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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2010
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Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, realizou-se no Plenário
Joab José Pucinelli da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e
trinta minutos, a décima Reunião Ordinária de 2010 do Conselho Municipal de
Saúde de Indaiatuba, conforme convocação feita a todos os conselheiros, para
atender a seguinte pauta: 01. Abertura e verificação do quórum: Após a
verificação do quórum, Dr. Charlton Heston Teixeira Bressane, Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, deu início à décima Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde saudando e agradecendo a presença de todos, tendo convidado
a mim, Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho, Relatora, a lavrar a presente ata.
2. Aprovação da Ata da Nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde realizada em 22 de setembro de 2010: Sr. Charlton indagou a todos os
conselheiros presentes se haviam recebido e lido a ata. Tendo recebido resposta
afirmativa. O Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula solicitou a correção da linha 112
onde o seu nome foi substituído pelo do Sr. Tadeu Aparecido Pereira. Acolhida a
sugestão, a ata foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. 04.
Prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde: O Sr. Luiz Carlos
Medeiros solicitou informações sobre o processo citado na linha 86 da ata da
décima reunião ordinária da comissão fiscal, de 19 de outubro, referente ao Centro
de Pesquisa Brasil Bittencourt, empresa responsável pelo curso de capacitação de
atendentes de consultório dentário. A comissão fiscal havia observado que o
endereço que consta na nota fiscal emitida pertence a uma escola de ensino
fundamental. O Sr. Charlton esclareceu que a Comissão Fiscal deverá averiguar tal
fato e avaliar se a empresa citada tem qualificação técnica e pedagógica para
fornecer esse tipo de curso, uma vez que não houve licitação para sua realização. O
Sr. Luiz Carlos solicitou ainda informações sobre o item mencionado na linha 27 da
ata supracitada referente a não aprovação de despesas pagas para a empresa
SANARE Serviço de Enfermagem Especializada referente ao evento Arena Cross.
Questionou se foi solicitado o ressarcimento do valor de R$ 5.000,00. O Sr.
Charlton informou que será requisitada a restituição ao Fundo Municipal de Saúde,
uma vez que a comissão fiscal julgou improcedente a compra de serviços por parte
da secretaria de saúde para eventos realizados por uma empresa privada. Após a
leitura da ata da reunião da comissão fiscal, de 19 de outubro de 2010, a mesma
foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Aproveitando a
oportunidade, o Sr. Charlton informou o pedido de afastamento solicitado pelo Sr.
Guilherme Correa Júnior, membro e coordenador da Comissão Fiscal, e a escolha
do Sr. Frederico Engelmann como novo coordenador. Solicitou ainda aos
conselheiros representantes dos usuários para participar da próxima reunião da
comissão fiscal, para a escolha de um novo membro para preenchimento da vaga.
05. Deliberação sobre a substituição da conselheira Nádia Cobianchi pela
conselheira Daniela Pellizzari: O Sr. Charlton informou que a conselheira
Daniela Pellizzari vinha substituindo a conselheira Nádia Cobianchi que havia se
afastado para tratamento de saúde. A Sra. Nádia, entretanto, ao terminar sua
licença médica, não pode assumir a representação como usuária no Conselho
Municipal de Saúde por tornar-se funcionária lotada no ambulatório de
especialidades médicas - Hospital Dia. Assim, propôs aos conselheiros a deliberação
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sobre a substituição da conselheira Nádia Cristina Custódio Cobianchi pela
conselheira Daniela Pellizzari. Submetida ao Plenário, a proposta foi aprovada por
unanimidade. 06. Apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos pelo
Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá: O Dr. Paulo de Tarso
Ubinha, Diretor Técnico do IRPSI, procedeu a apresentação do trabalho exercido
pela instituição. Esclareceu que o Instituto atende pacientes do município e de
outras localidades. Informou que o contrato com a Secretaria de Saúde foi
renovado, em agosto de 2010, para o período de 5 anos. Discorreu ainda sobre as
ações realizadas e de como é feita a admissão dos pacientes. Mostrou as oficinas
desenvolvidas pela entidade com o objetivo de socialização e reinserção dos
pacientes na comunidade. Dentre elas, a oficina de fabricação de fraldas,
atualmente desativada devido à interrupção da obtenção de recursos, provenientes
da FUNSOL, para compra de material. As fraldas eram utilizadas pelo próprio
Instituto e distribuídas para outras entidades beneficentes da cidade. Enfatizou a
necessidade de retomada desse trabalho. O Sr. José Maria Cruz Lima indagou se a
ocupação atual é total ou se existem leitos disponíveis. O Dr. Paulo informou que o
Instituto está sempre lotado. A Sra. Maria Angélica Wolf Scachetti questionou sobre
o tempo médio de internação. E foi esclarecido que, embora o intuito seja a
reintegração na família e na sociedade, isso nem sempre acontece, e a internação
perdura por períodos acima do desejado. Ressaltou que o instituto mantém uma
parceria bastante positiva com o CAPS. Encerrada a apresentação, o Sr. Charlton
agradeceu em nome do Conselho, parabenizando-o pelo trabalho realizado. 06.
Eleição da Comissão Gestora Local do IRPSI: A Dra. Maria Lúcia Feitosa de
Lima observou que a Secretaria tem como objetivo formar comissões gestoras em
todas as entidades conveniadas, a exemplo do que já acontece com o Hospital
Augusto de Oliveira Camargo. Informou que a comissão deverá ser formada por
representantes da Secretaria Municipal de Saúde, IRPSI e Conselho Municipal de
Saúde, representando o segmento dos usuários. Informou ainda que foram
indicadas pelo Gestor a Sra. Eliana da Rocha Paliarin Quilici, coordenadora do
CAPS-AD, e Dra. Williany Lika Akashi Inoue. Pelo Instituto Indaiá, foram nomeados
Dr. Paulo de Tarso Ubinha, diretor Técnico, e Eliane Mendonça Gonçalves, diretora
administrativa. Pelos usuários, manifestaram-se Luiz Fernando de Oliveira Wolf,
