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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO PLENÁRIO JOSÉ SOLIANI
(PLENARINHO) CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REALIZADA EM 26 DE
MAIO DE 2010 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dez, realizou-se nas
dependências do Plenário José Soliani (Plenarinho) Câmara Municipal de
Indaiatuba, com início às oito horas e trinta minutos, a quinta 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 36 (trinta e seis) pessoas entre titulares, suplentes e demais
participantes conforme lista de assinaturas anexa, colocando em discussão os
seguintes itens: 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE
2010: Dr. José Roberto pede a palavra e comenta que é a ultima reunião deste
conselho, agradece a colaboração de todos, parabeniza o membros do novo
conselho e espera que o próximo conselho continue os trabalhos que foram
desenvolvidos pelos membros do atual conselho em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde. Comenta que continuaram com a metodologia de trabalho
realizado as oficinas para aprimorar o planejamento, pois o mesmo é construtivo,
baseado nas diretrizes do pacto do SUS e estudos da RMC. Agradece mais uma
vez e pede licença, pois terá que se ausentar, pois tem outros compromissos
agendados anteriormente. Sr. Wainer Quitzau, presidente do CMS pergunta se todos
receberam copias da ata da 4ª reunião ordinária e se à alguma duvida, não havendo
nenhuma duvida, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 03 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL DE 2010: Sr. Wainer
passa a palavra para Sr. Ronaldo que procedeu a leitura da ata da reunião da
comissão fiscal do CMS de Indaiatuba realizada em 19 de maio de 2010. Ao final da
leitura foi solicitado se havia alguma duvida a esclarecer, não havendo colocou-se
em votação a prestação de cotas de abril/2010, que foi aprovada com uma
abstenção. 04 – SITUAÇÃO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE: Sr. Wainer passa a
palavra para Erich, que parabeniza os novos membros do conselho, assim como os
membros que estão saindo. Com relação ao plano de saúde anual fala da
participação da população dos membros do conselho, dos prestadores de serviço e
a participação da Secretaria que monitora e faz o acompanhamento do plano, fala
também que Sr. Wainer pediu pra que a Secretaria de Saúde faça o cenário para
2010. Atualmente o foco principal é a integração dos diferentes sistemas de
informática existentes na rede municipal, desta forma ficará toda a rede
informatizada para que se obtenha um melhor atendimento do usuário SUS e
também na agilidade das informações (já em processo de compras). Também esta
sendo solicitado Alvará de funcionamento de todas as Unidades da Secretaria
Municipal de Saúde para a Vigilância Sanitária, pois houve questionamento de
clinicas particulares onde a Vigilância Sanitária faz questionamentos sobre as
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instalações e em muitos casos essa regras não eram válidas para as Unidades de
Saúde do Município. Rita pede a palavra e informa que já será liberado o Alvará da
Vigilância Sanitária para o Hospital Dia com exceção do setor de Endoscopia. Eric
comenta também que já está em andamento a implantação do Projeto de Combate a
Incêndio nas Unidades de Saúde, também fala que houve reestruturação do
departamento financeiro e contábil da Secretaria Municipal de Saúde onde as
informações e controle de verbas são feitos, desta forma as ações e os gastos estão
acontecendo em blocos de acordo com a Portaria do Pacto do SUS. Comenta
também que foi criado CNPJ próprio do Fundo Municipal de Saúde, conforme
Portaria Ministerial. Atualmente a SMS conta com 828 funcionários e para 2010 foi
feita uma requisição para contratação de funcionários ( processo em andamento).
Foi implantado o serviço de ouvidoria projeto elaborado e o kit foi recebido em maio
e deve ficar instalado na própria SMS (aguardando concurso para contratação de
equipe). Introduzido núcleo de faturamento e informações sobre tudo o que a SMS
esta fazendo, função esta muito importante, pois trata da produção SUS realizada
em nosso Município. Outra ação é a territorialização da Saúde que está em estudo,
iniciando-se a partir da Zona Sul sendo que já se sabe que em alguns locais que tem
necessidade de Unidades de Saúde não se tem área institucional. Alguns locais já
estão aprovados as Unidades como Unidade do Jardim Florência, recurso do
Ministério para construção e compra de equipamentos (Bairro Itaici). Implantação do
Núcleo contra Violência (acidentes de Transito, Diabetes e Hipertensão), Unidade
Básica do Parque Corolla, Jardim Califórnia (em processo de licitação).Foi solicitado
também Unidade para o Jardim Monte Verde, porém não se sabe qual o motivo, mas
o mesmo não foi aprovado. No Carlos Aldrovandi deverá ser iniciado com recurso do
FUNDOCAMP, também será iniciada a construção da Central de Ambulâncias uma
solicitação feita pelo próprio Conselho Municipal de Saúde. Também está e processo
compra de equipamentos, veículos, implantação da UPA (em processo de licitação),
