
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2015, PARA APRESENTAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PASTA, BEM COMO DOS RECURSOS APLICADOS REFERENTES 
AO 2º QUADRIMESTRE DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (CONVOCADA ATRAVÉS DO 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2015).  

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, ocupou a 
Presidência dos trabalhos o Presidente da Câmara Municipal de Marília Herval Rosa Seabra que abriu a sessão 
de Audiência Pública, convocada em atendimento ao artigo 9º, do Decreto Federal n. 1651, de 28 de setembro 
de 1995, dizendo que o Secretário Municipal da Saúde apresentaria relatório detalhado das atividades 
desenvolvidas pela Secretaria, bem como a prestação de contas dos recursos aplicados no 2º quadrimestre de 
2015. Em seguida, o Presidente Herval Rosa Seabra convidou o Senhor Danilo Augusto Bigesche, Secretário 
Municipal Interino da Saúde, para que tomasse assento junto à Presidência, e também ao Senhor Rodrigo 
Pegoraro de Souza, Coordenador do Fundo Social de Saúde. A seguir, o Presidente Herval Rosa Seabra 
registrou as presenças dos Vereadores: Cícero Carlos da Silva, José Expedito Carolino, José Bassiga da Cruz, 
Marcos Santana Rezende, Luiz Eduardo Nardi e Samuel Ferreira de Menezes. Registrou ainda, as presenças 
das seguintes pessoas: Milton Tedde, Provedor da Santa Casa; Tereza Aparecida Machado, Presidente da 
Associação de Moradores do Bairro São Miguel e Adjacências; Douglas Antonio Brabos, Coordenador da Saúde; 
Maurino Disner, Coordenador da Secretaria Municipal da Saúde; Maria Cristina Cassita, Coordenadora de 
Serviços Diversos da Secretaria Municipal da Saúde; Fernando Alberto Pastoreli, Coordenador Administrativo; 
Inês Kobayashi, Coordenadora do NIEEC – Núcleo de Informação, Educação e Comunicação da Saúde; Mafalda 
Biagini, Conselho Municipal de Saúde; Luiz Eduardo Troger, Coordenador do Núcleo de Manutenção da Saúde; 
Márcia Afonso Ferreira, Advogada da Secretaria Municipal da Saúde; Dr. André Sierra Assençio Almeida, 
Jurídico da Secretaria Municipal da Saúde; Ana Maria Massud, Encarregada do Núcleo de Planejamento da 
Secretaria Municipal da Saúde; Simone Alves Cotrim Moreira. Supervisora de Saúde Mental; Mariana Martins 
Bigio Guillaumon, Assessora Técnica de Vigilância Sanitária; Helen Kendely Voltolini, Responsável Pela Saúde 
do Adulto Na Secretaria Municipal da Saúde; Marcos Girotto, Coordenador do Conselho Municipal de Avaliação 
e Pesquisa; Lupércio Garrido, Médico Veterinário da Zoonoses; Rafael Colombo Filho, Supervisor de Zoonoses. 
O Senhor Presidente informou ao Plenário que o Secretário da Saúde faria sua exposição em até uma hora. 
Explicou que, concluída a exposição do Secretário Municipal da Saúde, os membros do Poder Legislativo 
poderiam fazer suas perguntas relacionadas com o assunto. Em seguida, disse que também os demais 
participantes da Audiência Pública, devidamente identificados, poderiam fazer suas perguntas relacionadas com 
o assunto, sendo que deveriam se inscrever antecipadamente junto à Secretaria da Câmara, esclarecendo que 
cada pessoa interessada teria o tempo de dois minutos para formular suas perguntas e por outro lado o 
Secretário Municipal Interino da Saúde teria o prazo de até dois minutos para se manifestar sobre as perguntas, 
permitidas a réplica a e tréplica, pelo mesmo prazo. Em seguida o Secretário Municipal Interino da Saúde, Danilo 
Augusto Bigesche, tomou a palavra, apresentando relatório detalhado das atividades desenvolvidas pela 
Secretaria, bem como a prestação de contas dos recursos aplicados no 2º quadrimestre de 2015, conforme 
material anexado à Correspondência nº 3502/2015, juntamente com a lista de presença; o Edital de Convocação 
com seus respectivos comprovantes de entrega; o ofício de confirmação da data ao Executivo e o roteiro da 
sessão. A seguir passou-se às indagações dos Senhores Vereadores. O Vereador Luiz Eduardo Nardi 
questionou sobre a dívida com os prestadores de serviços por parte da Secretaria Municipal, sobre mutirões de 
atendimento, sobre as possibilidades de divisão de funcionários na UPA em fase de conclusão. Questionou 
sobre a implantação de política nacional de humanização de servidores e do cartão de saúde, e sobre 
prevenções para epidemia de dengue, assim como a necessidade e procedimento de encaminhamento para 
