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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA - 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

Ata da primeira Reunião ordinária da Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e
Previdência, da Câmara Municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo - 178 legislatura, realizada
em vinte de Fevereiro de dois mil e dezessete, às dezessete horas, no Plenarinho da Câmara.
O Presidente da Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência (COSAP),
Vereador Valdeci Vila r Matheus, com a Presença dos Vereadores: Arnaldo Ferreira de
Moraes, Cícero Camargo da Silva, Rafael Antonucci e Dr. Wagner Tadeu Ligabó,
conforme o Anexo I, deu os trabalhos por abertos, para tratar da seguinte Pauta: Diretrizes da
atuação da COSAP para este ano, divididas entre as áreas de atuação. Como primeiro item, foi
discutido pelos senhores vereadores as ações a serem levadas a termo pela Comissão no
tocante a área de Saúde. Foram feitas sugestões, tanto pelo senhor presidente como pelos
demais membros para que os trabalhos sejam iniciados com o convite ao senhor Secretário, ao
Coordenador do HSVP, a Coordenadora do NIS para que possam, cada um em uma data
reunir-se com a comissão a flttl de se ter da parte deles uma visão da situação atual da saúde
em nossa cidade. A pedido do presidente o vereador Dr. Ligabó falou sobre sua experiência
de atuação no HSVP e expôs a idéia de que o atendimento a convênios, sem afetar o
atendimento aos pacientes via SUS, a exemplo da bem sucedida experiência com a UNIMED,
poderia ser uma possibilidade para melhorar as finanças do hospital. Ele também falou sobre a
necessidade de se rever o atrelamento de vários setores da saúde (pSF, PA, SAMU e outros)
ao HSVP, pois entende que se o hospital conseguir ficar voltado apenas para a sua função
original, há como sanear seus problemas com maior facilidade. O senhor Presidente colocou
aos senhores membros da Comissão a questão da administração das unidades de saúde por
Organizações Sociais de Saúde (OSS). Apesar de todos concordarem que há vários pontos
positivos quando se trabalha com instituições sérias, todavia o Dr. Ligabó alertou que via
alguns problemas, pois como a OSS pode contratar quem quiser, sem licitação, e como
sempre há a possibilidade de se alterar o perfil de responsabilidade e seriedade de uma
entidade ao longo do tempo, ele vê o risco de ocorrer a subcontratação na prestação de
serviços movido pela busca de lucro, o que afetaria a qualidade do atendimento aos pacientes.
Em seguida o Vereador Arnaldo disse da sua preocupação com a área de atendimento
oftalmológico de nossa cidade, pois se fala de uma possivel mudança de entidade prestadora
dos serviços de emergência, bem como saber da real situação do Instituto Jundiaiense Luiz
Braille, que faz o atendimento clínico e os exames de acompanhamento e de maior
complexidade e que por muito tempo prestou também esse serviço. O Vereador Cícero
lembrou do período dificil quando da falta de colírio para glaucoma, cuja dispensação foi
assumida pela Farmácia Central. O senhor Presidente, diante da importância da questão
levantada, disse que ao final definiriam como fazer uma visita ao Luiz Braile para se inteirar
melhor da situação. O Vereador Cícero, que havia, momentos antes do inicio formal da
reunião, exposto sua preocupação sobre alguns problemas ocorridos no NlS, reiterou sua
preocupação e pediu que fosse realmente realizada urna reunião com a coordenação desse
órgão e a COSAP, na Câmara ou em visita ao órgão. O Vereador Rafael disse que sendo essa
uma reunião para estruturação dos trabalhos, não poderiam deixar de programar visitas às (\
Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo apoiado pelo Vereador Arnaldo, que indicou ser
importante nessa visita falar não somente com o Gerente da Unidade, mas também coJ11os
membros do Conselho Gestor, para se ter urna real visão da situação. Diante dessas
necessidades, o senhor Presidente sugeriu dividir a Comissão para realizar todas essas visitas
necessárias, podendo os senhores membros organizar e, sozinhos ou em grupo, realizar essas
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visitas, e depois dar ciência aos demais membros nas reuniões ordinárias da COSA? Estando
perto de se esgotar o tempo da reunião, e havendo sido possível tratar de apenas uma das
áreas de atuação da Comissão, a saúde, o senhor Presidente encaminhou para aprovação três
medidas: Primeira: Devido a atual situação da área de Saúde em nosso município, realizar as
Reuniões Ordinárias da COSA? quinzenalmente, enquanto se achar necessário. Segunda:
Marcar a próxima reunião ordinária para o día 09/03/20 I 7, as 10hOO, sendo convidado para
estar presente o Sl. Dl. Wagner Vilela, Secretário Gestor da Secretaria de Saúde, para
informar aos senhores membros da COSA? sobre a situação atual da saúde em nossa cídade.
Terceira: Indicou os Vereadores Rafael e Arnaldo para, em nome da COSA?, visitarem o
Instituto Luiz Braille e se inteirar de sua situação. Sendo todas as propostas aprovadas foi
dada por encerrada a reunião, as dezessete horas e cinquenta e cinco minutos. Para registro,
lavra-se esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes nesta reunião da
Comissão P~rmanente de Saúde, Assistência Social e Previdência da Câmara Municipal de
J undiaí - 17' legislatura.

Presidente: Vereador Valdeci Vilar Math

Vereador Arnaldo Ferreira de Moraes:

Vereador Cícero Camargo da Sí

Vereador Rafael Antonucci:

Vereador Dl. Wagner Tadeu Ligabó: ~~.
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ANEXO 1

Reunião Ordinária - 21 de fevereiro de 2017
LISTA DE PRESENÇA

Membros

Presidente Ver. Valdeci Vilar Meus

Ver. Arnaldo Ferreira de Moraes

Ver. Rafael Antonucci

Ver. Dr. Wagner Tadeu Ligabó m~ .,---IOf!,

Demais Participantes (nome legível e assinatura)

1.

2.

6. -----------------------------
7. -----------------------------
8.

9. -----------------------------
10.-----------------------------
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