valores, isso é o quê, falta gestão do dinheiro?”
RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Não, a gente tem um total incorporado no
orçamento e, às vezes, sobra justamente, porque a gente faz uma previsão.
Se você tem menos internação, tem menos pessoas utilizando os leitos,
você acaba gastando menos. Creio que deve ser essa questão.”
PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE: “Já fui informado de que não tem
perguntas do público, deixo a palavra aberta novamente a algum vereador
que queira fazer consideração. Uma última pergunta, Secretário, eu não
estive na reunião, feita na semana passada, porque estava com
compromisso em São Paulo. A situação do Programa Mais Médicos, nós
temos um déficit de médicos. Qual é a dificuldade, Secretário, para fazer
essa contratação hoje, já que temos uma terceirizada que faz essa gestão
para a Secretaria de Saúde? RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Presidente,
antes de responder a sua pergunta, lembrei-me de outra questão e a gente
pede o apoio da Casa de Leis, temos o fechamento das portas de
importantes hospitais da nossa região, assim como foi o Luzia Pinha de Melo
da nossa região, e isso tem tido um acúmulo muito grande dentro do prontosocorro municipal, a gente sabe da dificuldade E agora a gente teve outra
surpresa que foi o fechamento por parte internações do Hospital Guido
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Guida de Poá, então, tudo isso vai acumulando dentro do nosso prontosocorro, da nossa Santa Casa agora com a reforma do telhado. Só para
salientar, sei que os senhores têm uma interlocução muito grande com os
deputados estaduais, se puderem nos ajudar em relação a isso, a gente vai
ser muito grato. Isso tem caído muito no nosso colo, dentro do prontosocorro com toda equipe, o Matheus, a Eliane, o Jean tem segurado uma
bomba por conta do fechamento das portas desses hospitais. Com relação
ao Mais Médicos, a gente tem uma falta de seis Mais Médicos dentro das
nossas Unidades. É um programa do governo federal que a gente participa.
Saiu ontem um edital que vai fazer o chamamento desses profissionais. A
gente recebeu via email da Secretaria, inclusive o prefeito está indo a
Brasília e vai conversar com o secretário do Ministro da Saúde, pedindo
urgência esses médicos. Está sendo feito um ofício pedindo urgência,
porque tem atrapalhado muito a atenção básica com a falta desses médicos.
Se acaso viermos a fazer a contratação desses médico via OS, a gente
acaba perdendo o programa. A nossa primeira opção vai ser a espera da
resposta desse ofício para a gente poder agilizar. Caso isso não aconteça,
em tempo hábil, a gente vai fazer a contratação pela terceirizada,
lembrando que a gente perde o programa Mais Médicos.” SENHOR
PRESIDENTE: “Sabemos da dificuldade que temos hoje, Secretário, como
já foi dito por alguns vereadores, realmente, a reclamação hoje é muito
grande por falta de médicos. Volto a reforçar a situação de ginecologista na
nossa cidade. Não temos ainda uma situação satisfatória para por para a
população. A dificuldade de marcar consultas nos postos. Não mudou nada
da primeira Audiência Pública para esta. Não sei se o senhor tem realmente
uma coordenação que faça esse tipo de serviço, principalmente com o
ginecologista, Secretário, deixo até o meu apelo sobre isso, porque temos
reclamação de gestante que não está sendo atendida adequadamente na
nossa cidade, tanto no acolhimento, quanto na consulta. Está super lotada a
situação de agenda, deixando quem não é gestante para depois, temos
vários tipos de reclamação desse jeito. Peço para que o senhor tenha uma
atenção na parte ginecológica na nossa cidade. Volto a falar, muito bem
elaborado o trabalho de vocês, porém não adianta fazer exames se a
paciente não tem como retornar ao médico. Estou fazendo uma queixa do
que realmente chega a mim e à minha assessoria. Vejo que alguns
vereadores estão tendo dificuldade com isso. Acho que isso já vem desde o
primeiro mandato da nossa gestão, em 2017, com desafios que pegamos
dentro da Secretaria, mas acho que isso vai ter de ser resolvido o quanto
antes, porque a saúde da mulher hoje é um fato importante que temos de
ver que não está sendo assistida de forma adequada pela nossa cidade.