pronto atendimento. O Secretário Municipal Interino de Saúde, respondeu que a dívida havia no inicio da gestão, 
que fora feita gradativamente uma reorganização, que Prefeito determinara que tudo que era vinculado fosse 
imediatamente repassado para as instituições, e assim era feito, que havia dificuldade nas receitas devido a 
repasses estaduais e federais, mas as dívidas dos prestadores estava sendo negociada, que o valor pactuado 
estava sendo ultrapassado, inclusive usando o extra-teto; que houvera o mutirão de ortopedia, de oftalmologia e 
mamografia, sendo uma parceria com o Estado, e ainda estavam fazendo uma avaliação para as necessidades 
de mutirão, provavelmente fariam uma nova de oftalmologia; que no início do governo havia na UPA uma obra 
abandonada e dívidas com a construtora, que então pagaram as dívidas e concluíram a obra, fazendo licitação 
para compra de equipamentos, que ainda não receberam a última parcela do governo, mas que já solicitaram 
informações e responderam que o recurso estava no CORFE para aprovação, que sem essa última parcela não 
era possível qualificar a UPA para atendimento; que a gestão era preocupação nesse tempo, sobre contratação 
de pessoal, e estavam consultando como estava sendo feita a contratação em outras cidades, e foi sugerida uma 
parceria para fazer essa gestão da UA, porque em outras unidades a gestão era feita por chamamento público, 
que vinha uma instituição capaz de fazer essa parceria para fazer a gestão, que servidores não seriam 
prejudicados, que os servidores do PA norte seriam alocados para outros serviços de emergência e urgência, 
sem prejuízo algum; sobre a parceria ensino-serviço, iniciaram discussão e no primeiro momento as entidades 
formadoras eram a FAMEMA e UNIMAR, e depois a Santa Casa, e a obrigatoriedade de participação no 
curriculum dos formados logo seria necessária, o que ajudaria o município, e na formação dos profissionais com 
uma visão do atendimento municipal; que a política nacional de humanização de servidores sempre fora motivo 
de preocupação, que entraram em contato com o hospital Sírio Libanês onde havia uma capacitação nesse 
sentido e conseguiram gratuitamente 140 bolsas com ajuda do Governo; que o cartão saúde era também uma 
preocupação, assim como a informatização do sistema de saúde, mas ainda uma considerável dificuldade em 
acessar as informações, que o processo fora iniciado, que já estava sendo implantando o e-SUS, que já havia 6 
unidades com o prontuário eletrônico, e até no final do ano seriam pelo menos 20 unidades, o que ajudaria muito 



no atendimento; que a dengue era uma situação que muito preocupava, que estiveram em São Paulo numa 
reunião sobre o assunto com 400 Prefeitos do Estado, que a dengue já era tratada como doença endêmica, que 
foram informados que já havia 244 municípios com epidemia de dengue, que em Marília a epidemia já havia sido 
controlada, com apenas alguns casos controlados, mas era preocupante devido à situação do Estado, que 
fizeram avaliações de algumas fragilidades encontradas e um plano já fora encaminhado para o Ministério da 
Saúde, que estavam mudando o sistema para ter acesso mais rápido, entre diversas outras ações, como a 
proposta de mobilização social, porque a dengue demandava participação do povo porque era impossível ter 
acesso a todas as casas da cidade em uma semana que era o período de desenvolvimento do mosquito, e disse 
que poderia dar mais esclarecimentos ao Vereador em outro momento. Disse que sobre o referenciamento de 
emergência e urgência, como o Hospital das Clínicas que atendia um contingente muito grande da região, que 
estavam sendo discutidas uma série de ações para que pacientes de atenção básica não fossem encaminhados 
para lá, que havia um indicador de 4% do número de atendimentos que poderiam ser encaminhados, que seriam 
casos graves, que em Marília o número era de 1,7%, ou seja, o município estava dentro do esperado. O 
Vereador Cícero Carlos da Silva cumprimentou a todos e elogiou o Secretário Municipal interino e sua equipe em 
atendimento e trabalho, e comparou a situação da saúde na cidade e no Brasil e disse que estavam num alto 
patamar, e disse que não sabia o quê o Prefeito estava esperando para nomear o Senhor Danilo Augusto como 
Secretário Municipal. Disse que estivera no UPA, que era lindo e seria muito bom, que estivera no PA com seu 