Maria Angélica Wolf Scachetti, Luiz Carlos Medeiros de Paula e Mário Rodrigues
Ramos. O Sr. Charlton lembrou a todos os conselheiros a importância da
participação ativa nas unidades públicas e conveniadas para uma melhor avaliação
dos serviços oferecidos aos usuários. Informou ainda que alguns conselheiros já
realizam visitas em diversas unidades de saúde. 07. Apresentação pela VISA
dos resultados dos programas de 2010 - Prevenção de Acidentes no
Trânsito e Diabetes e Hipertensão: O Sr. Marcelino Elísio Severino, do
departamento de trânsito, discorreu sobre o aumento do número de acidentes
envolvendo motocicletas no município. Informou que a frota local é de
aproximadamente 126 mil veículos, sendo 36.405 motocicletas. Com aumento da
frota, cresceu o número de acidentes, especialmente, os que envolviam
motociclistas. Afirmou que em 2007 faleceram 21 pessoas nesse tipo de acidente,
em 2008 foram 25, em 2009 houve queda sendo registrados apenas 3. Em 2010, já
foram registrados 16 óbitos. Declarou que atua como agente de trânsito realizando
palestras educativas em escolas e empresas. Informou que 95% dos acidentes
geram traumatismo craniano, mesmo com o uso adequado do capacete. Indagado
pelo Sr. Frederico Engelmann sobre se existe algum tipo de trabalho educacional
voltado para o ciclista, Sr. Marcelino informou desconhecer algum tipo de ação
direcionado a esse grupo. Afirmou que há pouco investimento do município para
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proporcionar as ações necessárias. O Sr. Mário Rodrigues Ramos observou que há
uma precariedade do trabalho desenvolvido. O Sr. Marcelino esclareceu haver falta
de recursos humanos e financeiros para que o trabalho seja desenvolvido como
deveria. Indagado pela Sra. Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho sobre a
destinação dos recursos provenientes do ministério da saúde para o projeto sobre a
prevenção da violência no trânsito realizado pela secretaria de saúde, o Sr.
Marcelino informou que foram confeccionadas cartilhas para motociclistas e
realizada a capacitação de 23 agentes de trânsito. Ao término da apresentação, o
Sr. Charlton agradeceu a presença do Sr. Marcelino. 08. Apresentação do
relatório do Conselheiro Valdir de Carvalho sobre a representação no
Comitê de Mortalidade Materna e Infantil e atuação como representante
dos usuários dos serviços de saúde: Justificando a ausência do conselheiro
Valdir de Carvalho, a Sra. Maria Inês iniciou a apresentação do relatório por ele
elaborado enfatizando que não existe uma política intersetorial dentro do comitê
para uma ação efetiva de prevenção à mortalidade materna e infantil. Mencionou
também que o conselheiro Valdir realizou visitas em algumas unidades de saúde e
que observou alguns pontos que devem merecer atenção urgente da Secretaria de
Saúde. Concluindo a apresentação, Maria Inês sugeriu o encaminhamento do
relatório para todos os conselheiros. O Sr. Charlton afirmou que também esteve
presente durante algumas visitas e que observou a falta de uniformes e crachás
para funcionários e médicos. Declarou também ter observado que o atendimento ao
usuário pela rede de saúde como um todo está comprometido pela escassez de
recursos humanos. A Sra. Graziela Garcia informou que os crachás já foram
licitados e os uniformes estão dentro da programação para licitação. 09.
Apresentação e deliberação sobre a implementação da Política Nacional de
Gestão Estratégica e Participativa - PARTICIPASUS – na rede de saúde
municipal pela Dra. Maria Lúcia Feitosa de Lima: A Dra. Maria Lúcia
apresentou a Política Nacional de Gestão Estratégia e Participativa, elaborada pelo
Ministério da Saúde em 2009. Ressaltou a ampliação das ações de Auditoria,
Ouvidoria, Promoção Social, Monitoramento e Avaliação da Gestão. Informou que o
município de Indaiatuba recebe R$ 100.000,00 ao ano para implementar tais ações.
E a importância do envolvimento de todos os atores envolvidos na melhoria da
qualidade dos serviços de saúde. O Sr. Charlton observou que para avançar na
implementação do Participasus se faz urgente o desenvolvimento de uma política
de recursos humanos capaz de estimular a colaboração dos funcionários públicos. E
que vê com preocupação o projeto de reestruturação de cargos e salários que está
sendo elaborado pela secretaria de administração. Uma vez que, até o momento,
os estudos preliminares do projeto não contemplam as reais necessidades dos
funcionários da saúde. Diz temer que os esforços da Secretaria de Saúde em
promover uma gestão de qualidade acabem por frustrar-se em decorrência do
aumento da insatisfação dos servidores públicos. A Dra. Maria Lúcia observou que
na última reunião da comissão executiva foram discutidos assuntos sobre o
acolhimento tanto do usuário quanto daquele que o acolhe, ou seja, do servidor
público. E que é realmente importante uma estratégia de acolhimento das
demandas dos profissionais e trabalhadores da saúde. A Dra. Maria Lúcia confirmou
ainda que a secretaria realizará todas as quintas, a partir das 14 horas, reuniões
temáticas de desenvolvimento de políticas públicas em saúde, convidando a todos
para participar. 10. Assuntos Extra-Pauta: 01. Protocolo clínico sobre ácido
fólico: A Sra. Maria Inês questionou os representantes do gestor sobre a
implantação do protocolo clínico para orientação de mulheres em idade reprodutiva
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formações fetais. Protocolo já definido no ano de 2009 para integrar a política
pública de saúde da mulher. A Sra. Graziela Garcia informou que houve uma
reunião, na semana passada, para definir a redação do protocolo a ser impresso e
distribuído na rede pública de saúde. 02. Conferência Municipal de Saúde e
Pré-Conferências: O Sr. Charlton informou que em 2011 deverá acontecer a
próxima Conferência Municipal de Saúde. Ressaltou a importância de se iniciar os
debates com a sociedade em fóruns preparativos para as pré-conferências. Sugeriu
aos conselheiros a formação de comissões responsáveis tanto pela organização dos
eventos quanto pela mobilização social. 11. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, o Sr. Charlton Heston Teixeira Bressane deu por encerrada a reunião.
Ata aprovada na Décima Primeira Reunião Ordinária de 2010 do Conselho Municipal
de Saúde realizada em 17 de novembro de 2010.

