ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO SALÃO NOBRE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2006
Aos Vinte e Oito Dias do Mês de Junho de Dois Mil e Seis, realizou-se nas dependências
do Auditório da Prefeitura Municipal de Indaiatuba com início as Oito Horas e Trinta
Minutos, realizou-se a Sétima reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde,
conforme convocação de 28 de Junho de 2006 enviada, com a seguinte pauta, contando
com a presença de 32 pessoas que contam as assinaturas no Livro de Presença, entre
membros titulares, suplentes e demais participantes, cujos nomes dos membros presentes,
ausentes e demais pessoas presentes, que segue anexo a esta ata, com a seguinte pauta:
01. ABERTURA E ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS ATAS: O Presidente do CMS Dr. Luiz
Carlos Chiaparine agradeceu a presença de todos, verificando o quorum declarou aberta a
reunião, colocando em pauta a análise das atas da 5ª e da 6ª reunião, enviada a todos os
membros do CMS, a qual não houve manifestações, colocada em votação, foi votada por
unanimidade.02. APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA
A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES: O Presidente colocou em pauta o assunto,
passando a palavra a mim secretário, que esclareci o item da pauta, passando a palavra ao
Dr. Antonio Carlos C. de Souza Pinto, técnico da SESAU, que apresentou a minuta do
Projeto de Lei em Data Show, sendo que foram elaborados dois projetos, ambos com o
mesmo conteúdo. Ele esclarece que o projeto será analisado pelo CMS, apresentando-se
sugestões para respectivas adaptações, devendo ser enviado ao Gabinete do Prefeito
através de resolução, para as respectivas providências, para ser encaminhado a Câmara
Municipal, para posterior sansão do Sr. Prefeito, devendo ser regulamentado através de
Decreto Municipal. Informa que os Conselhos deverão ser com participação tripartite, com
número de membros proporcionais a população de cada local onde se encontra instalada a
unidade de atendimento. Foi deliberado que o anteprojeto será enviado cópia para cada
membro do CMS para apresentar sugestões, devendo na próxima reunião ser
reapresentado para ser submetido a votação. 03. APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E
tMETAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR: O Presidente colocou o assunto em pauta,
passando a palavra ao Dr. Sandor Dosa Acras coordenador do CEREST, que apresentou a
equipe de trabalho do CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de
Indaiatuba, esclarecendo que a Unidade de Saúde do Trabalhador funciona em local
próprio, devendo ser apresentado ao CMS um ofício da equipe, apresentando o Regimento
Interno e Ata da 1ª reunião. Apresenta o Plano de Ações e Metas em Saúde do Trabalhador
para 2006 em Data Show, informando que o CEREST/Indaiatuba dá suporte as seguintes
cidades referenciadas: Santa Bárbara d’ Oeste, Cabreúva, Monte Mor e Itupeva,
apresentando a estatística de atendimento, esclarecendo que o Plano de Ação e Metas em
Saúde do Trabalhador - 2006 que foi elaborado pelo Conselho Local, apresentando as
seguintes prioridades, respectivas justificativas, objetivos, metas e ações, que são as
seguintes: prioridade 1: reestruturar o funcionamento da equipe do CEREST (curto prazo);
prioridade 2: dar inicio às ações de Vigilância e Prevenção em Saúde do Trabalhador
(médio prazo); prioridade 3:aprimorar o levantamento epidemiológico do Município intra e
intersetorialmente em relação aos acidentes e doenças do trabalho (abrangendo cidades
referenciadas ao CEREST / Indaiatuba (curto prazo); prioridade 4: Desenvolver programas
de Educação em Saúde do Trabalhador para população (médio e longo prazo) e prioridade
5: Implantação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST (médio prazo),
apresentando ainda o Plano de Execução Orçamentária Anual, que totaliza R$ 360.000,00,
dividido em 7 itens de Despesas, apresentando os respectivos insumos, dividido em
recursos humanos e recursos materiais e ainda o protocolo de encaminhamento para
exames complementares. O Dr. Sandro esclarece que a função do CEREST é mais
preventivo que terapêutico, sendo necessário varias providencias para a sua implantação,
principalmente a capacitação de equipes junto a rede básica de saúde. O Sr. Mário
Rodrigues Ramos solicita informações a respeito do local de funcionamento da unidade, a
qual o Dr. Sandro esclarece que a mesma funciona na Av. Presidente Vargas, próximo ao
Terminal Rodoviário, no antigo Posto de Saúde, havendo ainda várias perguntas que foram
esclarecidas pelo Dr. Sandro. O Sr. Antonio Carlos da Secretaria Municipal da Saúde
parabeniza a equipe, solicitando ainda informações sobre o repasse dos recursos

