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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2010 AS 8:30
HORAS
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dez, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, a primeira 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 41 (quarenta e uma)
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 copias da ata da 12º reunião ordinária e da 4º reunião
extraordinária e se à alguma duvida. Neste momento Sr. Erick (SMS), solicita a
correção na data da 12º reunião, item este que já corrigido e no item 4 emendas na
que diz respeito a veículos nas quantidades 01 (uma) UTI, 02 (dois) com dezesseis
lugares furgão e 01 (um) modelo Sedan. Dr. José Roberto solicita que conste no
item um da 4º reunião extraordinária realizada em 08/12/2009, que o valor de
R$81.000.000,00 (oitenta e um milhões) de dotação orçamentária para 2010 é valor
estimado. Não havendo mais nenhuma correção se colocou em votação a ata,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. 03 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
DEZEMBRO 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
dezembro/2009. Após a leitura e não havendo nenhuma dúvida sobre a prestação
de contas, a mesma foi aprovada por unanimidade. 04 – SISTEMA DE GESTÃO DE
ESTOQUES (CONTROLE DE ESTOQUES, LOGÍSTICA, CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL): Sr. Wainer comenta que por problemas pessoais, não foi possível o
comparecimento da Sra. Rosana por expor sobre o assunto e que o mesmo entrara
em pauta na próxima reunião. Sr. Wainer comenta que para se discutir este assunto
é muito importante a presença do Sra. Rosana e do Sr. Edemirson. Dr. José
Roberto, pede a palavra e fala sobre o assunto, pois esta conseguindo organizar
todo o estoque e a distribuição de medicamentos e materiais não só para a
população como também para as unidades de atendimento e também se conseguiu
uma redução no valor de aquisição de medicamentos e materiais, também houve
uma redução no custo de gerenciamento. 05 – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO
DO REGIMENTO INTERNO DA CIST / CEREST: Sr. Wainer passa a palavra para
Sra. Lucila que entrega copia do regimento interno, Lucila comenta que na reunião
de dezembro/09, foi homologado os membros da CIST e ficou determinado a
entrega do regimento em noventa dias. Na reunião do dia 18/01/10, foi lido item por
item do mesmo. Sr. Wainer recebeu copia do regimento e providenciara resolução,
também irá colocar o regimento no site do conselho. Não restando nenhuma duvida
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foi colocado em votação o regimento interno da CIST / CEREST, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. 06 – APRESENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO
CONVENIO PREFEITURA / HAOC: Sr. Wainer, passa a palavra para Dra. Maria
Lucia para fazer explicações sobre o convenio, comenta que o mesmo venceu em
dezembro/2009, foi feito termo aditivo prorrogando por mais 90 dias, até que o novo
fique pronto, este terá validade de 05 (cinco) anos. Dra. Maria Lucia lembra que em
2004 o governo lançou contratualização para ajudar Hospitais e Santas Casas
(filantrópicas), o motivo desta contratualização era a crise que os Hospitais e Santas
Casas passavam. Em 2005 foi firmado o contrato com HAOC, que foi formalizado de
acordo com as diretrizes do SUS, onde são contemplados indicadores e metas a
serem atingidas e ao decorrer destes anos o mesmo vem sendo aprimorado,
principalmente no que se diz respeito aos indicadores que é uma forte ferramenta
para analise e elaboração das metas. Vale lembrar aqui que tudo isto foi possível
graças a participação do Conselho Local do HAOC, para acompanhamento do
contrato firmado. Sra. Rosilda pede a palavra e pergunta se nesta contratualização,
esta sendo contemplado o atendimento e acompanhamento de pessoas especiais
quando internadas no HAOC, comenta que hoje Indaiatuba tem sérios problemas,
quando se trata do atendimento destas pessoas não só no hospital como também na
rede básica. Dra. Maria Lucia, comenta que isto esta no contexto da humanização e
acolhimento, que é um dos itens da contratualização. Sr. Didi pede a palavra e fala
sobre a nova portaria que trata da contratualização e pergunta se o contrato já esta
atendendo esta portaria e se é necessário a formação de uma nova comissão. Dra.