Indaiatuba, 20 de outubro de 2010.

Charlton H.T. Bressane
Presidente

Hugo Nelson Coggiola
Secretário Geral

Maria Inês T. de A. Carvalho
Relatora
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LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
20 DE OUTUBRO DE 2010
Conselheiros Titulares Presentes
Frederico Tertuliano Engelmann
Luiz Fernando O. Wolf
Maria Terezinha S. Miqueleti
Charlton Heston Teixeira Bressane
Maria Angélica Wolf Scachetti
Maria Lúcia Feitosa de Lima
Kelly Cristina Pazini

Rotary Club
Ass. Sempre Amigos
Paróquia Santo Antonio
APCD
APAE
Sec. Mun. de Saúde
SMS

Conselheiros Suplentes Presentes
José Maria Cruz Lima
Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho
Joel Aparecido Mori
Auta Aparecida Dutra

SANFLI
GABRIEL
Ed. Deus e Natureza
Paróquia Santo Antônio

Luiz Carlos Medeiros de Paula

Ass. Sempre Amigos

Dirce Juliatto Vacilotto

IRPSI

Convidados Presentes
Graziela D. B. Garcia
Rodrigo Verderi Gatti
Sara Carolina Ferguson
Valquíria Rodrigues Crispim
André Luiz dos Santos
Fábio Alexandre Marciano
Mário Rodrigues Ramos
Neusa Maria Bredariol
Paulo de Tarso Ubinha
Eliane Mendonça Gonçalves

Secret. de Saúde
Jornal Tribuna de Indaiá
Usuária – Fac. Anhanguera
Usuária – Fac. Anhanguera
Usuário – Fac. Anhanguera
Jornal Exemplo
Ass. XII de Junho
Secret. de Saúde
IRPSI
IRPSI
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