filho Vinícius, que houve um atendimento atencioso devido à suspeita de dengue, e pediu uma bebedor e uma 
geladeira melhor para a unidade, e disse que recebera reclamações de falta de psiquiatra na rede, e sugeriu 
projetos de orientação e prevenção para saúde laboral e da terceira idade, o que diminuiria o atendimento nos 
postos. O Secretário Municipal Interino agradeceu às palavras do Vereador e a sua equipe. Disse que qualquer 
apoio seria muito bem vindo para a UPA, que encaminharia informações para o Vereador, que no PA havia sim 
algumas dificuldades, que não foram feitos investimentos porque havia previsão de funcionamento da UPA, e no 
prédio do PA seria a UBS do Santa Antonieta, que iria encaminhar a indicação do bebedouro, que havia 
dificuldade em contratação de psiquiatra, que não havia profissionais deste disponíveis a trabalhar na rede 
municipal, que estavam preocupados com a dengue e estavam monitorando as suspeitas que chegavam nos 
postos de atendimento, que havia mais de 50% da rede no programa saúde da família que era focado em ações 
preventivas, melhorando a qualidade de vida das pessoas e que era menos custoso que um tratamento, que 
desejavam ampliar esse atendimento. O Vereador Marcos Santana Rezende questionou sobre a comparação de 
receitas encaminhadas de 2014 e 2015, e perguntou se era correto pactuar um valor acima do teto. Questionou 
sobre o débito com a Unimed e se existia capacitação técnica para a prevenção da dengue e comunicação com 
os municípios vizinhos já que a cidade recebia muitas pessoas de fora. Informou que a Casa recebera projeto 
pedindo as OSs e de fundações saúde e questionou sobre seu andamento, e disse que alguns exames ainda 
estavam represados. O Secretário Municipal respondeu que de fato os serviços a cada ano aumentavam em 
demanda e os recursos diminuíam, que as receitas do município diminuíram, que os prestadores colaboram 
fazendo atendimentos acima do previsto por necessidade de saúde, e que buscavam alternativas para sanar o 
extra-teto, sendo uma delas junto ao Governo do Estado, que uma prestadora como a Santa Casa era exemplar, 
mas também sofria consequências da crise, e que algumas pessoas que não usavam o SUS agora eram 
atendidas nesse sistema como consequência da crise, que de fato tinham dificuldades nos exames, que o 
Hemocentro estava com dificuldades, que o município tinha que entrar com recursos próprios; que havia cotas 
por unidade de saúde, de acordo com a população atendida, para exames, devido à dificuldade financeira e a 
dificuldade do Hemocentro em realizar todos os exames; que o convenio com a Unimed era feito diretamente 
com a administração e que prontamente não tinha as informações, mas que as iria buscar e mandaria para o 
gabinete; que a SUCEN fazia o assessoramente técnico nos municípios, que a estratégia utilizada no Estado de 
São Paulo não fora suficiente para evitar a epidemia da dengue, que esperava que o Estado revesse essas 
estratégias, que o município com dificuldades financeiras arcava com a despesa de prevenção a dengue, que 
Ribeirão Preto fora visitada por ser considerada em excelência na prevenção da dengue e fora visto que o 
município comparado com número populacional estava melhor, que precisavam de ações mais efetivas, que 
quando fora analisada a necessidade de quais melhores instrumentos foram indicados os serviços de fundação, 
mas que a UPA estava mais próxima, e que pela OS e OCIP seria uma gestão mais próxima à necessidade da 
UPA. O Vereador José Bassiga da Cruz elogiou a Secretaria, e perguntou sobre o PA da zona sul, o raio-x e o 
gerador. Questionou sobre a unidade do Santa Augusta, e se estava sendo cumprido o auxílio fora do município, 
Questionou se Marília havia sido classificada com nota A na saúde. O Secretário Municipal respondeu que de 
fato o PA sul era um necessidade, que tinham um compromisso em transformá-lo em 24hs, mas que isto estava 
vinculado à abertura do UPA, que o município arcava sozinho com o atendimento de emergência nos PAs o que 
gerava um alto custo, no mês cerca de R$ 1,5 milhão, que a UPA teria recurso federal de R$ 250 mil por mês, e 
após qualificação R$ 500 mil, o que ajudaria muito, que o raio-x já estava com instalação providenciada, que logo 
atenderiam as necessidades da zona sul após abertura da UPA; que a unidade da Santa Augusta já estava em 
