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

Ata da Segunda 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 quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e 
dois, às dezoito horas e nove minutos, deu-se início à Segunda Audiência 
Pública, do Segundo Exercício da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência 
do Ver. Leandro Alves de Faria, que, cumprimentou a 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 Terceiro 
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. Nomeio 
uma comissão com os vereadores Joaquim Antonio da Rosa Neto, Artur Yukio 
Takayama e Marcio Alexandre de Souza para recepcionarem o secretário 
municipal de Saúde, Pedro Charles Shirakawa Ishi; a diretora técnica, Dra. Tânia 
Mara Porfírio; diretor administrativo, Sr. Misael Mota; diretora de rede de Urgência 
e Emergência, Cintia Watanabe; coordenador da Atenção de Especializada, Dr. 
André L. Moraes; coordenadora da Zoonoses, Priscila Arap, para comporem a 
Mesa.” O Senhor Presidente passou a palavra ao secretário de saúde para suas 
considerações iniciais, que após cumprimentar todos os presentes e vereadores, 
agradeceu a todos os diretores e coordenadores, integrantes de sua equipe, 
presentes na Audiência Pública. O secretário Pedro Ishi, iniciou a prestação de 
contas do terceiro quadrimestre de 2021, da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme o documento encaminhado à Câmara Municipal de Suzano, Ofício nº 
076/22 SMS – Gabinete, em 21 de fevereiro de 2022, às 11h19, protocolo nº 
000000322, auxiliado pelo assessor de gabinete Sr. Diomar Novaes Junior, que 
exibiu os slides, dizendo: “Quero salientar que esta prestação de contas foi 
aprovada, ainda esta semana, no Conselho Municipal de Saúde. O nosso 
município conta com 55 equipamentos de Saúde. Sendo 24 Unidades de Atenção 
Básica, sendo Doze Unidades Básicas de Saúde e doze Unidades de 
Estratégias.” O secretário de saúde leu e explicou as unidades e produção  dos 
serviços relacionadas nos próximos slides. 
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OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  NA REDE 
ASSISTENCIAL 

  PRÓPRIA – CONTRATADA E CONVENIADA. 
 
 

 
 
 

Secretário Pedro Ishi: “Cinquenta e três por cento de aumento no terceiro 
quadrimestre. Só para deixar todos cientes aqui, o salto foi muito grande por 
conta do momento que nós vivíamos de pandemia. Até então estava tudo 
restrito e ao final do ano tivemos uma produção maior”. 

 
PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS 

 
3º QUADRIMESTRE 2021 – 1.745.639 
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“Por ordem de grandeza como vocês podem notar, foram feitos 881.819 
procedimentos entre consultas, atendimentos e acompanhamentos e o 
menor foi um atendimento de órteses especiais relacionados ao ato 
cirúrgico”, informou o secretário. 
 
O Senhor Presidente convidou a Sra. Cristina Perin para adentrar no 
plenário. 
 

PRODUÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA 
 

3º QUADRIMESTRE 2021 =  1.745.639  100% 
 

UBS's  + ESF = 490.409  28,1%. 
 
 

PRODUÇÃO EM ESPECIALIDADES  
 

ESPECIALIDADES  = 444.308  25,5% 
 

URGÊNCIA – EMERGÊNCIA – HOSPITALAR = 810.922  46,4% 
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REGULAÇÃO  
 

 - PRODUÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2021 = 35.065 
 

CONSULTAS = 13.279   EXAMES = 21.786 
 
 
“Nós temos uma planilha por ordem de grandeza dos equipamentos que 
mais regulamos vagas”, informou o Sr. Pedro Ishi: 
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“É importante salientar também que nesse total de exames, para cada 
paciente são feitos inúmeros exames no mesmo pedido, por isso o número 
destoa do número de pacientes”, explicou o secretário. 
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CONSULTÓRIO NA RUA 
 

 
 
 

SAMU 192 
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O secretário disse que o número de trotes recebidos pelo SAMU aumentou. 
 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VIGILÂNCIA AMBIENTAL – VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – SAÚDE  DO 

TRABALHADOR. 
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. 
 

 
 

“Vale ressaltar que nesse final de ano, tivemos um número importante de 
pacientes atendidos com síndrome gripal. Tivemos dia em que o nosso 
gripário atendeu quase quatrocentas pessoas, o que teve uma alta demanda 
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de pessoas atendidas num único dia, fora o atendimento no Pronto-Socorro 
em dia normal”, disse o secretário. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
O Senhor Presidente agradeceu a presença do Dr. Matheus Miyake. 
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S I N A S C 
  

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
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TRANSPORTE SANITÁRIO 
 
 

 
 