financeiros, que foram esclarecidas pelo Presidente do CMS. O Presidente Dr. Luiz Carlos
Chiaparine, pergunta aos presentes se existem mais alguma sugestão ou dúvida sobre o
Plano de Ações e Metas do CEREST, colocando o projeto em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. 04. AUMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO NO
PRONTO SOCORRO DO HAOC.: O Presidente do CMS coloca em discussão este item,
informando sobre o aumento da demanda do Pronto Socorro do HAOC, que tem
aumentado em virtude do clima seco, que tem gerado muitas reclamações sobre o
atendimento, sendo este aumento da demanda natural nesta época do ano, quer seja no
PS do HAOC, como também na rede básica de saúde do Município. Informa que deverá
ser formada uma comissão para avaliar os problemas, tendo em vista solucionar os
problemas, devendo este ser levado ao Conselho Gestor do HAOC. 05. APROVAÇÃO DA
PPI: O Presidente passou a palavra para Drª Rita de Cássia J.A.F.Vaz, técnica da SESAU,
que apresentou o Plano de Pontuação Integrada – PPI, esclarecendo o seu funcionamento
e das metas a serem atingidas pelos Estados e Municípios, apresentando os respectivos
índices de atendimento em vários índices, os quais o Dr. Antonio Carlos, técnico da SESAU
esclarece que esta apresentação contém 85 itens, a qual está a disposição na rede mundial
de computadores - Internet, sendo de fundamental importância o acompanhamento do
Conselho Municipal de Saúde, tendo em vista o envio ao Ministério da Saúde, para o
cumprimento do credenciamento junto ao SUS – Sistema Único de Saúde e a obtenção dos
recursos financeiros. O Presidente Dr. Luiz Carlos Chiaparine perguntou aos presentes se
existia alguma dúvida, ou sugestão, colocando em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. 05. PRESTAÇÃO DE CONTAS: O Presidente Dr. Luiz Carlos Chiaparine
passou a palavra a mim, que faço parte da Comissão Fiscal do Conselho de Saúde, o qual
fiz uma explanação sobre os critérios para análise das contas do Fundo Municipal de
Saúde, o qual informei que foi realizada uma reunião da Comissão Fiscal no dia 21 de
Junho, com a participação dos membros da Comissão, além de outras pessoas,
esclarecendo que foram analisadas as contas referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro,
Março e Abril, tendo em vista verificar os valores totais das receitas e despesas
empenhadas e pagas do Fundo Municipal de Saúde, tendo ainda sido apresentado o
relatório das cotas de atendimento na área da saúde e respectiva demanda, tendo sido
tudo lavrado em Ata, a qual eu procedi a leitura. O Presidente perguntou aos presentes se
havia alguma dúvida, colocando em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
06.OUTROS ASSUNTOS: O Presidente colocou ainda em pauta outros assuntos, tendo
sido trazido os seguintes assuntos, em pendência: a) HABILITAÇÃO DA UTI NEONATAL
DO HAOC: O presidente colocou em pauta o respectivo assunto, o qual deverá ser
encaminhado para credenciamento, tendo sido esclarecido o seu funcionamento e a
necessidade da mesma no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, devendo o mesmo ser
apresentado e aprovado ao Conselho Municipal de Saúde, tendo sido colocado em
votação, aprovado por unanimidade pelos presentes. b) PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DE SERVIDORES DA SESAU: O presidente informa que deverá firmar um convenio com a
Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura nas dependências do CEPIN, tendo em
vista capacitar os servidores da Secretaria Municipal da Saúde, o qual deverá ainda ser
apresentado ao Conselho para deliberação, sendo de fundamental importância este
programa de capacitação, tendo em vista melhor a qualidade de atendimento na área da
saúde. c) SOFTWARE PARAO ALMOXARIFADO: O presidente coloca o assunto em
pauta, informando que se encontra em estudo do DEPIN – Departamento de Informática da
Prefeitura, a implantação de um software específico para controle de estoque de
medicamento e outros materiais do almoxarifado da SESAU, devendo este ser apresentado
ao CMS, devendo o mesmo ser aberto uma licitação, devendo para isto ser convocada uma
reunião extraordinária para apresentação do mesmo, devendo ser nomeada uma comissão
de estudos para a sua implantação. d) Representantes: Foi apresentado um ofício,
solicitando a representação de membros do CMS para a plenária do Comitê DST / AIDS,
Mortalidade Infantil e do Comitê da Saúde da Mulher a ser realizada em Dezembro,
devendo este assunto ser tratado na próxima reunião do CMS. e) Justificativa: O Engº
Carlos Roberto Lanzoni justifica a sua ausência na reunião da escolha das Comissões do
CMS realizada em 31 de Maio p.p., tendo sido representado pela sua suplente, Srª Eunice
Raimundo da Silva. f) Ofícios apresentados: A Drª Helena Garcia Castelo Muñoz,
secretária executiva do CEREST apresentou os seguintes ofícios, que serão encaminhados