Maria Lucia, responde que já esta atendendo a nova portaria e o compromisso é de
se instalar o mais rápido possível a comissão para analise e acompanhamento e
avaliação do Plano Operativo. Dra. Maria Lucia apresenta também o novo valor que
será repassado para o HAOC, onde o reajuste ficou em torno de 19,7% em relação
a verba repassada em 2009, reajuste este a ser aplicado a partir de janeiro/10 a ser
repassado em fevereiro/10. Dr. José Roberto pede a palavra e fala que em 2009,
segurou o reajuste solicitado pelo HAOC, pois houve a troca de secretario e desta
forma o reformulação do plano de trabalho. Para este ano esta sendo repassado um
índice para compensar o valor menor repassado em 2009 e os aumentos que
materiais e medicamentos sofreram durante o ano. Como exemplo uns dos itens que
tem consumo altíssimo no ano de 2009, este item sofreu um aumento de 100% em
seu valor unitário. Dr. José Roberto ressalta também a compra de serviços
(exames), que são realizados de ou comprados através do HAOC. Dr. Sergio solicita
copia do contrato para levar para APM e também apresentação de relatório da
auditoria realizado no HAOC por empresa contratada pela Secretaria Municipal de
Saúde. Dr. José Roberto encaminhara copia do contrato ao Conselho Municipal de
Saúde, assim que estiver pronto e esta programando apresentação do relatório da
auditoria, porem já adianta que não encontrou nenhuma irregularidade,
provavelmente será apresentado na próxima reunião. Não havendo mais duvidas se
colocou em votação o reajuste do contrato da Prefeitura Municipal de Indaiatuba
com o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, sendo que o mesmo foi aprovado por
unanimidade, apenas Dr. Sergio votou contra porem sem efeito, pois estava
representando a APM, mas o representante nomeado e Dr. Giordano e seu suplente
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Dr. Francisco Ruiz. Dr. Sergio foi alertado da situação pelo Sr. Ronaldo, onde o
mesmo iria constar em ata por consideração. 07 – PROJETO UPA + MORADA DO
SOL – CONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Sr. Wainer passa a palavra ao Dr. Erick,
para falar sobre o assunto o mesmo comunica que foi firmado convenio com a
CAIXA e já foi feito deposito para inicio das obras. O restante do processo esta em
andamento na PMI, onde esta sendo providenciado todas as etapas do processo,
que deve ter inicio 90 dias após sua publicação. Sr. Mario questiona sobre o
cronograma da obra, Dr. Erick fala que a engenharia esta providenciando e era
apresentado ao CMS assim quer for entregue a SMS. Complementa que a previsão
de termino é dezembro/10. 8 – INTERSETORIALIDADE E TERRITORIALIDADE
DOS POSTOS DE SAÚDE DA REDE: Sr. Wainer quer saber como é definido pela
Secretaria Municipal de Saúde a instalação de novas Unidades de Atendimento e
Dr. Chalton quer saber sobre o relacionamento e o envolvimento dos departamentos
e secretarias com a SMS, para instalação destas unidades e o trabalho para se
evitar possíveis proliferações de doenças devido à falta de saneamento básico ou
águas pluviais, por exemplo. Dr. José Roberto, comenta sobre os 100 dias no inicio
de sua gestão onde foram levantados dados, feitos estudos para se preparar todo o
planejamento apresentado anteriormente. O planejamento de construção de novas
Unidades de Atendimento segue estudos prévios levando em consideração
principalmente o aumento populacional, por conseqüência o aumento de demanda.
