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Aos vinte dias do mês de setembro de 2018, às16:30 hsna Sala dos Vervadores da Câmara Municipal,
reuniu-se à Comissão Permanente da Saúde, sob a presidência do Vereador Dr. Jorge Parada para
discutir acerca de Convênios da Secretaria da Saúde do Município com as Universidades de Medicina
da cidade de Ribeirão Preto. Foi convidado para partcipar da reunião,o Sr. Secretário da
Sandro Scarpelini. Presentes os vereadores Bertinho Scandiuzzi e Elizeu Rocha, Adauto Marmita e
Luciano Mega. O Vereador Jorge Parada cumprimentou os presemes « agradeceu a presença do Sr.

Secretário, manifestando que o mesmo será sempre bem vindo e deve participar sempre das reuniõesda
comissão de Saúde dessa Casa. Inicialmeme, o Sr. Secretário disse que esse assunto, já vem sendo
tratado pela Secretariae que recentemente, enviou a Minuta do Convênio para o Jurídico da Prefeitura e
foi devolvido coma alegação de que não poderia serfeito dessa maneira, ou seja, não poderia constara
FAEPA. Disseainda o Sr, Secretário, que no relatório do Tribunal de Contas, referente ao ano de 2017,
fai destacado que as canvênios existentes pela Secretaria da Saúdo estão irregulares, pois, utilizam-se de
convênios em substituição à contratação de servidores públicas. Diante de tal relatório, todos os
convênios que estavampara ser renovados ou firmados, voltaram a estaca zero, Diante desse parecer do
Tribunal de Contas, nos vimos impedidos de celebrar novos convênios. Par esse motivo, viemos até à
essa Comissão Permaneme de Saúde, buscar opiniões. Disse o vereador Jorge Parada, que sua opinião
pessoal é que não haja terceirização. O Ideal é quese comrat servidores concursados, que tem vínculo,
carreira, e muito mais produtividade. O Dr. Sandro Scarpelin, disse que procurou à USPe se reuniu
também como Tribunal de Contase explicou que há 3 décadas o Municipio faz convênio coma USP,
através da FAESP,sendoque a parti do ano de 1985, os convênios eram passados por aprovação da
Câmara e a partir da década de 2090, foi aprovada pela Câmara, uma autorização para que os convênios
fossem realizados diretamente sem ter queter autorização legislativa. Disse que deixou muitoclaro ao
Tribunal de Contas que o convênio coma USPé fundamental para RibeirãoPreto, na parte de Pranto
Atendimento. Esclarece ainda que a FAEPA não tem grande Interesse em fazer convênio com o
Município, mas sofre pressão da USP, que temmuito interesse. À decisão final do Tribunal de Contas.
sobre esse assunto, ainda demora mais de um ano e não podemos aguardar toda esse tempo. Dessa
forma, estamos buscando uma saída para poder abrir a UPA Oeste, Pensamos emmandar um projeto de
Lei para a Câmara, autorizar um contrato de gestão específico para a UPA Oeste. Em resposta ao
vereador Jorge Parada,disseo Dr. Sandra que a UPA Norte, quando ficar pronta, já temos funcionários
do Quintino Faceiese não forem suficientes, irão funcionários contratados pelo Santa Lídia. A UPA Sul,
ainda demora uns doisanospara ficar pronta, e também poderemos ter problemas com contratação de
equipe. Disse o Dr, Jorge Parada que0ideal seria marcar uma reunião da Secretaria da Saúde como
Jurídico da Prefeitura e da Câmara, para tentar em conjunto,pensar emumprojeto de Lei que contemple
a necessidade momentânea da UPA Oeste. Sugeriu o vereador Elizeu Rocha que o Jurídico daPrefeitura
monte umprojeto e antesde enviarpara a câmara, discutaeexplique aos vereadorese a essa Comissão
Permanente da Saúde, Disse o vereador Luciano Mega que entende que o projeto for somente para à
UPAOeste, tem muita chance deser aprovado por essa Casa. Enfim, ficou decidido que será marcada.
uma reuniãodo Sr. Secretário com o Jurídico da Prefeitura, com o objetivo de estudar a melhor maneira
de souelonar a contratação de equipepara a UPA Oeste, sendo que o

Senhor Secretário se comprometeu
a manter osvereadores informados. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerradaàs 17:45
horas, da qual para constar, lavrou-se a presoamque2após lida e aprovada vai assinada pelo
Presidente da Comissão Permanente


