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ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA
NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2009 AS 8:30 HORAS
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e nove, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, a décima segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Saúde, conforme convocação enviada, tendo em vista discutir a seguinte pauta:
01 - ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUORUM: O Sr. Wainer Quitzau, presidente
do CMS de Indaiatuba, assumindo a mesa dos trabalhos, agradeceu a presença de
todos, convidou a mim, Ronaldo José Garcia, Secretário Geral a proceder as
anotações necessárias em ata, contando com a presença de 34 (trinta e quatro)
pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes conforme lista de
assinaturas anexa, colocando em discussão os seguintes itens: 02 - LEITURA E
APRECIAÇÃO DA ATA ANTERIOR: Sr. Wainer Quitzau, presidente do CMS
pergunta se todos receberam copia da ata da 11º reunião ordinária e se à alguma
duvida. Não havendo manifestação se colocou em votação a ata, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. 03 – PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO E
NOVEMBRO DE 2009: O presidente passa a palavra ao Sr. Ronaldo José Garcia
para fazer a leitura das atas da comissão fiscal onde foi analisado os balancetes de
outubro/2009 e novembro/2009, os processos solicitados referentes ao mês de
outubro foram todos entregues. Após a leitura e não havendo nenhuma dúvida sobre
as prestações de contas, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. 04 –
EMENDAS PARLAMENTARES (REFORMA HD, COMPRA DE EQUIPAMENTO E
RENOVAÇÃO DA FROTA): Sr. Wainer passa a palavra para Dr. Erick comenta
sobre o assunto, Erick fala que estas emendas foram conseguidas pelo Prefeito
Reinaldo e são do ano de 2009, mas houve uma prorrogação devido a problemas
com a liberação da senha para enviar projetos ao Ministério. Comenta que a 15 dias
a senha foi liberada e os projetos foram enviados lembrando que a cada projeto
enviado sempre que o município entra com a contrapartida. A emenda para reforma
do HD nº 25360003, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), contrapartida de
8% da PMI, totalizando R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais). Emenda
para compra de equipamentos nº 25360022, no valor de R$350.000,00 (trezentos e
cinqüenta mil reais), contrapartida de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), totalizando
R$381.000,00 (trezentos e oitenta e um mil reais), compra de equipamento de vídeo,
monitores mutiparametricos, oximetros de pulso, carrinhos de urgência. Por ultimo a
emenda para renovação da frota nº 25360020, no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), contrapartida de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
totalizando R$545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais), esta esta
previsto a compra de 01 (um) veículo UTI, 02 (dois) veículos furgão e 01 (um)
veículo tipo sedan para viagem com pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.
Após a apresentação foi colocado o encaminhamento das emendas que foi
aprovado por unanimidade. 05 – DELIBERAÇÃO DO PS E PAS: Sr. Wainer explica
que o Planejamento de Saúde – PS 2010 à 2013 e Planejamento Anual de Saúde
2010, foram apresentados na 4º reunião extraordinária realizada em 08 de dezembro
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de 2009, no Centro de Convenções Aydil Pinezzi Bonachella, conforme ata que será
aprovada na primeira reunião ordinária do ano de 2010 a ser realizada no mês de
janeiro, porem a Secretaria de Saúde tem necessidade de aprovação para
encaminhamento dos planejamentos. Sr. Wainer pergunta se a alguma duvida,
ninguém se manifestando, colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.
06 – PROJETO CENTRAL DE AMBULÂNCIAS: Sr. Wainer solicita para que o Sr.
Rogério, responsável pela Central de Ambulâncias explique sobre o projeto de
reforma que esta previsto na central, Sr. Rogério explica que de junho a outubro de
2009 já atendeu a 10.000 usuários, isto porque o serviço não é só o transporte de
urgência propriamente, mas o transportes de pacientes em UBS, PSF, Clinicas,
apoio a Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Civil e Guarda Municipal, Secretaria de
Saúde e também pacientes em tratamento, realização de exames ou procedimentos
em outros municípios. Com esse novo projeto trará melhorias nas condições de
trabalho e melhor estrutura predial. Sr. Rogério apresenta esboço da Futuras
Instalações da Central de Ambulâncias, com valor estimado de R$164.537,10 (cento