O secretário Pedro Ishi convidou o diretor Misael Mota para falar sobre as 
ações do Transporte Sanitário. Com a palavra o Sr. Misael Mota, que após 
cumprimentar todas as autoridades e público presente falou: “Nosso setor é 
primordial como todos os demais da Saúde e não foi diferente esse 
quadrimestre. Nós conseguimos atender com equidade, organização e 
disciplina. Por mais que tenhamos dificuldades, porque ainda estamos nesse 
momento de quase pós-pandemia, mas ainda vivendo na pandemia, temos 
de fazer tudo com responsabilidade. E nós temos atendido prontamente a 
população, sendo pedidos feitos diretamente a nós ou por outros meios. 
Quero enfatizar aos nobres, antes de passar os números, que em conversa 
com o secretário de Saúde, Pedro Ishi, tivemos a grande preocupação de 
dar qualidade melhor no atendimento no local. O que acontecia antigamente 
com pessoas de idade já debilitadas? Muitas não gostam de elevador, 
muitos de nós mesmos, por mais que tenhamos uma idade mais nova, 
muitos não gostam de elevador e eles subiam até o setor no terceiro andar, 
levando suas necessidades e nós estávamos lá para atendê-los. Atendendo 
ao chamado do secretário que disse, Misael, também temos de nos atentar a 
essa paridade de atendimento. Numa conversa, já colocamos o atendimento 
aos munícipes no térreo. Fica atrás do elevador, do lado da educação, uma 
sala específica para atendimento aos munícipes para que eles não precisem 
subir escadas, nem subir de elevador até o terceiro andar para serem 
atendidos. Então essa é a qualidade na melhora do atendimento que 
fizemos já no início deste ano. Digo a todos que continuamos com o mesmo 
nível de atendimento, ou seja, atendemos o máximo que podemos. Mas eu 
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sempre falo, o setor público não é como a nossa casa, que você compra a 
hora que quer, não paga quando a gente quer, protela quando a gente quer. 
É tudo minuciosamente controlado tanto a Casa do Executivo, a Casa do 
Legislativo quanto a do Judiciário. Temos de fechar as contas. Eu sempre 
falo: tem de ser zero, zero, nem para um lado nem para o outro, senão 
respondemos de maneira justa as atitudes que por ventura a gente fez de 
maneira não querendo errar, mas errando. Então, atendemos da melhor 
maneira possível. Quando a gente fala ali 49 equipamentos, você pergunta o 
que significa isso? Significa que atendemos, neste quadrimestre contados, 
quarenta e nove locais diferentes na região do Alto Tietê, do ABC, capital, 
região de Guarulhos e até em outras localidades, porque nós dependemos 
do CROSS, (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde). E 
aonde o centro regulador determina que a gente vá, juntamente com o 
paciente para atender as suas necessidades, é lá que temos de ir. Então, 
atendemos 49 pontos diferentes. Destes pontos diferentes temos ali os 
atendimentos de hemodiálise, radioterapia e quimioterapia, que eu quero até 
colocar em atenção aos nobres, no início das nossas prestações de contas 
eram dois mil, trezentos atendimentos por quadrimestre. Hoje estamos com 
sete mil atendimentos/quadrimestre. Imaginem se não tivéssemos 
melhorado nossas condições de atendimento! Vocês imaginem se a gente 
tivesse falado não para esses dois terços que a população aumentou, em 
qual situação estaríamos hoje? A população estaria mais enferma. Teríamos 
muito mais mortes e menos qualidade de vida e dignidade humano. Mas, 
prontamente, esta Casa tem nos apoiado, tem nos incentivado, tem 
trabalhado junto conosco do Executivo e nós, em benefício da população, 
temos ajudado e muito. Nós tivemos 21.841 atendimentos no quadrimestre. 
Nós temos também ali o TFD – a gente quase nunca fala – que é o 
Tratamento Fora do Domicílio em que é um programa que é à parte. É 
custeado o tratamento do munícipe que vai a Sorocaba, a Bauru, a São José 
dos Campos e vários outros locais que o CROSS – centro regulador do 
estado, que regula 645 municípios –  manda ir. A pessoa não tem condição 
física nem monetária, então nós custeamos e fazemos a ida e a volta dele, 
seja em pousada, seja em alimentação, ou seja, da passagem ida e volta 
com a melhor empresa para que ele vá e volte com segurança e qualidade. 
Nós temos também de aumentar nosso serviço graças a nossa condição de 
trabalho. Então, esses atendimentos que fazemos, queremos fazer também 
para vocês, porque vocês também fazem parte. É o que eu falei 
anteriormente, é o carinho, é o apoio, é a parceria. Eu quero renovar mais 
uma vez, a porta do Executivo, da Secretaria de Saúde, juntamente com o 
setor de transporte e os demais estamos sempre de portas abertas para 
atender o vereador e a vereadora; o seu assessor ou sua assessora e, 
principalmente, o nosso principal motivo que é a população. Estamos juntos, 
Presidente, juntos nesta jornada em benefício da população. Esta Casa tem 
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trabalhado assim; o Executivo tem trabalhado assim e o fruto disso são os 
resultados positivos que não são meus, não são do secretário, não são do 
prefeito, não são do nobre presidente, mas de todos nós juntos em 
benefícios das pessoas que precisam. Quero agradecer a todos e a todas 
por esta oportunidade. Estamos à inteira disposição. Obrigado.” Com a 
palavra o Sr. Pedro Ishi: “Quero aproveitar e agradecer também as 
emendas impositivas que todos os vereadores indicaram aqui para a 
Secretaria Municipal de Saúde. São de extrema importância para nós e para 
todos os munícipes.” A seguir, o secretário leu os dados da Assistência 
Farmacêutica. 
 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

