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js de agosto de 2017, às 9:14hs, na Sala de Comissões da Câmara Municipal,
são Especial de Estudos, constituída para atualizar a legislação referente aos

os termosda Resolução nº 29/2017, Napresença do Vereador João Batista,
aPresidente da CEE iniciou cumprimentando todosos presentes, explicou que esta reunião destina-
se a proceder a oitiva do Conselho Municipal da Saúde e do COMAD, que esta reunião está sendo
transmitida pela Tv Câmara, gostaria que todos partiipassem. Passou a palavra ao Ver João Batista
que cumprimentou todosos presentes, manifestou ser uma alegria dar continuidade aos trabalhos da
Comissão, que o assunto é muito importante para a cidade e os cidadãos de Ribeirão Preto, A
presidente chamou o representante do Conselho Municipal da Saúde para que pudesse participar e
falar pelo conselho. Sr. Vanildo cumprimentou todos os pre agradeceu o convite e à
oportunidade de falar acerca dos trabalhos do conselho, que há várias leis que englobama questão
da saúde, a maior dificuldadeécom relação a questão administrativado conselho,que no início de
2016. quando houve a eleiçãodo conselho municipal tiveram discussões jurídicas e políticas acerca
da disputa eleitoral, o presidente da época não foi reeleito, a OAB entrou na justiça devidoa disputa
eleitoral no conselho que houve uma liminar«julgado ao final pela participação da OABno
conselho. Dona Diva conselheira presente, afirmou que fez parte da comissão eleitoral, que
também houve denúncias de alguns segmentos como associações de bairro que não estavamde
acordo comas normase ou estavam com a documentação desatualizada, o conselho local de saúde
de Bonfim Paulista e algumas associações de bairro nãopuderam continuar no conselho por
constarem irregularidades, afirmou que estão preocupados com a paridade de 50%de usuários e
50%dos trabalhadores, gestorese prestadores de serviços: informou que oedital estava com o
secretário para ser republicado, que assim, precisam seguir com as normas do conselho de saúde,

tandoa importante função que tempara a cidade, deve ser ativo e estar funcionando em
que precisam de uma secretária para poder ajudar na administração, que estãosem um
o para ausilar, na próxima reuniãotal siluação está em pauta; informouque o regimento.

intemo ainda não foi concluído, está em fase de análise pela Prefeitura. Ver. Gláucia agradeceu à
que representam os Ver Maurício da Vila Abranches, Maurício

Boni. Indagou se acredita que a Lei Municipal é omissa? há necessidade de melhora/adequação?
Disse que participa dos Conselhos municipais dasaúde e do meio ambiente, que muitas vezes, por
mais que possam analisar a questão legal. há leis que precisam de adequação. principalmente com
relação a participação da sociedade, além de associaçõesdebuiro, Faculdades,épreciso garantir à
participação dos conselhos locais de saúde no município, que são 5 cadeiras, que há uma
dificuldade muito grande de participação dos membros, percebem que a UBDSda Vila Tibério
funciona bem, local onde o conselho é n é importante que os Conselhos locais.

embrou do casoda reinauguração do posto da Vila
ue o Conselho local exigiu que fosse feito de maneira correta, que oconselho local atuou

« não deixou entregar no estado emque a obra se encontrava e assim atenderama demanda e foi
finalizada, Que essa é a atuação que esperam de todos os conselhe É