por este secretário: oficio Nº 01/2006: Ata do CEREST da 1ª reunião realizada em
15/02/2006; Oficio Nº 02/2006: Conselho Local; Oficio 03/2006: Solicitação de planilha de
movimentação financeira; Oficio Nº 04/2006: Solicitação do Relatório de Auditoria do
Ministério da Saúde. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CMS Dr. Luiz
Carlos Chiaparine declara encerrada a 7ª reunião do Conselho Municipal de Saúde, eu,
Wainer Quitzau, Secretário Geral, redigi a presente ata, que será assinada após lida e
achada conforme.

Indaiatuba, 28 de Junho de 2006
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LISTA DE PRESENÇA NA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
REALIZADA NO PLENÁRIO DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006
a) Membros Titulares do CMS Presentes
Dr. Luiz Carlos Chiaparine

- Presidente do CMS -

Poder Executivo

Wainer Quitzau

- Secretário Geral

Usuários - AESCI

-

Drª Luciana Bataglion Mori - Pessoa Jurídica Conveniada pelo SUS - APAE
Tânia Marli Borba

-

Poder Executivo

Renata Maria Stocco Pranstete -

Poder Executivo

Dr. Marcelo Henrique Caldeira

Poder Executivo

Ronaldo José Garcia

-

- Pessoa Jurídica Conveniada pelo SUS - HAOC

Drª Sílvia Regina Sola - Profissionais da Saúde - Assoc. Paul. Cir. Dentistas
Alfredo Alves dos Santos

-

Usuários - Assoc. Moradores Jd Brasil

Maria Antonieta Abreu Lima

-

Usuários - Assoc. Moradores SANFLI

Mário Rodrigues Ramos

-

Usuários - Assoc. Moradores XII de Junho

Carlos Eduardo Lanzoni

-

Usuários - Assoc. Eng. Arq. de Indaiatuba

Renato Trigo Martins

-

Usuários - Assoc. Crônicos Renais

b) Membros Suplentes do CMS Presentes
Sílvia Regina Tavares Oller

-

Usuários - Paróquia Santa Terezinha - Itaici

Dr. Chalton Heston Bressane - Profissionais da Saúde - Assoc. Paul. Cir. Dentistas
José Maria Cruz Lima

- Usuários -

Assoc. Moradores SANFLI

Maria Rosilda da Silva

-

Usuários -

CIRVA

Adão Alves dos Santos

-

Executivo Municipal

Cassandra P. de Britto

-

Pessoa Jurídica Conveniada SUS - EVIN

Dr. Roney Barbosa Pagotto

-

Executivo Municipal

Aldo Ivassich

-

Usuários - Associação Comunitária Helvetia

José Renato Nazário David - Usuários - Usuários - Assoc. Eng. Arq. de Indaiatuba

c) Membros de Conselhos Gestores e outros participantes
Dr. Sandor Dosa Acras

-

CEREST

Drª Helena Garcia Castelo Muñoz

-

CEREST

Maria José F. C. Penteado

-

SESAU

Antonio Fernando Ponce Oler

-

SESAU

Diógenes Donizeti Dell Orti

-

SESAU

Edvaldo Apolinário

-

Conselho Gestor Hospital Dia

Augusto Pereira da Silva

-

CEREST

João Carlos da Silva

-

EVIN – Esquadrão da Vida de Indaiatuba

Antonio Carlos G. S. Pinto

-

SESAU

Dr. Erich Garcia

-

SESAU

d) Membros do CMS ausentes
Dr. Fábio Felipo Bacco

-

Profissionais de Saúde - APM – Indaiatuba

Roseli Aparecida Pecht

-

Usuários - Assoc. Aposentados de Indaiatuba

José Jacinto Soares Castilho

-

Usuários - Associação Comunidade Helvétia