 
RECURSOS HUMANOS  = 2.006 COLABORADORES 
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FONTES ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
MUNICIPAL – ESTADUAL – FEDERAL  
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“Quero agradecer a todos os vereadores e a todo público presente. Coloco-
me à disposição. Quero só salientar duas questões importantes. Uma é o 
nosso laboratório do pronto-socorro municipal, que em breve nós o 
estaremos melhorando para serem rápidos os exames,  e também da 
transição da UPA do Jardim Revista, em que conseguimos, por meio do 
Conselho Municipal de Saúde e de uma notificação do Ministério quando o 
prefeito esteve em Brasília junto com o deputado federal Márcio Alvino, 
passar esse novo objeto e voltar ao projeto de Unidade de Pronto 
Atendimento. Obrigado a todos os vereadores, ao público presente e ao 
presidente Leandrinho”. O Senhor Presidente agradeceu as presenças do 
ex-presidente da Casa e integrante do Conselho da Santa Casa de Suzano, 
Sr. José Renato e dos vereadores  Pastor Lázaro, Marcio Malt, Artur 
Takayama, Marcel da Ong, Zé Oliveira, Joaquim Rosa, Vereadora Gerice 
Lione, Maizena, Baiano da Saúde, Nelson do Fadul e Rogério Castilho. A 
seguir, deixou a palavra aberta aos vereadores, ao público presente e aos 
internautas. Com a palavra a Ver.ª Gerice Rego Lione – PL (Gerice Lione, 
esposa do prefeito da Academia): “Boa noite, Secretário Pedro e a toda a 
sua equipe, mais uma vez prestando contas aqui nesta Casa para a 
população. Tenho algumas perguntas para fazer, algumas já foram 
encaminhadas ao senhor por meio de requerimentos. Todas as perguntas 
são de pessoas que me procuraram. As respostas eu vou repassá-las aos 
munícipes que me procuraram. Primeira questão é referente a várias 
reclamações quanto ao atendimento dos funcionários de postos de saúde 
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para a população. Eu gostaria de saber do senhor qual a possibilidade de 
haver rodízio ou troca de funcionários para outras unidades de saúde – até 
porque quando se presta concurso público para a função você está a serviço 
da Prefeitura para trabalhar em qualquer lugar da cidade. Eu já o questionei 
sobre o mesmo assunto para o Posto de Saúde do Jardim Monte Cristo, e o 
senhor me disse que um funcionário foi transferido para lá. Segunda 
pergunta é quanto ao treinamento padronizado dos servidores, que se falava 
desde a época do secretário Guillaumon. Houve esse treinamento 
padronizado? Terceira pergunta: Há possibilidade em transformar a Unidade 
do Jardim Monte Cristo em (USF) Unidade de Saúde da Família?  O 
vereador Denis fez o pedido em uma reunião aqui na Câmara e o senhor 
falou em pensar na possibilidade. Gostaria de saber se o senhor já pensou 
nessa possibilidade? Quarta pergunta: Por  que não é feito o remanejamento 
de médicos de unidades que possuem dois ou mais médicos para unidades 
que não possuem nenhum,  e posterior quando sanar essa lacuna o médico 
volta para unidade de origem? A gente sabe, Secretário, que a pessoa não 
pode passar em outro posto, porque tem de estar na área dele. Se acaso 
não puder, vou esperar a resposta do senhor, há a possibilidade de o próprio 
posto de origem encaminhá-la para outro posto mais próximo para que seja 
consultada com G.O. ou com qualquer outro médico? Tenho várias 
reclamações. Eu encaminhei um áudio para o senhor em que uma mulher 
estava com alergia, coceira no corpo, e ainda ela continua já há 60 dias 
agora, na época eram 30 dias. Outra mulher reclama que tem problemas 
ginecológicos e não consegue passar no posto. E a quinta e última pergunta 
foi a pedido de um servidor sobre o projeto que dispõe o Livro Terceiro dos 
servidores da Saúde, Lei Complementar 190, de 8 de julho de 2010, que foi 
retirado aqui da Câmara, gostaria de saber se foi retirado para melhor 
análise e ser discutido junto com os profissionais de classe para que todos 
sejam beneficiados, ou seja, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, 
fonoaudiólogos e não somente meia dúzia?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO 
PEDRO ISHI: “Vereadora, obrigado pelas perguntas. Acho que vou começar 
pela quinta pergunta, que é o projeto de lei, capítulo da Saúde. Realmente, 
duas alterações precisavam ser feitas. O secretário Alex, na quinta-feira de 
manhã, retirou o projeto, conversou com o secretário de Assuntos Jurídicos, 
reuniu já com o presidente do sindicato para poder melhorar esse capítulo e 
trazer de forma adequada aqui para Câmara. Voltando lá na pergunta de 
número um, os atendimentos nos postos com rodízio. Eu vou emendar a 
primeira pergunta com a segunda que é a questão do auxiliar administrativo, 
do recepcionista e os postos com rodízio e o treinamento deles. O 
atendimento dos postos a gente sabe que alguns postos acabam não 
fazendo um atendimento adequado e nós estamos junto da EP (Educação 
Permanente) por meio da Sandra e aí se quiser fazer um acompanhamento 
um dia, a gente pode ir até junto com a Atenção Básica e com a Sandra a 
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gente faz esse treinamento com as os auxiliares, com os recepcionistas. É 
notório que o profissional de saúde anda bem sobrecarregado, diante 
desses dois anos que tem trabalhado na pandemia.  A gente sabe do suor 
de todos eles e a gente vem aí fazendo esse rodízio permanente. O que 
acontece é que, às vezes, um lugar que tem um atendimento padronizado, 
quando você faz esse rodízio, você manda um funcionário para um outro 
local e  sai um pouco do que é padronizado dentro daquela Unidade. Na 
medida do possível,  como eu respondi por meio de requerimento, a gente 
faz esse rodízio. Nós fizemos algumas mudanças, o vereador Max também 
da última vez também comentou sobre esse rodízio até do Parque Maria 
Helena, que é o bairro onde reside, então a gente tem feito esses rodízios. E 
a gente também tem uma proposta de novos servidores, que são os 
controladores de fluxo e as recepcionistas. A gente tem um projeto, a gente 
já andou discutindo isso com prefeito e com secretário de Assuntos Jurídicos 
para a gente poder também fazer uma contratação desse profissional, que é 
recepcionista e controlador de fluxo.  Na época da pandemia, a gente 
conseguiu fazer uma contratação emergencial desse profissional e ajudou 
muito esse controlador de fluxo. Ele fica na unidade, do lado externo, 
orientando, e as recepcionistas informam o atendimento à farmácia, o 
agendamento. Então, isso ajudou muito e está na nossa pauta, inclusive, é 
uma pauta do Conselho Municipal de Saúde e do Sindicato. Falando sobre a 
questão da UBS do Monte Cristo ser transformada em ESF (Estratégia 
Saúde da Família). Na verdade, a gente fez uma colocação na última 
prestação de contas e, por enquanto, o que está impactando aí é a questão 
financeira. O impacto financeiro é grande; aquela região como a do 
Alterópolis, que é do Vereador Zé Oliveira, a gente entende que são duas 
regiões que são importantes ter Estratégia de Saúde da Família, visto que 
do lado é o Suzanópolis que é uma Estratégia de Saúde da família e as que 
estão ao redor também são todas ESF. A gente tem esse pleito, só que hoje 
o que está impactando realmente é a questão financeira para a gente poder 
adicionar essas duas Unidades. Em relação ao remanejamento de médicos 
e a divisão de horários. Na medida do possível,  a gente tem feito alguns 
remanejamentos. A gente tem sofrido bastante, eu já tenho falado aqui na 
segunda prestação de contas que o nosso programa Mais Médico tirou de 
seis a oito médicos. Nós pedimos a renovação desse contrato e o Ministério 
nos informou que iria nos ajudar na contratação. Nós fomos a Brasília, fomos 
contemplados, Vereadora, com 1 Mais Médico. Ficamos muito felizes de 
sermos contemplados com esse 1 Mais Médico que era não unidade do 
Maitê e temos a informação do Ministério da Saúde que chegarão mais cinco 
médicos depois do mês de março. Quando esse profissional do Mais Médico 