acompanhar a execuçãodos serviços prestados, que perceberam que houve alteração na lei em 2012.
na composição do conselho, se avaliam se tem alguma necessidade a mais, que temal;
sugestões, se o conselho tem algumas outras questões alémda estrutura, do pessoal de apoio,do
local onde se reinem, para dar 0 feedback aos usuários, respondeu que hoje no conselho, de acordo
coma leieo regimento interno há uma secretaria executivaque faz os encaminhamentosdas.
deliberações do conselho, e tem a secretária do conselho queseria à Sra. Virgínia, mas que devido a
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discussões políticas foi retirada do conselho faz cerca de 15 dias; Dona Diva conselheira afirmou
que desde que fizeram à eleição. tiveram este problema com a Sra. Adriana que começou a
apresentar problemas com Vingnia, e tiraram Vigíniado Conselho, que 0 servidor Rodrigo está
alastado, é assim nãotemninguém, os emails não esão sendo retransmíidos. queàmesma estava
ma comissão eleitoral, tiveram problemas de diversas ardens e asim, renunciou como membro da
comissão eleitoral, e está faltando 9 usuários no Conselho,que o conselhonão está paritário hoj
“que há um anopediu pa refizeroregimentodos conselhos, é preciso atualização; informou que
vas reuniões não está havendo quêrum: Há problemas com 4 documentação do Conselho, que
precisamde ajuda. A Presidente afirmou que há questões que esem desacordo comoconselho
racionalde saúde, que no artigo 55 daLei1,29 “oliberaçõs consubstanciadaem
resoluções serão homologadaspelo Secretário Municipal da Saúde publicadas no DOMno prazo
de 30 ias apósa aprovação. caso o Secretário não homologue à resolução, deverá devolver so
Plenário em 50discom jusilieaiva, sendo que o Conselho Nacional estabelece que quem deve
homologar éoPrefe não o Seeretário da Saúde: outra questão é que no regimentointerno prevê
que após a análise das justificativas da não homologação por Fla de fundamentação ou
inadequação, oconselho municipal desaúde deverá derrubálo pela maioria qualificada dos iulares.
cabendo do conselho a publicação no prazode 15 dias, que segundo const, no Conselho nscional

sta decistocaberiaJustiça. queéuma aleração que querem levar à apreeiaçãodo conselho, que
So preogativasque 0 conselho teme que abriram mão. que sabem da coopração que há nos
anseios, que há imeresses diversos sendo defendidos dentodo conselho. Vanilo afimou que é

preciso tomar público e Fazervaler as decisões do conselhoe sabe queadecisão do conselho sendo
da esta tem o poder jurídico e força legal ido isso dentro do conselho de

encaminhar ao Prefeito ou Secreório prapublicação devido atéaelisivapartciação do conselho
de cobrar isso, que existia grande partiipação dos conselheiros anteriomente. seria que
precisam retomar 0 conselho eitivamente comà purcipação ds conselheiros, que precisamda
dleição dos conselheiros. que representa uma esperança de melhorar à participação feiva dentro do
conselho, À Presidente firmouque o conselho nacionalde saúde estabelece o prazode 10 dias para
ncaminlamentoda pauta e documentos que subsdiamareuniões do conselho e a li municipal
estabelece2dia. que seria interessanteFazer esta alteração para garantir tempo suficiente dos
conselheiros par estudar e discutir às questões. O Presidente do Conselho afirmou que tem
ieuldades pora discussão da pauta. quenãoestá havendo quérum, quehojeamaioria das pautas

são encaminhadas por e-mail para os conselheiros. e muitas sezes precisam encaminhar
documentos anexos com grande volume de Folhas, 0sconselheiros precisam analisare muitos tem
dificuldades de imprimir, que aneriomente er ncaminhado em envelopes, que possibilitava a

em tempo Nil, Acrescentou que tem dificuldades de publicação das atas de reuniesno
e, O que compromete O andamento dos trabalhos dentro do Conselho. Joab conselheiro

cumprimentou os presentes agradeceu o convite, amou que se já tem um estado acerca dos
conselhos feio

pelo
Sr Renato, Asse, assessor da Ver Glâvcia, que gostariam muito que o mesmo

fassa uma reunião do Conselho é aleforeno aceradas necessárias modificações no regimento
do conselho municipal, em consonância adisposto pelo Conselho Nacional. arescentou indaque
E preciso aumentar à representanvidade no conselho, os estudantesda saúde tem manifestado
vontade de paricipar e segundo sua opiniãoé importante queas futuras gerações pastcipem, que