estado precário de atendimento no inicio da gestão, assim como outras, que estavam reformando as unidades 
neste estado e que o Santa Augusta estava na previsão, que a contrapartida era alta, mas o projeto já estava no 
Ministério da Saúde, que provavelmente teriam que locar a unidade para outro imóvel; que o TFD era realizado 
sim, que fora aprovado e estava sendo regulamentado com inclusão do auxílio financeiro para alimentação do 
paciente; que o gerador do PA sul já estava em licitação; que Marília recebera nota A pelo Tribunal de Contas na 
saúde e na educação, que tinha com um dos critérios de avaliação a correta aplicação das verbas nesses 
setores e o acesso da população a esses serviços. O Vereador Samuel Ferreira de Menezes questionou sobre a 
disparidade de atendimentos no mês e no quadrimestre na UNESP, e perguntou sobre a extinção da farmácia 
popular. O Secretário Municipal respondeu que os atendimentos eram compactuados, que o convenio com a 



UNESP era mensal, com atendimento inclusive em fonoaudiologia, que a UNESP tinha uma espaço de 
atendimento perto do Yara Clube que não era mais suficiente, e estavam em reforma, que os pacientes de 
fisioterapia tinham uma necessidade prolongada, e então a abertura de novas vagas era limitada, que a 
produção da UNESP era muito maior que o compactuado; que foram pegos desprevenidos com a notícia da 
farmácia popular, que já tinham enviado o orçamento para 2016, que havia duas unidades na cidade, que 
estavam informatizando o sistema nas farmácias. Em seguida, o Presidente disse que havia munícipes inscritos 
para indagações, sendo o primeiro a Senhora Tereza Aparecida Machado, Presidente da Associação de 
Moradores do Bairro São Miguel e Adjacências, que disse que seria justo o Prefeito empossar o Senhor Danilo 
Augusto e elogiou a Secretaria, e perguntou sobre pediatras e clínicos gerais na rede, e término da obra na UBS 
São Miguel, e sobre as cotas de exames nas unidades. O Secretário Municipal disse que a unidade do São 
Miguel estava na programação de reformas, que fora terminada, mas havendo um problema na parte de trás 
devido ao solo ser instável a adequação ainda estava em andamento; que era um problema nacional a 
contratação de pediatras, mas que havia o grupo de saúde da criança, e falou sobre seus trabalhos e 
atendimentos que muito auxiliavam; que as cotas de exames tinham orientação de serem usadas para casos 
prioritários, que esperavam que o Estado tirasse o teto fixado no Hemocentro, assim o município contrataria o 
serviço. A Senhora Maria Salete Inácio, médica da UBS Chico Mendes, disse que estava se aposentada, e disse 
que tinha em mãos emails que diziam que os exames estavam suspensos, que não era ginecologista, que toda 
gestante tinha direito nos 3 primeiros meses a certos exames, que a tuberculose era doença transmissível, que 
no dia 2 essas cotas tinham acabado, que tinha um cartão de paciente com suspeita de dengue que colhera 
exame de sangue que fora jogado fora porque não tinha mais cota para realizar o exame. O Secretário Municipal 
respondeu que as cotas foram feitas para controlar as quantidades e garantir os exames prioritários, que iriam 
checar a UBS Chico Mendes e verificar; que o hemograma de dengue era realizado sim, mas que estavam 
analisando que esse exame fosse feito fora da cota, mas que atualmente a demanda não era grande, e que iria 
verificar o que estava acontecendo nessa unidade de saúde. O Presidente agradeceu a todos os que 
participaram da Audiência Pública, e disse que na apresentação feita era visualizado alguns dados preocupantes 
que mostravam a realidade do município, e falou dos valores de arrecadação, da folha de encargos e recursos 
para a saúde, que o município recebia auxílio sim, mas os últimos meses do ano era de recurso menor, que era 
preciso pé no chão devido à queda da arrecadação, que os recursos públicos nos municípios foram arrasados, 
que os encargos ficavam para o município. Quando eram onze horas e quarenta e nove minutos, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a audiência pública, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, vai 
assinada pelo Sr. Presidente e por mim, Ilka de Nadae Landi, que secretariei a audiência. Fica fazendo parte 
integrante da presente Ata, o DVD relativo à Audiência Pública, de acordo com a Resolução n. 296, de 10 de 
abril de 2007. Esta ata encontra-se assinada em livro. 