chegou à Unidade do Maitê o Ministério da Saúde ligou informando que ele 
tinha que ir até a Bahia, porque estava em crise sanitária. Então, chegou o 
médico do Ministério e teve de ir à Bahia e agora estamos aguardando o 
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retorno dele. Mas essa é a previsão final do Ministério da Saúde, não é, 
Doutora, que é o edital de publicação, são cinco médicos que virão a partir 
de março. A gente aguarda ansiosamente. Isso tem impactado demais a 
nossa rede nos atendimentos médicos. Na medida do possível, a gente 
estava fazendo esse rodízio, inclusive, ontem nós fizemos um rodízio, o 
pediatra que atendia lá no Miguel Badra Alto nós tivemos de tirar 10 horas lá 
da Unidade dele para poder colocar no Casa Branca, que estava precisando 
desse atendimento. Então a gente tem feito esse rodízio. É importante 
salientar que a gente fez a abertura do concurso público e só para vocês 
terem uma ideia – é importante também acompanhar – nós convocamos 122 
médicos do último concurso público. Desses 122 só assumiram 69. Então, 
realmente, a questão de o médico passar e assumir é muito difícil. De 
repente ele tem outra proposta para trabalhar em outro município, então a 
gente pode ver aqui que quase a metade desses profissionais, que a gente 
chamou, não assumiram. Desse concurso, a gente tem alguns números 
aqui: foram 21 clínicos; cinco ginecologistas e 9 pediatras, mas o déficit 
sempre é muito grande, a senhora tem razão e a gente tem lutado aí para 
poder fazer esse remanejamento.” PERGUNTA DA VER.ª GERICE LIONE: 
“Secretário, já que estão fazendo o rodízio, lá no Monte Cristo, a mesma 
pessoa vem me cobrando de que não consegue passar com o ginecologista. 
Não há como o próprio posto de saúde transferi-la para outro posto somente 
neste momento em que não tem médico, porque é só em março, porque nós 
mulheres fazemos a rotina todo ano. Tem mulheres que fazem exames de 
seis e seis meses. É um absurdo! A menina já me procurou acho que há 
dois ou três anos consecutivos e não consegue passar de jeito nenhum. Eu 
falo que não consegue, mas somos nós todos, falo que pertenço ao governo 
e a gente está aqui para ajudá-los. Será que não poderíamos fazer igual ao 
Suzanópolis? Lá não tem reclamação. Todos que passam por lá só elogiam 
tanto o atendimento quanto o médico. Queria saber se não há como a 
própria unidade remanejar a pessoa somente neste momento que não tem 
médico?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Sim, com certeza. Nós temos o 
territorialização que é respeitada entre uma unidade e outra, mas podemos 
ver esse caso específico, o que aconteceu em ela não passar. Vou pedir 
para a Tania verificar para você, Vereadora.” Com a palavra o Ver. Artur 
Yukio Takayama – PL (Artur Takayama): “Boa noite, Presidente, 
Vereadores, Vereadora, Secretário, Presidente! Em nome da Cinthia 
cumprimento toda a equipe da Saúde. Primeiramente, quero parabenizar 
toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho que vem sendo 
realizado, sabemos que é árduo o trabalho. A Saúde não é fácil. Tem muitas 
coisas a serem melhoradas, mas temos que parabenizar todo empenho da 
equipe. Uma pergunta básica, referente aos mutirões de vacinação na 
Arena, no Centro Cultural, na Dona Benta, gostaria de saber se há alguma 
data prevista, devido à grande procura e ao sucesso que é o mutirão de 
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vacinação que não precisa de agendamento. Há muitos munícipes que nos 
procuram reclamando do agendamento, porque não conseguem agendar no 
dia. Vão ao posto sem agendamento, voltam nervosos. Se tivessem mais 
mutirões de vacinação aos finais de semana, acho que isso ajudaria muito. 
Gostaria de saber essa parte.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Obrigado, 
Vereador Artur, nós escolhemos nesse primeiro momento que a gente 
fizesse a questão do agendamento, porque como tínhamos a vacina de 
rotina, mais a vacina de Covid dos adultos, a terceira e quarta doses, tinha 
também algumas pessoas que estavam com doses atrasadas, a gente optou 
pelo agendamento. Este, por algumas vezes, aconteceu de chegar um 
número específico de cada unidade de vacina e a pessoa não conseguia 
agendar e ela teve de abrir a tela no dia seguinte, entre outras pessoas que 
não tem acesso à internet e não conseguiam agendar. Mas nós 
conseguimos dois finais de semanas para vacinar e a gente tem perspectiva 
– vou confirmar com a Dra. Perin – mas acho que dia 5 (de março) nós 
faremos uma ação dentro das Unidades e nós estamos já conversando entre 
as equipes para fazermos uma segunda ação, aí sim, nos polos Palmeiras, 
polo CEU Gardênia e na Arena Suzano. A primeira, agora dia 5, vamos 
retomar, e a segunda estamos discutindo com a equipe e acho que mais 
uma semana a gente define a data e passamos para os senhores.” Com a 
palavra o Ver. José de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira): “Boa noite, 
Secretário, funcionários da Secretaria da Saúde, nobres vereadores desta 
Casa! Secretário queria fazer algumas perguntas. O secretário disse que 
foram chamados do concurso 120 profissionais médicos e que os 
interessados foram cerca de 60. Nós nos deparamos, Secretário, com várias 
reclamações de munícipes da cidade de Suzano  com uma carência muito 
grande nos postos de saúde, com relação a médicos ginecologista, clínico 
geral, pediatra e etc. O fato de esses profissionais não assumirem o cargo 
do concurso público, não seria possível completar esse quadro por meio de 
contratos para que a gente pudesse ter o quadro mais ou menos de acordo 
com a necessidade das Unidades Básicas de Saúde? Porque andando hoje 
pela cidade você recebe várias reclamações dos seus bairros, relatando que 
não tem médico. O secretário disse que foi feito o concurso, os médicos 
foram chamados, mas por um motivo ou outro, o profissional de saúde  
acabou não se interessando, achou proposta mais adequada e não veio a 
Suzano. Por que Suzano tem tanta dificuldade de contratar um médico, 
principalmente para trabalhar no poder público, relacionado à Prefeitura?    
Com relação à vacinação das crianças nos postos saúde, tem muitas mães 
que relatam da seguinte forma: olha lá no posto de saúde só tinha 50 doses 
de vacina, não tinha 51, só tinha 50. Nós não conseguimos nos cadastrar e 
nós moramos a 200m, 300m da Unidade Básica de Saúde e não 
conseguimos vacinar o nosso filho que tem 6 anos por algum motivo com 
por exemplo não conseguiu fazer o cadastro pelo link que foi mandado da 
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Secretaria da Saúde. No meu modo de pensar, não poderia ter uma 
quantidade a mais de vacinas para suprir a necessidade de determinadas 
regiões para evitar esse constrangimento de você levar o seu filho numa 
Unidade Básica de Saúde onde está sendo feito uma campanha e não 
conseguir vaciná-lo? Eu fiquei sabendo que estavam dando a vacina e levei 
meu filho que tem 7 anos e não consegui vaciná-lo. No meu ponto de vista, 
acho que poderia ser 100 doses ou mais, porque a procura é grande e às 
vezes a pessoa não consegue fazer o cadastramento, mas fica sabendo que 
está tendo a vacinação e leva o seu filho para vaciná-lo. Essas são as 
questões, Secretário.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Obrigado, Vereador. 
Nós temos uma rotina dentro das Unidades que ficou intensa, nesse último 
ano, por conta da vacinação. As Unidades ficaram muito cheias e a gente 
propôs para as unidades de saúde o agendamento para poder controlar 
melhor esse fluxo. A gente disponibiliza as vagas por horário e disponibiliza 
também a quantidade que está no agendamento. Acontece, às vezes, de 
uma outra pessoa não comparecer no agendamento e aí, se sobrar alguma 
vacina, a gente faz aplicação. Mesmo as pessoas que não conseguiram 
agendar, nós já fizemos três mutirões de vacina. Então, às vezes, acontece  
mesma reclamação de a pessoa não conseguiu marcar, mas foi ao posto 