e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e dez centavos), para sua
construção. Complementa com o quadro de funcionários hoje um total de 38 (trinta e
oito), onde 07 (sete) controladores, 01 (um) auxiliar administrativo, 23 (vinte três)
motoristas, 05 (cinco) profissionais de enfermagem e 02 (dois) auxiliares de serviços
gerais. A frota atual é de 02 (dois) ônibus, 02 (duas) Vans, 04 (quatro) Kombi, 06
(seis) Uno e 10 (dez) ambulâncias. 07 – CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO
CONSELHO PARA 2010: Sr. Wainer faz a entrega do calendário das reuniões para
o ano de 2010, o mesmo foi elaborado com as mesmas regras das anteriores,
ficando as reuniões da comissão executiva nas anti-penúltimas quartas feiras, da
comissão fiscal nas penúltimas e do conselho nas ultimas. Quando for feriado em
um nos dias em questão foi alterada a data. Sr. Wainer solicita aos presentes se a
alguma duvida ou mudança a ser feita no calendário, ninguém se manifestando foi
colocado em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 8 – PROJETO DE
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE: Sr. Wainer
apresenta estudo feito por empresa especializada em projeto, fornecimento de
equipamentos contra incêndio, pois hoje nas unidades de saúde não se tem os itens
necessários para combate a incêndios. Juntamente com o estudo esta sendo
apresentada proposta para fornecimento de extintores. O valor total é de
R$22.549,08 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos). A
mesma devera ser encaminhada para Secretaria Municipal de Saúde, para analise e
possível compra uma vez que a empresa que entregou a proposta e a mesma que
mantém contrato de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.
Colocado em votação o encaminhamento o mesmo foi aprovado por unanimidade. 9
– ASSUNTOS GERAIS: Sr. Wainer passa a palavra para Dr. José Roberto para
falar sobre o planejamento e fazer uma breve retrospectiva do ano de 2009,
agradece a presença de todos e inicia comentando que hoje em sua equipe 95%
das pessoas estão para ajudar os trabalhos que foram iniciados em janeiro de 2009,
peguei um desafio comenta Dr. José Roberto com muitos problemas a serem
resolvidos e muita coisa a serem feitas, existia muitos problemas na contabilidade e
financeiro da Secretaria, pois não se tinha informações corretas sobre os saldos das
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contas e havia pagamentos sendo feitos de fichas erradas. O que foi feito uniu se a
vontade das pessoas aliadas com ferramentas de gestão, sempre seguindo leis e
diretrizes, para a melhoria do atendimento e o trabalho dos funcionários. Tudo isto
dando ênfase a promessa de campanha feita pelo Sr. Prefeito. Complementa Dr.
José Roberto que teve desconfortos ao longo deste ano e da como exemplo um
problema que ocorreu no mês de dezembro com a falta de tubos de ensaio para
exames laboratoriais. A falta ocorreu devido ao aumento da demanda de exames,
comenta ainda que o médico da rede não saiba trabalhar sem exames e não quer
falar se isto esta correto ou não. Voltando a falta dos tubos, observou se um
aumento de 25% na demanda nestes últimos meses e o estoque baixo. Mas já esta
sendo providenciada a compra emergencial que deve se resolver rapidamente.
Ainda comenta sobre estruturação realizada no HD, inicio das negociações do
contrato com o HAOC, que já se alinhavou no segundo semestre. Comenta aqui que
esta muito contente com a atuação do HAOC. Dr. José Roberto comenta sobre o
superávit financeiro da Secretaria neste ano que até agora é de R$2.000.000,00
(dois milhões). Sr. Mario pede a palavra e questiona se parte deste superávit não é a
verba que veio para o UPA, Dr. José Roberto fala que não, trata se verba da
atenção básica, pois este ano ele conseguiu muitas verbas do Estado para custeio.
Sr. Mario faz questionamento sobre sua equipe que atua na secretaria. Dr. José
Roberto comenta que a dez anos atrás ele já chegaria de outra forma fazendo troca
de pessoal, porem ao longo destes anos adquiriu experiência profissional e hoje
acha que é melhor ser ponderado. Sr. Didi pede a palavra da os parabéns ao Dr.
José Roberto, pela captação de verba externa e fala que acompanha o SUS
principalmente junto ao Fundo Nacional. Dr. José Roberto mais uma vez agradece a
colaboração e compreensão de todos. Nada mais havendo, Sr. Wainer Quitzau
solicita aos presentes se havia mais algum assunto a ser tratado, ninguém se
manifestando, declara encerrada a 12ª reunião do Conselho Municipal de Saúde do
ano de 2009. E para constar, eu, Ronaldo José Garcia, secretário geral, redigi a ata,
que será assinada, devendo ser encaminhada aos segmentos e aos membros para
apresentação e aprovação.

