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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS D O PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2009

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e um de maio de dois mil e nove, teve início a Audiência
Pública na Câmara Municipal de Bauru, para Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde,
referente ao primeiro trimestre de dois mil e nove, em cumprimento ao que determina a Lei Federal
8689/1993. Presentes a Audiência o Secretário Municipal de Saúde Dr. José Fernando Casquel Monti, a
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde Ana Maria Ferreira Carvalho, os diretores de Departamento
e Divisão da Secretaria Municipal de Saúde, os Vereadores: Moisés Rossi, José Roberto M. Segalla,
Fábio S. Manfrinato, Roberval Sakai B. Pinto, Marcelo Borges de Paula, Fernando F. Mantovani, Luiz
Carlos Bastazini, Amarildo A. de Oliveira, Paulo Eduardo de Souza, o Vereador Roque José Ferreira
justificou a ausência, a Srª. Secretária do Bem Estar Social Darlene M. Tendolo enviou representante. O
Vereador Amarildo de Oliveira  abre os trabalhos e agradece a presença de todos, passa a palavra ao
Secretário  da Saúde  que cumprimentou  os  Vereadores  e  agradeceu  a  presença  de todos,  iniciou  a
apresentação com o Quadro de Orçamento da Saúde para o exercício em 2009, explicando que as obras
das Unidades do Mary Dota e Ipiranga não estavam previstas no início do orçamento, mas já foram
suplementadas.  As Receitas da Saúde transferidas da parte Federal,  são feitas através de Blocos de
Financiamento  em Recursos  Fixos  e  Variáveis,  falou  das  Transferências  Estaduais,  e  os  Recursos
Próprios. Demonstrou as Despesas com Folha de Pagamento, Despesas Correntes, Obras e Materiais
Permanentes e que os valores das Receitas Municipais aplicados na Saúde no 1º Trimestre correspondem
a  de 23,30%, acima do que prevê a Emenda Constitucional 29. O Secretário expôs a Produção de
Serviços na área de Saúde, começando com os números em atendimento na Rede Básica de Saúde, Rede
Especializada e Rede de Urgência e Emergência, consolidando  os atendimentos. O Secretário destacou
que a concentração maior na área médica está na Rede de Urgência e Emergência, visto a deficiência na
área básica.  Falou  dos Programas de Saúde nas Unidades Básicas;  como o Programa de Nutrição,
Programa Tratamento  Fora  do  Domicílio,  números  de  exames de   eletrocardiograma,  o  Centro  de
Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Referência em Moléstias Infecciosas, Centro de Testagem
e Aconselhamento, Ambulatório de Saúde Mental, Serviço de Orientação e Prevenção ao Câncer, Banco
de Leite Humano.  Na Vigilância Epidemiológica/Imunização – Cobertura de vacinas,  na Vigilância
Sanitária  -  número de visitas realizadas no Programa Nacional  de Combate a Dengue,  Controle de
Leishmaniose. Destaca que implantaremos neste semestre em parceria com o Adolfo Lutz, laboratório de
Sorologia em Bauru,  número de visitas de diagnósticos  ambiental de imóveis,  número de animais
recolhidos e capturados, atendidos no Centro de Controle de Zoonoses, número de atendimento anti-
rábico humano, inspeções sanitárias distribuídas em área de atuação, ações realizadas em decorrência de
inspeções sanitárias. O   Secretário encerrou a apresentação colocando-se a disposição para  perguntas. O
Vereador  Amarildo  abriu  questionamentos  ao  plenário,  solicitando  primeiramente  as  perguntas  dos
vereadores, após o público; o Vereador Amarildo questiona ao Secretário quais são as previsões para
investimentos no segundo semestre, o Secretário explica que o que fizemos até agora foram medidas em
caráter de urgência, abertura de concursos e contratação de médicos, negociação com o Hospital de Base
para dar retaguarda nas internações em saúde mental, a entrega até o final do ano das Unidades Ipiranga
e Mary Dota e para o ano que vem o Bela Vista, e em seguida a criação da 4ª UPA ( Unidade de Pronto
Atendimento) na região do Redentor/Geisel. Reestruturar as 7 Unidades de PSF e ampliar para mais 3
equipes, ficando com 10 equipes localizadas em 6 Unidades, o Vereador Fábio Manfrinato questiona
qual será o lugar específico que abrigará a Unidade do Bela Vista e que o prédio atual está fora dos
padrões; Dr. Fernando reconhece que o atual   prédio não atende as necessidades da população,  mas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUPREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONES: (14) 3235-1378 – FAX: (14) 3226-7140

que o ano que vem tem projeto de reforma e ampliação do antigo prédio,  sendo de 1.600m²,  mais que o
dobro  da atual  metragem da Unidade.  O Vereador  Amarildo abre  às  perguntas  a  população,  o  Sr.