mas porque nesse momento a gente precisava fazer um controle, até por 
conta da pandemia, muita gente no posto de saúde correria um risco 
desnecessário, por isso que adotamos essa medida do agendamento. A Dra. 
Perin está aqui conosco, vou pedir que à medida que a terceira dose de 
reforço for diminuindo o volume, vamos colocar as doses à disposição sem 
agendamento. Naquele momento a gente tinha uma quantidade tão grande 
de tomar a vacina, decidimos por fazer um sistema mais organizado e não 
deixar de livre demanda e somente as pessoas que marcavam é que 
tomavam a vacina. Mesmo as pessoas que não conseguiram, nós fizemos 
três ações de mutirões. Em relação aos médicos contratados, vou passar os 
números novamente, foram 122 convocados e apenas 69 assumiram de 
2018 a 2022. Realmente, a gente tem essa dificuldade. Aqui em Suzano 
cumprimos a carga integral do médico, fazemos todas as análises. A cidade 
não é de difícil acesso. A gente motiva. Até a ligação quando se faz para o 
médico, sempre converso com a secretária Cintia, da administração, de a 
gente ter o poder de convencimento na hora de chamar o médico. Mas o 
mercado médico é bem complicado. A gente tem muita demanda e pouca 
oferta de médico. É bem complicado. Até mesmo a nossa empresa 
terceirizada OS, que é um contrato direto com o médico, às vezes, tem 
dificuldade na contratação. A gente abriu um novo concurso para poder fazer 
isso e o jurídico pode também nos orientar nessa questão de fazer a 
contratação ou não. Hoje a gente tem um concurso aberto para poder suprir 
as necessidades. A gente vai torcer para que desta vez os médicos possam 
assumir. Isso também é um reflexo da pandemia. As pessoas têm ido muito 
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mais ao posto, têm acessado o posto, porque foram dois anos, praticamente, 
sem atendimento médico. As Unidades estavam todas abertas para atender 
Covid-19. Realmente, teve um represamento e agora a maior parte da 
população está acessando às unidades e isso faz com que a demanda fique 
alta e a oferta acaba baixando um pouquinho.” PERGUNTA DO 
VEREADOR ZÉ OLIVEIRA: “Só mais uma pergunta, Secretário. Esses 
sessenta e poucos profissionais da área da saúde é de 2018 para cá que 
foram chamados? No ano de 2021, hoje estamos finalizando o mês de 
fevereiro de 2022 qual foi a quantidade de médicos e profissionais da saúde 
que foram chamados ou contratados nos últimos quatro meses?” 
RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Nós tínhamos a questão da lei federal, e 
do último concurso o que tinha para chamar, nós chamamos, não hesitamos. 
Nós chamamos seis médicos clínicos gerais; chamamos três médicos 
ginecologistas e chamamos quatro médicos pediatras. Em nenhum momento 
a Secretaria falhou em chamar os médicos. Encerrou em 31 de dezembro, 
nós, já no início do ano, fizemos o pedido para chamar os médicos. Vocês 
sabem que tínhamos a questão de não poder chamar ninguém do concurso. 
Assim que se encerrou o prazo, chamamos todos que estavam previstos no 
concurso.” Com a palavra o Ver. Lazario Nazare Pedro – Republicanos 
(Lázaro de Jesus): “Boa noite, Secretário, Presidente, público presente, 
nobres pares! Duas questões, Secretário, em relação ao atendimento, como 
a Vereadora Gerice falou, tenho relatos de munícipes sobre o atendimento, 
que, talvez, não cheguem até o senhor, como secretário. Porque quando a 
gente chega ou o senhor chega à Unidade todos tratam com carinho, com 
atenção. Mas quando a gente não está lá... Então, um munícipe de 75 anos 
me procurou na USF e, reclamou que na recepção lhe disseram que não 
havia atendimento para ele. Ele ficou muito triste e entrou em contato 
conosco. Eu até estranhei, porque é um senhor de idade. Talvez o senhor ou 
a Secretaria não tenham esse conhecimento. O senhor já explicou para a 
Vereadora Gerice como está sendo o atendimento, mas é só para o senhor 
ficar ciente. E quero falar também sobre medicamento, que em alguns 
lugares está em falta. Gostaria de que o senhor nos falasse algo a respeito.” 
RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Nós tivemos, no ano passado, um 
problema de matéria prima no mercado. Por diversas vezes, as entregas se 
atrasavam. E a gente foi cobrando, a gente foi em cima desses 
medicamentos que estavam faltando. Mas é importante de lembrar que a 
nossa cesta se mantém sempre entre 85%, 87%, às vezes, chegando a 
90%, é uma ótima cesta. Alguns medicamentos essenciais podem faltar por 
alguma questão de fornecedor ou da matéria prima estar fora do mercado e 
aí é um processo administrativo que a gente adota, Vereador, na verdade a 
gente gostaria de atender todos os pedidos, mas existe um processo de 
licitação,  um processo administrativo, de punir a empresa, existe um 
processo que às vezes demora e acaba impactando nisso, mas a gente já 
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restabeleceu bem a nossa cesta. Em relação ao munícipe que o senhor 
acabou de relatar, não é do nosso perfil, a gente não quer que ninguém 
maltrate ninguém dentro da Unidade, se for um medicamento pontual, pode 
passar essa demanda para nós, que respondemos.” Com a palavra o Ver. 
Rogério Aparecido Castilho – PSB (Rogério Castilho); “Boa noite, 
Secretário e a todos que estão nos acompanham esta noite! Quero fazer uns 
apontamentos e tirar algumas dúvidas. Fiz um pedido em maio do ano 
passado e ainda não fui atendido. Estive conversando novamente na 
unidade do Ambulatório Municipal de Tuberculose, espaço que recebeu 
prêmio na gestão do secretário Luiz Cláudio Guillaumon e hoje não tem uma 
auxiliar de serviços gerais para fazer a limpeza e conservação do lugar. 
Gostaria que fosse tomada alguma atitude, alguma ação para suprir essa 
necessidade, porque é uma área que precisa ter cuidados, pois tem a 
questão de ter uma doença viral e pode contaminar outras pessoas. A que 
tem no CS II não consegue suprir. Segundo ponto, na Unidade Básica de 
Saúde de Palmeiras há falta de pediatras. A gente sabe que a Dra. Maria 
pediu exoneração, por problemas particulares, e esta lista marca 18 
pediatras. Acredito que não esteja atualizada, então vou considerar 17 
pediatras. Temos 12 Unidades Básicas de Saúde, na tecla que a vereadora 
Gerice bateu, por que a gente não faz esse remanejamento de modo 
pacífico, porque sabemos que há médicos resistentes. A minha maior 
demanda hoje é no Distrito de Palmeiras com as mamães querendo passar 
com o pediatra. Colocaram o Dr. Charles para atender às sextas-feiras, com 
hora extra, mas não supre. O Distrito de Palmeiras só tem uma pediatra que 
dá todo suporte para a UBS e as outras 5 PSFs. Hoje não tem pediatra para 
a UBS nem para outras unidades. Quando a gente vê esses 17 médicos, 
alguns podem estar afastados ou em outra condição, mas eu tenho de me 
basear com fato real e não com algo ilusório. A população precisa do 
atendimento básico. Este é o ponto do pediatra, e também a questão da 
auxiliar de serviços gerais do ambulatório de Tuberculose. Outra questão é a 
Unidade Básica de Saúde de Palmeiras quanto à reestruturação que está 
passando por reformas. Foi feita a parte da Odonto e agora estão mexendo 
lá dentro. Esse recurso é referente àquela emenda destinada pelo Vereador 
Toninho Morgado de R$ 52 mil, que temos uma parceria em conjunto ou é 
outro recurso? Se não é esse recurso, esses R$ 52 mil foram direcionados 
para onde? Uma vez que a gente colocou dentro rubrica para ser executado 
na Unidade Básica de Saúde de Palmeiras. Se esse recurso foi executado, 
nem eu nem o Vereador Toninho Morgado fomos notificados, por quê? Para 
concluir, nós não estamos tendo nenhuma porta de entrada para 
endocrinologista, referente ao Cross. Nesse concurso público não foi 
colocada a contratação desse tipo de especialidade, por quê? Já que não 
temos uma porta aberta dentro do Cross, por que a gente não abre esse 
chamamento dentro do concurso público para a contratação? No Pronto 

mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br


  

 Rap  27 

     

Câmara Municipal de 

Suzano 
Estado de São Paulo 
www.camarasuzano.sp.gov.br 

e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br    
    
                                                                                                                                      

1 
9 
4 
9 1 9 1 9 

Atendimento de Palmeiras – faço algumas visitas periódicas lá para 
acompanhar como cidadão e como vereador – quanto à segurança, o que a 
gente pode fazer para resguardar tanto aqueles que trabalham no lugar, 
quanto aqueles que passam lá na Unidade? Porque infelizmente eu me 
deparo com diversos apontamentos que não têm nenhum tipo de segurança 
na parte da noite. Seriam esses apontamentos”. RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO: “Obrigado, Vereador Rogério Castilho, só para salientar que 
a questão da pediatria, no novo concurso, a gente pediu um plus para poder 
fazer essa contratação e também a gente sabe lá do déficit que tem, mas a 
gente tem alguns médicos generalistas que podem atender o serviço de 
pediatria. A gente sabe que a região cresceu muito, tem muitas crianças, 
muito atendimento ginecológico e por isso que a gente está lá com planos 
para poder modernizar e depois a gente vai compartilhar o que estamos 
pensando para região de Palmeiras, inclusive, na área de pediatria e 
ginecologia. Inclusive, os mutirões do Expresso Mulher e depois a nossa 
ideia de estabelecer o Pró-Criança, que é um projeto futuro de podermos 
contemplar a região de Palmeiras. Tem uma questão que é da reforma da 
Unidade. Na verdade, é uma reforma, mas é mais uma adequação sanitária. 
A reforma que veio lá é de um recurso federal. Eu acredito que a emenda 
impositiva do vereador Toninho já foi utilizada, mas eu posso buscar essa 
informação mais precisamente. Ela já foi utilizada. Aproveitando, eu queria 
fazer um agradecimento ao deputado estadual André do Prado, ao deputado 
federal Márcio Alvino, ao Prefeito, Rodrigo Ashiuchi, ao vereador Leandrinho 
e ao vereador Toninho Morgado que lá nós temos o projeto de construção 
de uma nova UBS de Palmeiras, onde será o Centro Cultural.  O vereador, o 
presidente e os deputados mandaram recursos e nós vamos construir uma 
unidade nova onde é o Centro Cultural hoje. Isso vai ser muito bom para 
todos nós, porque você já trabalhou lá, né Vereador, sabe da precariedade 
que é.  A gente agradece muito aos vereadores que ajudaram e isso vai 
colaborar no atendimento de todas as pessoas que estão lá. Na questão do 
endocrinologista, a doutora Tania vai verificar aqui, porque parece que não 
tem essa especialidade, porque não está criada e a gente vê essa 
possibilidade. A gente tem um acompanhamento nutricional dentro do 
ambulatório de Especialidades com agendamento. Às vezes, tem algum 
médico que faz esse trabalho de endócrino, mas ainda é pouco, porque 
realmente a demanda é necessária.” PERGUNTA DO VEREADOR 
ROGERIO: “A gente fala de concurso público, execução; ação, estamos 
falando de meses. Esse período a gente vai deixar como a unidade na 
questão de pediatria?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “ Na verdade a 
gente vai fazer um rodízio. A gente já tem rodízio, como eu disse, no Badra 
Alto, o gerente Bruno disponibilizou 10 horas do pediatra lá para nós, e a 
gente vai tentar fazer um remanejamento. Nós temos o Dr. Maurício 
Watanabe que atende clínica geral, a gente vai conversar com ele e também 
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nós temos um médico generalista que está indo para lá agora. Conversei 
com a Flávia, ele também pode atender pediatria.” PERGUNTA DO 
VEREADOR “Tem data para isso?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “A 
gente quer fazer isso aí tudo no máximo em 15 dias para poder liberar esse 
atendimento.” COM A PALAVRA O VEREADOR MARCOS ANTONIO DOS 
SANTOS – PTB (MAIZENA):  Boa noite, Presidente, Vereadores, público 
presente. Quero primeiro parabenizar, em nome do Pedro Ishi, o Misael,  a 
Dra. Tania, Dra. Perin,  meu amigo André,  Mateus e a Cíntia por toda essa 
equipe que você tem, Pedro. Parabéns! É aquilo que falo, atrás de um 
grande vereador tem uma grande equipe. Atrás de um grande secretário tem 
vocês também. Do Misael não preciso nem falar do serviço maravilhoso que 
ele faz no transporte. Pedro, é aquilo que costumo falar para as pessoas, 
Suzano, por causa da pandemia muitas cidades caíram, mas Suzano se 
manteve. Muitos comentam sobre a Saúde, mas a Covid travou o Brasil e o 
mundo. Gostaria, Pedro, de que você falasse de algumas coisas boas que 
estão chegando na nossa cidade, inclusive estou acompanhando aquelas 
duas UPAs de Palmeiras, e outra que era Clínica da Família e mudou vai ser 
lá no Jardim Revista. Se tem alguma previsão de inaugurar o posto de saúde 
lá no Dona Benta. Tem algum prazo para a primeira fase do Hospital 
Federal? O Hospital das Clínicas tem novidade boa, por meio do deputado 
André do Prado e do deputado Marcio Alvino. Digo que depois que os 
deputados assumiram a nossa cidade, a gente não é mais órfão. A novidade 
que você vai contar pra gente que vai ter um AME  no Boa Vista. Gostaria de 
que você falasse alguma coisa para a gente das novidades boas para a 
cidade. Muitas pessoas vão criticar. Sempre vai haver críticas. O que não 
podemos fazer é nos acostumarmos com elas. A gente não pode esquecer 
que a Covid deu uma travada na cidade. Só que Suzano andou na 
contramão. Gostaria que você falasse alguma coisa, Pedro, das novidades 
que temos para os nossos munícipes.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: 
“Realmente a gente tem muitas novidades. O ano passado a gente ficou 
debruçado em cima de vacina, leitos de Covid e de outros assuntos que 
tomaram muito tempo da gente e este ano é  de virada que a gente quer 
mostrar que a nossa cidade vai fazer uma Saúde de referência. Nós temos o 
Hospital Federal que está com 28% das obras concluídas. A previsão de 
entrega do hospital em funcionamento é em 2024. A gente está correndo aí 
por meio do Ministério da Saúde; o presidente da Câmara, Vereador 
Leandrinho, esteve lá com o deputado federal Márcio Alvino cobrando, o 
senhor também esteve em Brasília cobrando, isso é muito importante para 
que gente acelera essas obras. A gente hoje, em Suzano, tem um hospital 
que é a Santa Casa e a gente precisa ter esse ganho a mais do Hospital 
Federal e também do Hospital das Clínicas. Sábado, o prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi, o presidente, Leandrinho, o senhor, o vereador Joaquim Rosa, 
estiveram também em Arujá, e o vice-governador, Rodrigo Garcia, 
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conversou e deu um prazo para nós que até aí o segundo semestre, junho, 
julho ele vai inaugurar o Hospital das Clínicas, vai colocá-lo de portas 
abertas para atender a população. É mais um ganho para Saúde. Nós 
tivemos uma unidade construída lá na região no meio do Dona Benta, 
pegando um pouquinho do Jardim Europa que é a nova Unidade do Dona 
Benta. Esta foi construída e vamos fazer um remanejamento. A Unidade do 
Boa Vista está indo até à Unidade do Dona Benta. Diante de vários pedidos 
que foram feitos aqui, pelos vereadores Nelson do Fadul, Zé Oliveira, Ver.ª 
Gerice Lione, Maizena, Pacola, Leandrinho e outros aqui, a gente sabia, 
Gerice, da questão do nosso Pronto-Socorro. Hoje ele é muito cheio e a 
gente sabe que de 30% a 35% dos pacientes que acessam o pronto-socorro 
são da zona norte. A Saúde, às vezes, acaba acontecendo algumas 
mudanças no decorrer. E a gente analisou junto com a equipe técnica que ali 
ao invés de uma Clínica da Família, para nós, seria melhor uma Unidade de 
Pronto Atendimento. Uma UPA 24 horas. Já conversamos com o Vereador 
Zé Oliveira sobre a importância de se ter uma UPA para que o paciente não 
precise se deslocar até o centro. Pensando dessa forma, a Unidade do Boa 
Vista, já é bem grande com dois pavimentos e com característica de 
ambulatório. A nossa ideia de levar a Clínica da Família/Ambulatório de 
Especialidades, que temos um modelo aqui no Jardim Vitória em poder 