Da como exemplo o Bairro de Itaici, que atendeu a portaria, pois tem território e
necessidade (demanda), desta forma o projeto foi aprovado. Sr. Mario questiona a
Unidade do Bairro Aldorvandi, como esta caminhando o projeto, Dr. José Roberto
informa que a associação passou a área para Prefeitura Municipal, que ira Instalar a
Unidade de Saúde e Secretaria de Esporte também vai utilizar uma parte desta área
para cria um centro de apoio a pratica de esportes. O projeto foi elaborado esta
sendo discutido com o responsável pela unidade e conselho local. Em relação à
divisão geográfica de nosso município, Dr. Erick já entrou em contato com a
engenharia, para fazer a distribuição através do GEOMAPA, dividindo em bairros,
demarcando cada unidade e sua abrangência, fazendo assim a regionalização,
informa que já deu inicio a este trabalho. Dr. Chalton comenta sobre a articulação
com outros departamentos e secretarias, principalmente Vigilância em Saúde e
CEREST, disponibilizar dados para que se possa haver uma integração das
equipes. Dr. Erick informa que isto esta evoluindo, pois a um trabalho e
investimentos sendo feitos pela SMS, para se informatizar a rede, pois isto vai
facilitar esta integração. 9 – CRONOGRAMA PARA ELEIÇÕES DO CMS: Sr.
Wainer comenta sobre a formação de comissão para eleição do novo Conselho de
Saúde, que acontecera em maio de 2010. Desta forma ficou definida a composição
da comissão com os seguintes membros: Dr. José Roberto, Sr. Wainer, Sr. Ronaldo,
Sra. Graziela, Sra. Angélica, Sr. Hugo. Também iram acompanhar todo o processo o
Dr. Charlton e Dr. Barroca. Colocado em votação o mesmo foi aprovado por
unanimidade. 10 – CRONOGRAMA DE FÉRIAS DOS MOTORISTAS (CASO
DEREFIM): Sr. Wainer passa a palavra para o Sr. Mario, para falar sobre o assunto,
o mesmo relata que esta recebendo reclamações, sobre dificuldades em relação ao
transporte de pacientes que estão e tratamento e tem necessidade de locomoção
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

__________________________________________________________________
com ambulância ou outro tipo de veiculo. As dificuldades são principalmente nas
épocas de férias e finais e ano. Dr. José Roberto pede a palavra e comenta sobre o
ocorrido com o DEREFIM, inclusive, esta presente na reunião a pessoa responsável
por este setor, houve falha de comunicação, pois mesmo quando o motorista tira
férias e feita a cobertura por outro, em relação as férias, esta sendo elaborado nova
grade e se houver necessidade será feita a redistribuição. Comenta também que
quando assumiu a secretaria havia vários veículos parados com problemas
mecânicos e a uma frota com numero reduzido, hoje esta com 26 (vinte e seis)
veículos em funcionamento. 10- ASSUNTOS GERAIS: a – Campanha de
Vacinação: A Vigilância Epidemiológica informa as datas das campanhas. De 24 de
abril a 07 de maio de 2010, campanha do idoso. Dia 12 de junho de 2010, 1º Etapa
da Campólio e dia 14 d agosto de 2010, 2º Etapa da Campólio. Vacinação com a
Influenza Pandemia terá inicio em março, mas com data ainda não definida, neste
momento Sr. Didi pede a palavra e comunica que já saiu a data, o departamento de
Vigilância Epidemiológica irá verificar as datas e comunicara o CMS. b –
Reclamações do Atendimento no Pronto Socorro do HAOC: O Conselho
Municipal de Saúde recebeu duas reclamações do atendimento prestado a usuários
SUS no pronto socorro, as duas reclamações foram relatadas pelo Sr. Crisante V. de
Matos e foram entregues pelos membros da Associação de Bairro do Oliveira
Camargo. Sr. Wainer encaminhará os dois relatos ao Hospital Augusto de Oliveira
Camargo para apuração e resposta do acontecimento. c – Hemodiálise: Sr.