Marcelo Vinícius Araújo, Conselho Gestor do Ipiranga, questionou qual a data definitiva da entrega da
Unidade do Ipiranga, o Secretário explicou que estão reunidos técnicos da Secretaria de Saúde, de Obras
e da SEPLAN para analisarem o projeto da obra  já iniciada, mas que não será possível aproveitar o que
já foi construído terá que construir outro prédio, previsto para o final de 2009. O Vereador José Segalla
informou ao Secretário que já oficializou ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA,
sobre erros grosseiros que os técnicos encontraram na obra já iniciada, o Vereador Segalla quer saber se
foram os técnicos da Prefeitura que elaboraram o projeto ou empresa contratada; Dr. Fernando Monti
respondeu que não sabe quem fez o projeto. O Vereador Segalla indagou o porquê  à fiscalização de
terrenos  baldios  foi  para  a  Saúde;  o  Secretário  respondeu  que  não  estava  na  pasta  na  época  da
transferência,  mas  que  isso  foge  do  controle  da  Secretaria,  não  temos  ferramentas  e  o  cadastro
imobiliário da Prefeitura está desatualizado. O  Vereador Marcelo Borges explicou que na época ele era
Vereador e que foi transferido para a saúde por haver maior número de fiscais; o Secretário respondeu
que  realmente  há  fiscais(  agente  de  saneamento)  na  saúde,  esses  têm  muitas   atribuições:  como
fiscalização na área de vigilância sanitária( setor de alimentos e alvarás, entre outras atribuições) o que
acaba acumulando serviços gerando muitas reclamações. O Vereador Dr. Paulo Eduardo questiona se a
Dotação Orçamentária é satisfatória para a saúde, o Secretário responde que não sabe e duvida que
alguém  saiba, pois não dá para ter uma visão completa, elogia os funcionários, pois trabalham no limite,
e o Sistema de Saúde de Bauru está atrasado 20 anos. O Vereador Fernando Mantovani está preocupado
com a quantidade de pessoas da região que são atendidas no Pronto Socorro Municipal, e quer saber se o
Município recebe por isso; o Secretário responde que de certa forma sim, são os recursos variáveis,
recebe pelo o que produz exemplo da cidade de Avaí, não tem pronto-socorro e as pessoas são atendidas
em Bauru, recebemos do SUS por procedimento, mas o valor é baixo, o Secretário destacou também que
temos que informatizar as Unidades, assim terá maior controle de atendimentos dos pacientes. A Srª.
Ângela Aparecida, Presidente da Associação de Moradores Vila Santista, informou ao Secretário que há
algum  tempo tentava   conseguir  exames  na saúde  e  não  conseguia,  então  procurou  um político  e
conseguiu; o Secretário lamenta, mas admite que existam estas situações de furar a fila de espera, o
Vereador Marcelo Borges lembrou que o Judiciário  com os Mandados de Segurança também acaba
passando os pacientes na frente e assim instituída a judicialização da saúde. A Srª. Terezinha Portel
solicitou aos Vereadores  que tomem muito  cuidado com as  declarações  que saem no jornal,  citou
exemplo  de  um caso  ocorrido  no  Núcleo  Saúde  Centro  que  saiu  no  jornal.  O  Secretário  fez  um
reconhecimento aos funcionários pela forma que trataram o caso e diz que qualquer um que estiver na
fila vai ser atendido e aqueles que tiverem prioridade vão ser atendidos na frente. A Srª. Rosemeire
Martins do Conselho Municipal de Saúde pergunta sobre os Prestadores de Serviço de Saúde, como
exemplo do Hospital de Base que atrasa os exames, o Secretário explica que a escolha deste não é feita
pelo Município e sim pelo Estado, que segue os preceitos do SUS em nível de setor público e que
estamos negociando com a Associação Hospitalar para os resultados dos exames sejam disponibilizados
via online. A Conselheira também fez um convite aos Vereadores para irem até a Casa dos Conselhos
verem o estado que está o prédio e só tem um funcionário para atender vários Conselhos Municipais ali
instalados.  O  Vereador  Amarildo  encerra  a  Audiência,  visto  ao  avançar  das  horas  e  agradece  a
disponibilidade do Sr. Secretário e a presença de todos. A presente ata foi redigida por mim, Suellen
Costa Ensinas____________________, assinada pela Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde Ana
Maria  Ferreira  Carvalho_______________________e  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde  José
Fernando Casquel Monti_____________________________. 
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