ato mioà representatividade melhor para a sociodade É importante a realização do Controle
Social. das O endeira(5 viularese 5 suplentes), estãosem aparidade, liam 8 representantes dos
usuários. que assim, é importante melhorar, Dona Diva alimou que acerca das cadeims do
estudam, que estão lutando por cadeira, quando for fizer o regimento dos conselhos locus
preciso começaràinseri tais representatividade,que é preiso trbulhar com asdiferençasnaba
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lechamou o Sr Nilton de Carvalho do COMAD para paséader 5595
que iniciou cumprimentando os presentes, informou que representa a pastoral da sobriedade.

no Conselho de Álcoole drogas, que verifica que os problemas são generalizados, que também tem
problemas com à frequência de conselheiros, que é preciso flexibilizar a forma como se colocam os
conselheiros, acredita que a Lei engessa neste ponto. pessoas que querem participar não podemeaquelas que deveriam não querem, que muitos não tem interesse nenhum em participar e ficam
presas com as entidades; assim, é preciso flexibilizar, permitindo a participação de quem queira
fazer algopela cidade, Respondeuque emsua avaliação à não participação é mais dopoder público,
que também acontece na sociedade civil, mas queémais no poder público. A Presidente afirmou
que a cultura é que o Poder público escolha uma mesma pessoa para acompanhar todos os
conselhos, o que não há possibilidade de acompanhar os trabalhos de todos de maneira efetiva: A
Presidente indagou que o Conselho temsede na Rua Flávio Uchoa, o que o poder público tem por
obrigação oferecer, estrutura fisica e operacional? Como a situnção se manifesta no COMAD?
Afirmou que forampara à reunião nolocal com muita satisfação, diante da notícia de entrega da
sede com estrutura, mas em se deparando com a situação, verificaram quea realidadeédiferente da

informado que o espaço passou por uma reforma para atender os conselhos.
e com uma sala de reuniões, que infelizmente issonãoaconteceu, queéum corredor de uma

cozinha improvisado, coma parte clétrica emcurto e apenas uma lâmpada funcionado,a reunido
aconteceu no escuro. que o ar condicionado não tem condições de funcionar, que o único
profissional no local para auxiliar é Caio, muito prestativo, mas que não tem muito o que fazer, que
não há estrutura nenhuma, as cadeiras estão quebradas, que a forma como os conselhos e
conselheiros são tratadosno local é muitoruim, à casa civil quem colocou o COMAD no local. que
é uma grande falta de respeito pelas pessoasque querem trabalhar pelos conselhos, que não tem
umapessoa que trabalhe com os projetos, atas e documentações, que dependem dos conselheiros
para fazer algo; neste local estão mais 4 conselhos, que nãotem uma sala para o COMAD, que há
uma salapara documentação, improvisada, somente tem uma mesa e à documentação de todos os

elhos estão em cima de uma mesa em uma pasta. vários documentos dos conselhos
desaparecem o que aconteceu com outros conselhos também. Ver. Gláucia afirmou que o
COMAD faz a habilitação das unidades terapéutica, o depoente afirmou que não tem verba alguma
para fazer a análise das comunidades terapéuticas, a Presidente afirmou que todo ano faz uma
emenda parlamentar para o COMAD, masinfelizmenteévetada; À Presidência juntamente com o
“Ver, João IBatista afirmou que vão proceder uma visita no local e cobrar do executivo: que o
conselho também tem a questão da substituição do CREMESP quedisseque não ter interesse em
pertciar. o depoenteafirmou que em casa devacânciaoconselho podedeliberarpela substituição
da vaga no conselho. que assimestão analisando como fazer esta substituição:aVerafirmou que há
necessidadede modificara li. que inclusiveo conselho da assistência social já m eresse
em participar do Conselho, o depoente afirmou que são apenas consultivo. mas que acredita que
dever mser deliberativo e stão da

