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ATA Nº 04 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIDADANIA
REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021. Aos dezoito dias do mês de março do
ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da
Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001, às 14h00min, reuniu-se a Comissão
de Cidadania. Presentes os Vereadores Viviane Aparecida Del Massa Martins, Presidente; Edson
de Souza, Vice-Presidente; Fábio Alex Nunes, Secretário. Havendo quórum regimental, deu-se
início à reunião. Passou-se à apreciação das matérias da pauta. Projeto de Lei nº 22/2021, de
autoria da Vereadora Viviane Aparecida Del Massa Martins, que dispõe sobre a Campanha
Continuada de Repúdio aos Crimes de Violência Praticados Contra a Mulher. Relator: Fábio
Alex Nunes. A Comissão deliberou aguardar o voto do relator. Projeto de Resolução nº 4/2021,
de autoria do vereador Fernando Pereira Sirchia Junior, que institui a Frente Parlamentar de
Acompanhamento das Ações de Prevenção à Infecção, de Enfrentamento e da Vacinação do
Novo Covid-19. Relator: Viviane Aparecida Del Massa Martins. A Comissão deliberou aguardar
o voto do relator. Encerrada a discussão da pauta, deu-se continuidade à reunião de forma remota
com a participação da Senhora Cristina Silvério Bussinatti, Secretária Municipal da Saúde, a fim
de discutir a situação do Município frente ao recente agravamento da pandemia causada pelo
Covid-19. Participaram, também, os Vereadores Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio,
Fernando Augusto Vieira de Souza, Fernando Pereira Sirchia Junior, Jonas Campos de Lima,
Rogério Garcia do Nascimento e Vinícius Guilherme Simili. A Secretária Cristina esclareceu que
o AME é um equipamento da Secretaria de Estado da Saúde, a qual está tratando a implantação
de novos leitos diretamente com a Santa Casa de Assis. Informou o AME está fazendo um
projeto para a implantação dos leitos de UTI e de enfermaria. Ressaltou que a proposta para a
implantação desses leitos não vai interferir no atendimento que já é realizado pelo AME. Não
existe, ainda, uma previsão de quando esses leitos começarão a funcionar. O projeto da Santa
Casa vai ser encaminhado para a Secretaria de Estado, que precisa aprovar as adequações
necessárias. Esclareceu que a fila dos leitos SUS corre dentro do sistema “PROS” e que a
Secretaria não consegue, por exemplo, ter acesso às pessoas que estão aguardando vaga no
Hospital Maternidade. O Município vem tendo um volume de pacientes agravados e que
precisam ser entubados maior do que uma unidade de pronto atendimento pode suportar.
Existem medicações que são específicas para os pacientes que ficam entubados, que não são do
rol de medicações da UPA e que começaram a fazer falta. Estão sendo emprestados para a UPA
respiradores e medicações para manter esses pacientes com um atendimento minimamente
adequado. A Secretaria tem autorizado o pagamento de horas extras aos profissionais da saúde
para ampliar a capacidade de atendimento dos pacientes. O Hospital Regional está disposto a
fazer ampliação de mais leitos, mas não tem equipamentos, tem equipe, mas não respirador nem
monitor. A Santa Casa, também, mostrou uma proposta de ampliação de mais cinco leitos de
UTI, mas o entrave é com relação aos equipamentos. A Secretaria conseguiu apenas dois
respiradores. Além disso, a Secretária fez uma proposta para a Santa Casa de leitos de
enfermaria, leitos clínicos. Nesse momento, está sendo feita uma mudança de alguns pacientes
que estão internados na Santa Casa, para liberar uma ala inteira com vinte e quatro leitos de
clínica médica, para que seja possível transferir os pacientes que estão na UPA. A Santa Casa
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está adquirindo dez respiradores que chegarão daqui quinze dias. Ressaltou que esses leitos serão
custeados pela Secretaria de Estado. Quanto à fiscalização, a Secretaria vai disponibilizar uma
linha telefônica para as denúncias, que irão direto para a equipe de vigilância sanitária, cujo
número é 99794-2148. Além disso, a atividade delegada vai participar junto com a Secretaria das
escalas para fazer as abordagens. Ressaltou que, na região de Assis, não tem mais leitos. Os 168
leitos estão ocupados. Não tem mais leitos de UTI na região da DRS de Marília. A Secretária
destacou que são mais de quatrocentos monitoramentos realizados, por dia, de casos suspeitos e
confirmados de Covid-19. Quando há denúncia de caso suspeito em algum estabelecimento, a
vigilância sanitária trabalha em conjunto com a vigilância epidemiológica, no sentido de buscar
no sistema o nome da pessoa, se fez um teste, se existe uma notificação, se passou pelo
monitoramento e outras informações. Em relação ao oxigênio, o problema está relacionado com
o abastecimento dos cilindros, pois houve um aumento exponencial de pessoas que usam o
oxigênio em domicílio. A Sociedade Brasileira de Infectologia orienta que não existe evidência
cientifica do tratamento precoce contra o Covid-19, mas o médico tem a liberdade de ter a
conduta que ele quiser. Porém, os municípios que adotaram essa política de incentivo ao
tratamento precoce tiveram a taxa de ocupação de leitos e a taxa de óbitos maiores que o
percentual do Estado. O SUS não pode implantar um protocolo sem que as medicações estejam
na relação federal de medicamentos. A Secretaria está conseguindo utilizar os resíduos das
vacinas em outros públicos que também são prioritários. A Secretária esclareceu que solicitou
quatro plantonistas de um concurso que está aberto no Município para agilizar o atendimento no
Centro Covid. Falta apenas a apresentação dos documentos para a admissão desses profissionais
da saúde. Por fim, discutiram sobre a importância de divulgação das informações sobre o Covid19. As palavras da Secretária e dos Vereadores participantes desta reunião estão registradas em
arquivo eletrônico audiovisual na Câmara Municipal de Assis. Não havendo mais nada a ser
discutido, foi encerrada a presente reunião às 16h11min e eu, Natalia Domingos Pelissari,
Assessora Legislativa, lavrei a ata, que uma vez conferida pelos membros da Comissão, vai por
eles assinada digitalmente, nos termos da MP 2.200-2/2001.

VIVIANE APARECIDA DEL MASSA MARTINS
Presidente

EDSON DE SOUZA
Vice-Presidente
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