descentralizar esses serviços. Então o munícipe que precisa de algum 
oftalmo, ginecologista, de alguma especialidade ele poder acessar o Boa 
Vista. Assim que entregarmos a Unidade nova do Dona Benta, nós vamos 
iniciar uma reforma rápida, porque o prédio lá está bem conservado, para 
poder instalar, até o meio do ano, a Clínica da Família, aonde vamos levar 
serviços que hoje só  temos aqui no centro, vamos contemplar a região da 
zona norte. Com isso a gente acerta aquele eixo, que é uma Unidade de 
Pronto Antendimento, um Ambulatório de Especialidades e uma Unidade 
nova lá. Então a gente dá uma reorganizada na região norte que precisa 
desse atendimento. E as duas unidades que a gente tem um projeto que 
iniciamos que é o projeto da UBS de Palmeiras, como disse anteriormente. 
Nós recebemos um prêmio do estado que veio junto com uma verba da 
possibilidade de uma construção. O prefeito está analisando junto com a 
equipe da PAI para ver se gente consegue unificar a USF do Jardim do Lago 
junto com a USF do Recanto São José e fazer uma unidade só, Gerice, você 
conhece bem a região. São duas casas que temos ali e a gente quer fazer 
com o terreno da Prefeitura uma construção nova para abrigar as duas 
equipes, visando que um bairro está um ao lado do outro pela rua  Nhonho 
de Lima que é a rua que acessa a outra região, a gente quer unificar essa 
Unidade. Para encerrar, nós temos também a possibilidade agora, por meio 
do Vereador Denis, que conseguiu uma emenda com o deputado Marco 
Bertaiolli, nós vamos conseguir fazer um laboratório que vai dar mais 
agilidade ao Pronto-Socorro Municipal. É outra notícia importante. Às vezes, 
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as pessoas ficam ali três, quatro horas, aguardando um exame e com esse 
laboratório que teremos lá dentro a nossa expectativa do exame laboratorial 
é de 35 a 50 minutos. Isso vai ajudar muito na velocidade. O laboratório que 
tinha lá era antigo e agora por meio do Vereador Denis e do deputado Marco 
Bertaiolli vamos investir essa emenda lá e fazer um laboratório municipal 
bem rápido. O processo já está bem adiantado, vamos colocar na rua o 
processo para poder acelerar. São notícias importantes da Saúde, que a 
gente sempre visa melhorar, fora as melhorias da Santa Casa que a gente 
está acompanhando e vendo lá fazer um trabalho mais humanizado, ampliar. 
Esta semana a deputada Kátia Sastre esteve lá onde vai anunciar mais 
algumas emendas para lá também, para terminar as obras do primeiro andar 
e dar conclusão a todos os espaços lá. Obrigado, Vereador.” Não havendo 
mais vereadores para fazer questionamentos, o Senhor Presidente passou a 
ler as perguntas do público presente. Pergunta da Sra. Najara Khaufan, do 
Jardim Suzanópolis, representante do ACS (Agente Comunitária de Saúde): 
“Quero saber se terá condições de colocar mais médicos nos postos de 
saúde do Jardim Suzanópolis e no Jardim Monte Cristo?” RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO: “Obrigado, Najara, por comparecer aqui na nossa audiência. 
A gente tem as equipes médicas com a Dra. Rosa e com toda equipe, a 
gente quer ampliar sim, como já tinha respondido da possibilidade de vir o 
Mais Médico a gente vai por lá nas equipes da Estratégia.” Pergunta do 
ACS Mineiro J. Maitê, Wenderlei: “Gostaria de saber se os pacientes que 
estão encontrando dificuldades para fazer o cadastro da vacina de Covid 
podemos encaminhar ao CRAS(Centro de Referência de Assistência 
Social)? Está acontecendo muito.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “ O 
CRAS tem ajudado bastante, mas se não conseguir pode fazer contato pelo 
telefone da Vigilância Epidemiológica.” O Senhor Presidente, a seguir fez as 
perguntas que chegaram pelo site da Câmara Municipal de Suzano. 
Informou que as perguntas que não forem respondidas, durante a audiência, 
seriam encaminhadas para o secretário respondê-las por e-mails. Pergunta 
da Maria Gomes: “Ficará disponível a prestação de contas no site da 
Prefeitura?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Podemos sim”. Pergunta de 
Matheus Leite Ribeiro: “Eu não entendo como são os contrato da INTS. 
São funcionários da Prefeitura?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “A partir 
do momento que eles entram pelo contrato da INTS são considerados 
funcionários da INTS. É uma terceirizada que presta serviço para a o 
Município de Suzano.” Pergunta de Elisabete Salatiel: “Parabéns pela 
iniciativa de nos deixar participar! Quero saber se a Prefeitura dá algum 
apoio para as famílias que perderam seus entes para a Covid?” RESPOSTA 
DO SECRETÁRIO: “Sim, se for um apoio de saúde mental pode procurar as 
Unidades. Cada Unidade tem um psicólogo para fazer o atendimento.” 
Pergunta da Maria da Conceição Cruz: “Olá, gostaria de saber se a 
Prefeitura de Suzano poderia colocar no site dela o novo plano de saúde 
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para o quadriênio de 2022 – 2025 e as programações anuais da saúde, pois 
além de cumprirem a Lei 141/2011, vocês darão mais transparência para a 
população.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “O plano está em execução 
junto com a equipe da EP e assim que finalizar vamos por no site.” Pergunta 
do Sr. José de Jesus Bonifácio: “Secretário, gostaria de saber se haveria 
a possibilidade de expandir o serviço da Vigilância Sanitária da Prefeitura 
nos horários noturnos, pois tem diversos comércios que estão funcionando 
neste período de forma irregular aqui na região do Miguel Badra, mas não 
vejo este tipo de fiscalização e os telefones não funcionam ou não atendem 
no horário. Quando a gente faz reclamação, eles dizem que vão enviar a 
GCM, e acredito que isso não resolverá.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: 
“As operações que são feitas por meio da Vigilância Sanitária junto com a 
GCM e com a Polícia Militar são operações casadas. A vereadora Gerice 
vem da área militar, ela sabe. A gente tem um telefone que atende no 
horário noturno, que fica na Secretaria de Trânsito. Qualquer denúncia pode 
ser feita por lá ou por meio da GCM. Mas nós temos um funcionamento da 
Vigilância Sanitária que quando vão aos locais são denúncias casadas por 
meio do Ministério Público, da Polícia Civil, Polícia Militar ou da GCM. Nós 
funcionamos em alguns períodos, mas sempre em operações casadas.” O 
SENHOR PRESIDENTE: “Secretário, vou fazer uma pergunta relativa ao 
orçamento que foi colocado na prestação de contas hoje aqui falado pelo 
senhor. Quando a gente fala aqui em R$ 93.134.942,92 sobre receitas que 
no caso é o Tesouro – verba da Prefeitura – tem uma discrepância. Não sei 
se está acontecendo novamente o que aconteceu no último quadrimestre do 
ano passado que o senhor veio apresentar. No relatório do setor de 
finanças, que tivemos audiência na terça-feira, a despesa do 3º 
quadrimestre, na área da Saúde com recurso próprio o secretário Itamar 
falou que atingiu R$ 162.630 milhões, está representando 24,31% do total 
da receita, que foi investido na Secretaria de Saúde, 9,31% a mais do que a 
lei determina que é 15%. Não sei se alguns dados estão errados, porque 
hoje o senhor apresenta R$ 93 milhões, e o secretário de finanças, na terça-
feira, apresentou R$ 162 milhões.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO: “Dando 
uma olhada aqui, a base de cálculos que o secretário de Finanças 
apresenta, eu apresento só do terceiro quadrimestre e apresento os 
recursos Estadual, Municipal e Federal, e o Itamar pega as despesas 
somente do Tesouro Municipal. Ele faz essa despesa anual. Então, no ano, 
pelo site da Prefeitura do Município ele põe R$ 162 mil e a gente por meio 
do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde -
nosso sistema, dá diferença de R$ 258, mas são recursos oriundos da 
federação e estadual.” PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE: “Entendo, 
Secretário, mas na tabela do senhor diz o seguinte que é federal, municipal 
e estadual. A municipal aqui, quando a gente fala em Tesouro (Foi colocado 
no telão novamente, a pedido do presidente, o slide de Receitas. Nota da 

mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br


  

 Rap  32 

     

Câmara Municipal de 

Suzano 
Estado de São Paulo 
www.camarasuzano.sp.gov.br 

e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br    
    
                                                                                                                                      

1 
9 
4 
9 1 9 1 9 

taquigrafia.) Quando falamos lá em R$ 93 milhões, no relatório, a diferença 
que o Itamar coloca é de R$ 162 milhões. Não estou nem falando que o 
senhor está colocando todo o recurso estadual e federal, estou falando só do 
recurso municipal. Entendo que, de repente não está faltando algum mês ou 
não está entrando todos os meses, que ele coloca cento e sessenta e dois 
milhões que foram gastos na Saúde, que representam 24,31% da receita 
total da Prefeitura 9,31% a mais e aqui temos a diferença que o senhor 
apresenta hoje R$ 93 milhões. E essa a diferença de que falo. Não sei se 
está faltando um mês como foi apresentado no último quadrimestre. Acho 
que deu uma diferença mais ou menos de sessenta e poucos milhões, e 
está acontecendo também neste relatório.” (O secretário explica ao Senhor 
Presidente fora do microfone. - Nota da taquigrafia.) RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO: “Só para salientar a conversa que aqui tivemos, a base de 
cálculo que o Itamar usa é uma base de cálculo anual. E a base de cálculo 
que a gente usa é a base do terceiro quadrimestre. Na próxima prestação de 
contas, a gente traz demonstrado isso, mas eu já tenho aqui e se depois 
quiser passar cópia para todos, porque aí vocês vão entender a diferença. 
Mas é só a base de cálculo mesmo que acaba mudando.” PERGUNTA DO 
SENHOR PRESIDENTE: “A minha pergunta, Secretário, é justamente para 
fazermos sempre as duas audiências juntas, com distanciamento de um dia 
ou dois. Quando Finanças apresenta um valor e depois a Saúde apresenta 
outro valor, acho que tem de ter um entendimento para fazer as duas da 
mesma forma. Entendo que o recurso federal, estadual que entra para a 
Saúde é uma coisa, recurso próprio é outra. Depois vou passar para os 
senhores vereadores a tabela que ele acabou de me entregar para deixar 
sem dúvidas na publicação depois e a gente até fazer uma correção. Outra 
pergunta bem simples, Secretário, quando se fala em R$ 2.947 milhões que 
foram de transferência para o enfrentamento à Covid, eu tive uma dúvida e 
também recebi algumas perguntas a respeito, quanto foi gasto com a Covid? 
Estamos falando do terceiro quadrimestre, o que contempla essa despesa? 
Contratação de médico, insumos, com o que foi gasto? RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO: “No que tange a esse recurso é restituição do hospital de 
campanha e INTS. O enfrentamento à Covid é desde insumos, que são 
agulhas, seringas, máscaras, luvas entre outros que a gente utiliza; um 
repasse do TJ que a gente recebeu, que o TJ recebe multas e reverte para 
nós, e também tem o Covidário/Gripário que a gente tem um custo elevado. 
Os exames laboratoriais, tomografia, convênio com a Santa Casa e locação 
de equipamentos.” PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE: “Muito bem 
explicado, também quero fazer um adendo no que o senhor falou da nova 
Unidade Básica de Saúde de Palmeiras. Sabemos da necessidade como 
falaram os vereadores Rogério, o Toninho e a Ver.ª Gerice que são do bairro 
e este vereador  também temos bastante contato com os moradores de 
Palmeiras, vimos por bem este investimento, já sabíamos também que ia ter 
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investimento por parte do nosso amigo deputado André do Prado, nosso 
amigo deputado Marcio Alvino vai ser de grande ajuda. Depois se o senhor 
puder passar a programação para nós deixarmos para a população quando 
ela vai ter acesso a esse novo equipamento. Deixo aberta a palavra ao 
secretário para suas considerações finais e após encerraremos.” Com a 
palavra o Secretário da Saúde, Pedro Charles Shirakawa Ishi: 
“Presidente, primeiro quero agradecer ao senhor, aos funcionários, aos 
vereadores que aqui nos recepcionaram. A nossa programação para a 
Unidade do Dona Benta iremos entregá-la no mês de abril. Queremos 
também inaugurar a UPA até o mês de julho. O projeto já se encontra na 
fase de execução do projeto de desenhos do planejamento urbano, do 
projeto da unidade nova de Palmeiras, a gente está correndo para ver a 
questão dos recursos e poder fazer a licitação. A gente tem feito um grande 
trabalho lá. Agradeço à minha equipe. Agradeço a cada vereador que está 
aqui por compreender e saber da necessidade que é de podermos investir 
em Saúde. Agradeço a cada vereador que indicou a sua emenda impositiva. 
Quero agradecer ao Vereador Maizena, em especial, que conseguiu duas 
conversas importantes com a gente na Secretaria de Saúde na semana 
passada, que vai nos ajudar muito com a apresentação do médico e da 
Secretaria de Itaquaquecetuba. Agradeço a todo público presente pela 
prestação de contas e à  nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde.” O 
Senhor Presidente: “Muito bom o senhor ter falado da UBS Boa Vista, 
Secretário, para a qual este vereador encaminhou um recurso para a compra 
de ambulância que fez um complemento por parte da Secretaria pelo valor, 
porque acabou ficando defasado. Agradeço e tenho certeza de que estará lá 
a ambulância e será de muita utilidade naquele posto. Quero agradecer aos 
vereadores Pastor Lázaro, Marcio Malt, Artur Takayama, Marcel da Ong, Zé 
Oliveira, Joaquim Rosa, Ver.ª Gerice Lione, Maizena, Baiano da Saúde, 
Nelson do Fadul e Rogério Castilho. Quero agradecer ao senhor secretário e 
a sua equipe, que está sempre atendendo a nossa demanda. Sabemos que  
ainda não estamos no ideal, mas estamos chegando lá e o caminho certo. 
Quero agradecer ao público que nos acompanhou aqui, ao público do 
youtube. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a prestação de 
contas.”  Às dezenove horas e quarenta e quatro minutos, o Senhor 
Presidente encerrou a Segunda Audiência Pública, do Segundo Exercício, 
da Décima Oitava Legislatura, da qual lavrou esta ata, que será pela mesa 
assinada.  Acompanharam a sessão os seguintes vereadores: Artur Yukio 
Takayama – PL (Artur Takayama); Verª. Gerice Rego Lione – PL (Gerice 
Lione); Givaldo Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde); 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); Marcel Pereira da Silva – PTB 
(Marcel da Ong); Marcio Alexandre de Souza – PL (Marcio Marcio Alexandre 
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de Souza – PL (Marcio Malt); Marcos Antonio dos Santos – PTB ( Maizena); 
Nelson dos Santos – PL (Nelson do Fadul); Rogério Aparecido Castilho – 
PSB (Rogério Castilho).  Acompanharam a sessão, os seguintes servidores:  
Agente Administrativo Raziel Shinosuke Ueda. Analista de T.I., Rodrigo Silva 
de Sousa. Auxiliar Administrativo Sidnei Roberto da Silva. Auxiliar 
Administrativo Eliany de Lourdes Mori. Chefe de serviços administrativos, 
Mayara Moreira de Brito. Diretora de Comunicação, Vivian Turcado. Diretor 
Legislativo, Douglas Francisco Martins da Silva. Diretor Jurídico, Eric 
Trimboli Teixeira. Fotógrafo, Ricardo Bittner Silva. Procurador Geral 
Legislativo, Pedro Vitor Alves de Souza e taquígrafa, Rosinéia de Agostini 
Pacheco. 
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