Estou aqui à disposição, Secretário, até mesmo para juntar esforços, não sei
se é financeiro, o que pode ser, achar caminhos para a gente resolver essa
situação. Fica aqui o meu pedido, Secretário, em nome da população para
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que a gente consiga resolver essa parte ginecológica e para que amanhã ou
depois a gente pense em outros problemas da saúde que não seja mais
esse.” COM A PALAVRA A VERª. GERICE REGO LIONE – PL (GERICE
LIONE): “Presidente, aqui até tem um requerimento para o secretário. Foi
falado também na nossa reunião, mas é um pedido que eu faço, Secretário,
para a Unidade Básica de Saúde de Monte Cristo passar a ser uma USF. A
gente vê o trabalho que as agentes de saúde vêm fazendo com a população,
e lá no bairro Monte Cristo vai ser bem aceito sim. Acaso a gente vai ter uma
unidade nova, vai fazer uma mudança, pois a gente sabe a dificuldade que é
da população com os servidores. Então se o senhor pudesse transformar a
UBS do Monte Cristo em USF, eu como vereadora e a população iremos
agradecer bastante o senhor.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “A gente já
tem aberto alguns estudos, a gente já tem conversado com a Atenção
Básica, porque tem alguns critérios para você poder adotar dentro dessa
escolha de Unidade da Saúde da Família e de UBS, mas a gente recebeu o
pedido.” SENHOR PRESIDENTE: “Secretário, só mais um adendo,
entraremos agora em outubro, estamos no final de setembro, tem alguma
ação que o senhor possa adiantar aqui para a população, pela audiência que
temos pelo o canal do Youtube, para ter ciência do que vamos ter a partir do
mês que vem.” SENHOR SECRETÁRIO: “Obrigado, Presidente. Temos no
dia 2 de outubro, sábado, outra edição do “Expresso Mulher”, na unidade do
Boa Vista, justamente pelo pedido do senhor, por conta da ginecologia, a
gente está fazendo as consultas marcadas, a gente está trazendo para um
único mutirão para abrir mais vagas na G.O. Vereadora Gerice, Vereador
Artur, Vereador Baiano, vários vereadores foram conhecer o projeto lá no
Casa Branca e a gente convida a todos irem conhecer, porque é um dia de
atendimento à saúde da mulher. Será feito no dia 2, sábado agora. A gente
deve ter mais ações do eletrocardiograma, alguns exames da endoscopia e
também o retorno das agendas médicas cem por cento em todas as
Unidades. Só para deixar comunicado aqui nós tivemos no estado junto com
o HC de Suzano e já foi pedido a cessão do espaço e o governo estadual
está planejamento tanto dentro da LOA deles, como dentro das estruturas do
HC para poder transformar lá em Hospital do estado porta aberta. Estão
provisionando recurso e, provavelmente, deverá ter o chamamento até o
final do ano.” PERGUNTA DA VERª. GERICE REGO LIONE – PL (GERICE
LIONE): “Secretário, mais uma pergunta, essa ação com o G.O lembro-me
de ter perguntado para o senhor se seria em todos os bairros, se seria
itinerante em vários locais. Vai ser no mesmo local de sábado agora dia 2 ou
vai ser em outro local?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “ Nós mudamos,
vai ser na Unidade do Boa Vista. Perdão, esqueci-me de outro detalhe, dia 3
de outubro agora teremos a inauguração da Unidade Básica de Saúde do
Monte Cristo e todos vocês estão convidados.” PERGUNTA DO VER.
ROGÉRIO APARECIDO CASTILHO – PSB (ROGÉRIO CASTILHO):
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“Secretário, não é nem dúvida, mas é uma questão está sendo uma
dificuldade, o Jaime apontou, o Baiano apontou, dentro da questão da
Atenção Básica o porquê desse certo bloqueio, até restrição, daqueles que
estão na ponta, com a nossa chegada no local. Isso está se tornando uma
coisa crônica e até dificultosa, porque ocorreu comigo, ocorreu com outros
vereadores, assim como ocorreu até na Santa Casa, até comentei com você
aquele dia que estive, achei que foi um descaso, porque, graças a Deus,
tenho noção de até quando e onde eu posso ir como vereador e como
cidadão suzanense. Porém acho que a ponta está tendo essa restrição que
está sendo prejudicial a ambas as partes, o desgaste político, o desgaste no
momento e até para a população que está lá para ser acolhida e fica lá
assistindo todo esse “marasmo” que acaba levando a lugar nenhum. O
porquê dessa dificuldade?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Nossas
unidades estão informadas a receber todos os senhores. Lógico, vocês
todos são bem-vindos, é o trabalho de vocês estarem lá fiscalizando. Não
sei se já aconteceu com mais vereadores, mas sei que aconteceu com o
senhor duas vezes. A rede está preparada para receber todos os vereadores
que serão sempre bem-vindos em nossas unidades. A gente tem falado,
diariamente, em relação a isso, a todos os projetos de lei que passam aqui
da importância da Câmara. Se acaso alguém tiver alguma dificuldade pode
ligar para mim, para a Flávia, para a Dra. Tania, com certeza todos serão
bem acolhidos dentro das unidades.” SENHOR PRESIDENTE: “Quero
agradecer aqui todos os vereadores presentes, Vereador Artur Takayama,
Vereador Rogério Castilho, Vereador Max do Futebol, Vereador Nelson do
Fadul, Vereador Pastor Lázaro, Vereador Marcel, Vereador Marcio Malt, que
esteve presente e teve de sair, Vereadora Gerice Lione, Vereador Baiano e
Vereador Fabio Diniz. Não havendo mais nada a ser deliberado na presente
Audiência Pública, agradeço a presença de todos, agradeço a presença do
secretário, parabéns à equipe do senhor, parabéns pelo trabalho que vem
desenvolvendo e dou por encerrada a presente sessão. Às onze horas e
dezessete minutos, o Senhor Presidente encerrou a Audiência Pública.
Acompanharam a sessão os seguintes vereadores: Artur Yukio Takayama –
PL (Artur Takayama); Fabio Diniz de Oliveira (PTB); Verª. Gerice Rego Lione
– PL (Gerice Lione); Givaldo Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde);
Lazario Nazare Pedro – REPUBLICANOS (Lazaro de Jesus); Leandro Alves
de Faria – PL (Leandrinho); Marcel Pereira da Silva – PTB (Marcel da Ong);
Marcio Alexandre de Souza – PL (Marcio Malt); 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
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administrativos, Mayara Moreira de Brito. Auxiliar Administrativo, Eliany de
Lourdes Mori, e taquígrafa, Rosinéia de Agostini Pacheco.
Plenário FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA, em 28 de setembro de 2021

VER. LEANDRO ALVES DE FARIA
Presidente

VER. Antonio Rafael Morgado –
1º Secretário
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