aperfeiçoamento da Saúde mental (CAPSI), tudo em conformidade com o plano
anual apresentado anteriormente. Não havendo mais nada a ser colocado passouse para o próximo assunto. 05 – ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR LOCAL
DO HAOC: Sr. Wainer passa a palavra para Sra. Kelly, que inicia falando sobre a
ultima reunião ocorrida nas dependências do Hospital Augusto de Oliveira Camargo
onde se reuniu a Comissão Local onde inicialmente foi lido o Regimento Interno já
aprovado pelo CMS, também nesta reunião se discutiu o plano operativo e relatório
analítico financeiro a ser apresentado na próxima reunião da comissão. Nesta
reunião levantou-se o problema do motivo do cancelamento de 13 cirurgias eletivas
a principio o motivo seria a falta de vaga no HAOC, porém por falta de vaga foram 3
o restante foram por desistência do usuário ou o profissional médico desmarcou as
mesmas, desta forma será dado um retorno para os reclamantes. Kelly explica que
há um fluxo das reclamações recebidas na Prefeitura, atualmente as reclamações
recebidas no 0800 são passadas a Administração do Governo, encaminhadas às
Secretarias pertinentes, são feitas apurações e aí um retorno para o reclamante. A
próxima reunião acontecerá no dia 02/06/2010 onde haverá analise do relatório
contendo os recursos que a SMS passa para o HAOC. Ficou definido que a
apresentação desses relatórios acontecerá a cada 90 dias. Nas reuniões também
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são discutidos assuntos externos do HAOC mais que podem trazer problemas no
próprio hospital como, por exemplo: remuneração de plantão. Problemas de
atendimento nas UBS onde acaba acarretando grande demanda no pronto socorro.
Não havendo mais nada se passou para o próximo assunto. 06 – DELIBERAÇÃO
DOM PAM: O PAM já foi apresentado em reunião do CMS como é de conhecimento
de todos os conselheiros, porém o mesmo não foi colocado em votação para
aprovação do CMS e que estamos colocando em votação neste momento, não
havendo nenhum questionamento o mesmo foi aprovado por unanimidade. 07 –
BALANÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: Sr.
Wainer inicia apresentando relatório final das atividades do CMS do ano de 2009
falando de tudo o que foi encaminhado para o Conselho, Comissão Executiva onde
eram definidos os assuntos a serem discutidos nas assembléias com a participação
da população. Também fala das vitórias do CMS e cita a instalação da bomba de
álcool para abastecer os veículos da PMI (indicação do Conselho), a instalação dos
Conselhos locais, participação na análise do contrato da empresa HOME CARE,
Central de regulação, Mesa de negociação, CEREST e vários outros assuntos de
total importância à população de Indaiatuba. 8 – ASSUNTOS GERAIS: a - Convite:
O Instituto Kadosih tem o prazer e lhe convidar para a palestra: DIABETES –
Palestrante: Mariana Savian – Nutricionista, Data 28/05/2010 – sexta-feira as
19h30min, entrada: 1 lt leite longa vida, nesta palestra serão abordados os
seguintes temas: O que é Diabetes; Qual alimentação é melhor para mim;
Alimentação, atividade física e medicação; Duvidas mais freqüentes, troca de
experiências( entre os participantes) e bate papo sobre o tema. B – Oficio CEREST:
O CEREST encaminha oficio sobre o SIVAN, sobre o primeiro atendimento de
acidente de trabalho. Oficio 01/2010 datado de 12/05/2010. A CIST, vem por meio
deste encaminhar ao CMS a necessidade de articular as políticas em saúde do
trabalhador no Município de Indaiatuba, sendo uma das ações, a importância das
notificações dos acidentes de trabalho através do SIVAN no momento do primeiro
atendimento ao acidentado no trabalho, atendido em hospitais, clinicas médicas,
pronto-socorro e pronto atendimento, tanto da rede SUS como da rede de
conveniados e particulares para posterior encaminhamento ao MS, atendendo a
Portaria Municipal 777/2004.Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se havia mais
algum assunto a ser tratado, ninguém se manifestando, declara encerrada a 5ª
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, 26 de maio de 2010.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO 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

PRESENTE
X

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

Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
4

AUSENTE

X
X
X

PREFEITURA MUNICIPAL
CONSELHO MUNICIPAL
SISTEMA ÚNICO DE

DE INDAIATUBA
DA SAÚDE
SAÚDE

_____________________________________________________________
Kelly C. Pazzini
Maria Inês toledode A. C.
Edivaldo Apolinário (DIDI)
Rodrigo Gati
Maria Terezinha S. Miqueleti
Fabio Alexandre
Joel Ap. Mori
Daniela Pellizzari
Auta Aparecida Dutra
Lucilene C. Pereira
Claudia Ap. Silva
Fernando Wolf
Marco Antonio Barroca
Luis Carlos M.Paula
Guilherme Correa Junior
Valdir de Carvalho
Adriana Bergamini
Aline Pereira
Renato Ap. Nogueira

Saúde
ONG Gabriel
Sempre Amigos
Tribuna de Indaiá
Paróquia Santo Antonio
Jornal Exemplo
Cons HAOC
Usuária
Paróquia Sano Antonio
Saúde
CONI
Sempre Amigos
HAOC
Sempre Amgos
Ass. Renais
ONG Gabriel
Clinica Thompson
Clinica Thompson
Câmara
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