Guilherme (Ass. Renais Crônicos), pergunta ao Dr. José Roberto, sobre o
funcionamento do serviço de hemodiálise no Hospital Augusto de Oliveira Camargo,
Dr. José Roberto fala que o compromisso da Clinica Thompson e de melhorar a
qualidade do atendimento e também do serviço prestado, também estamos falando
de um serviço que atende a pacientes de outros municípios, não é só de Indaiatuba,
Dr. José Roberto, em relação ao serviço do HAOC, não basta estar pronto é
necessário fazer a habilitação pelo SUS para dar inicio ao atendimento aos usuários
SUS, pois todo este tramite é feito pela Secretaria Estadual. De qualquer maneira o
planejamento é de que a hemodiálise entre em operação até o final do ano de 2010.
Sr. Ronaldo pede a palavra e complementa que o prédio ficara pronto no próximo
mês, porem após o termino da construção, ainda tem a instalação dos
equipamentos, em seguida solicitação para habilitar o serviço junto ao SUS. Ronaldo
comenta que o problema de hemodiálise de pacientes internados na UTI, foi
resolvido Dr. Marcelo Pinelli trouxe a maquina de sua propriedade par fazer as
sessões. d – Falta de Material para Exames (tubos) Laboratoriais: Sr. Didi pede a
palavra e fala sobre a falta de tubos para coleta de exames laboratoriais no Hospital
Dia, Sr. Didi ainda comenta que levou sua esposa para fazer exame no HD, no
pedido havia dez tipos de exames, reclama que ninguém avisou que não seria
possível fazer os exames laboratoriais e também não foi entregue um novo pedido
destes exames. Questiona também que a falta deste material começou no inicio do
mês de dezembro/2009 e até a metade do mês de janeiro/10, ainda não estava
solucionado. Dr. José Roberto, comenta que o problema ocorreu por aumento na
solicitação de exames pela rede, já foi solucionado tanto em relação à compra do
material como também em relação ao ajuste da quantidade e em relação ao pedido
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medico com os exames que não foram realizados e o pedido não foi devolvido,
também será verificado. e – Plano Municipal de Saúde 2010-2013: Sr. Mario
questiona que na copia enviada ao CMS do Plano Municipal de Saúde 2010 – 2013,
não encontrou o cronograma de implantação das proposta. Dr. Erick olhando a copia
entregue observou que faltou justamente esta parte e estará providenciando copia
desta parte para ser entregue aos conselheiros.
Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se havia mais algum assunto a ser tratado,
ninguém se manifestando, declara encerrada a 1ª reunião do Conselho Municipal de
Saúde do ano de 2010. 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, 27 de Janeiro de 2010.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2010.
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
X
X

AUSENTE

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
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AUSENTE
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

__________________________________________________________________
Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Edvaldo F. Apolinário
Ass.Sempre Amigos
Kelly C. Pazini
SMS
Bernadete S. W. Almeida
Derefin
Lucila Yumie H. R. do Prado
Cerest
Sergio B. Nitsch
APM
Joel Aparaecido Moraes
HAOC
Fabio Alexandre
Imprensa – J. Exemplo
Maria Ignês T. A. Carvalho
Gabriel
Valdir de Carvalho
Gabriel
Valdemar B. Souza
Jardim do Sol
Deuseni Capolini
ACS PMI
Rodrigo Gatti
Tribuna de Indaiá
Guilherme Correa Junior
Ass. Renais Crônicos
Sebastião A. Lara
Jardim do Sol
Marco Antonio Barroca
HAOC
Graziela Soster
Inst. Indaia
Aparecido Pereira
PSF do Sol
Norberto Silva
PSF do Sol
Solange Giollo
UBS Jd. Do Sol
Graziela Garcia
SMS
Alice T. N. Shimabukew
Odonto
Fernanda C. Possan
Cerest
Maria Ap. de S. Dutra
Ass. Renais Cronicos
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