Indaiatuba, 16 de Dezembro de 2009.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
CONSELHEIROS TITULARES
NOME
SEGMENTO
Wainer Quitzau
AESCI
Dr. José Roberto Destefenni
SESAU
Mário Rodrigues Ramos
XII de Junho
Ronaldo José Garcia
HAOC
Maria Lucia Feitosa de Lima
SESAU
Rita de Cássia Jiampaulo Vaz
SESAU
Renato Trigo de Marins
Renais Crônicos
Maria Angélica Wolf Scachetti
APAE
Renata Stocco Pranstete
SESAU
Antonio Sergio Giordano
A.P.M.
Guilherme Guedes Galvão
A.E.A.I.
Charlton Heston Teixeira Bressane
A.P.C.D.
José Maria Cruz Lima
SAMFLI
Hugo Nelson Coggiola
Ass. M. R. Campestre
Sebastião Maximo da Silva
Ass. A. B. O . Camargo
Nadia Cristina Cobianchi
Paróquia Santa Rita

PRESENTE
X
X
X
X

AUSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(1) (2) Representada pelo Suplente
(3) Faltou mais de 3 (Três) Reuniões sem apresentar justificativa, estando excluído
do Conselho Municipal da Saúde conforme Art. 8º I do Regimento Interno do CMS.
Suplentes Presentes
NOME
Dr. Erich Garcia
Maria José F. Campos Penteado
Noeli Beck de Souza
Odenir Sanssão Pivetta
Maria Rosilda da Silva
Dirce Juliano Vacilotto
Dr. Francisco Ruiz
Dr. Marcelo Parpinel
André Von Ah
Eunice Raimundo da Silva
João Aguinaldo Paladini
Maria Ap. Nogueira
Heleni Neide Fosca Coggiola
Cíntia da Silva Seixeiro
Justino Pedro de Brito
Benedita Portes de Almeida

SEGMENTO
SESAU
SESAU
SESAU
SESAU
CIRVA
Clinica Indaiá
APM
APCD
AEAI
AESCI
XII de Junho
SAMFLI
Ass. M. R. Campestre
Renais Crônicos
Ass A. B. O . Camargo
Paróquia Santa Rita

PRESENTE
X
X

AUSENTE
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Edvaldo F. Apolinário
Ass.Sempre Amigos
Odenir Passos
SMS
Aparecido Pereira
Usuário
Osila
Usuário
Sergio B. Nitsch
APM
Joel Aparaecido Moraes
Usuário
Antonio Doniseti Dias
CONI
Maria Ignês T. A. Carvalho
Gabriel
Valdir de Carvalho
Gabriel
Santo A. Mardegan
Sec. Saúde
Deuseni Capolini
ACS PMI
Rodrigo Gatti
Tribuna de Indaiá
Guilherme Correa Junior
Ass. Renais Crônicos
Kelly Pazini
SMS
Marco Antonio Barroca
HAOC
Sandra A. de Paula
PSF J. O.C.
Sueli A. N. Silva
PSF J. O. C.