se pensa ma educação pensam também em questões transversais, como o Conselho
pal de Saúde em breve estará no Lar Santana seria viável levarpara o local os Conselhos que

tratamde ins. porque tratam de temas em comum. o mesmo afirmou que seria ótimoaté
pela força que teriamos trabalhos dos conselhos,a Ver afirmou que à comissão também fará esta
proposta do conselho municipal de saúde, Indagado, o depoente afirmou que como proposta
também seria interessante constar o Conselhona elaboraçãodas peças orçamentárias,

se
as verbas.

existem, o conselhodeve deliberar e fiscalizar, deve também decidir a destinação da mesma, que
poderiam com isso agir de acordocom as deliberações dos conselhos. O Presidente do conselho da
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saúde afirmou que como participa do CONDEMA, lá também há dificuldades que o pre
conselho é indicado pelo Prefeito, e as vezes tem dificuldadesde participar. que sabem que o See do
Meio Ambiente tem suas obrigações como Secretário,há projetos importantes debatidos no âmbito
do conselhomunicipal do meio ambiente: À Presidente afirmou que também pretendem ouvir o
CONDEMA. Joab afimouque alei é bastante importante, pode-se aprimora, mas que o
problema maior não é nem de legislação, mas estrutural e os conselheiros não participam com
apropriação de suas funções, que não adianta ter uma legislaçãoótima e não ter estrutura, assim
pede que a comissão especialde estudos também se atenha a questão da estrutura, que muilos dos.
conselhos tratamde questões tr s. À Presidente afirmou que já ouviramdiversos conselhos.
e a maioria se queixa da questão estrutural, a Comissão também constatou a necessidade de
capacitação dos conselheiros para que saibumsuas funçõese que devem atuar pelo coletivo; Renato
Assef afirmou que com relação a estrutura, tangenciaàlegislação até por envolver a questão de que
está na lei e comisto poder cobrar os agentes, que pela leitura da Lei doconselho nacional. o
conselho municipal de saúde deve contar comum departamento para oconselho. uma estrutura que
garanta seu funcionamento, que 0 conselhoprecisa pressionar para que tenha umaestrutura
adequada.e deve ter uma estrutura técnica,o conselho de saúde temuma legislação bem amarrada

assunto, e assim, precisam verificar como encaixam isso na lei e cobrar o poder público. A
Presidente afirmou que os conselhos podem requisitara assessoria jurídica da Prefeitura, bem assim,
fazer parcerias com as universidades. Que os conselheiros não precisam ser téenicos, mas que
muitas vezes precisamde uma equipe técnica, que o conselho dacriançae adolescente temuma
equipeque trabalha na sede do conselho, e noconselhodo idoso também, que como tema questão.
financeira. acaba disponibilizando mais servidores. Joab afirmou que quandofala da ampliação das
cadeiras que hoje são32eiria para 36, queéimportanteque novos segmentos participem. queé
preciso incluir segmentos entatividade social e não tem cadeiras, queisto fortalece o
conselho. Ver João, Batista afirmou quepercebeuqueasdificuldades dos conselhos são muito
semelhantes, a questãoda estrutura fisica operacional passa pela maioria dos conselhos, Que os.
conselhos trabalhamcom questões correlatascq cidade está vivendo uma série de deliciência:
acredita que a Comissão está desenvolvendo um importante trabalho para queacidade funcione
melhor. Após proceder considerações finais, nadamaishavendo nem interessados em se manifestar,

residentedeclárou encerradosos trabalhos às 19:34hs, da qual para constar, eu Patrícia Midori
Kimura idora designada para este ato, lavrei à presente ata, que após lida e aprovada,
vai assinada Pelá Presidente da CEI

dayduto sap
VereadbraEresidnhe da CEE


