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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, realizou-se no
Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e trinta
minutos, a segunda Reunião Ordinária de 2011 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, o Conselheiro Charlton Heston Teixeira Bressane, presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Indaiatuba, deu início agradecendo a presença de todos,
convidando a mim, Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho, Relatora, a lavrar a
presente ata. 02. Informes da Presidência: Dando início o Cons. Charlton
respondeu ao questionamento feito pelo Conselheiro suplente José Maria da Cruz
Lima sobre possibilidade de se iniciar a reunião às nove horas, uma vez que sempre
há atrasos. O Sr. Charlton informou que o calendário é aprovado em reunião
plenária e que qualquer solicitação de alteração pode ser levada para a reunião da
Comissão Executiva que incluirá na pauta a ser deliberada pelo pleno do Conselho.
Ressaltou ainda que, de acordo com o regimento interno, em não havendo quórum
no horário previsto para o início da reunião, a mesa diretora deverá aguardar por
30 minutos para uma segunda verificação de quórum e início dos trabalhos. 03.
Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde realizada em 22 de dezembro de 2010: O Cons. Charlton indagou se
todos os conselheiros presentes haviam recebido e lido a ata, tendo recebido
resposta afirmativa. Em seguida indagou se havia algum comentário a ser feito
sobre a mesma, tendo sido solicitado que sejam feitas as seguintes correções:
Linha nº 60: alterar a palavra Auditoria para Ouvidoria, cujo teor passa a ser o
seguinte: “O Sr. Charlton observou que a finalidade da ouvidoria é o acolhimento
da demanda do usuário como uma importante ferramenta para diagnosticar e
melhorar as fragilidades do sistema de saúde”. Linhas 94 e 95: “Indagada pela
Sra. Maria Elídia A. Picarelli de onde virá o recurso para aplicação em DST/AIDS, a
Sra. Lucilene observou que ainda não está definido” alterar para “Indagada pela
Sra. Maria Elídia A. Picarelli de onde virá o recurso para aplicação na adequação da
área física do CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento em atendimento ao
programa de DST/AIDS a Sra. Lucilene observou que ainda não está definido”. 04.
Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária da Comissão Fiscal do
Conselho Municipal de Saúde realizada em 21 de dezembro de 2010 – O
Cons. Charlton indagou se todos os conselheiros presentes haviam recebido e lido a
ata, tendo recebido resposta afirmativa. Em seguida indagou se havia algum
comentário a ser feito sobre a mesma. Com a palavra a Conselheira Daniela
Pellizzari observou que existem diversas pendências a serem esclarecidas pela
gestão e que até a presente data não haviam sido esclarecidas ou atendidas.
Salientou o pedido de esclarecimentos mencionados nas linhas 105 a 107 da
referida ata que fala sobre o Processo nº 30480/1 no valor de R$ 6.624,00 da
empresa VM Assessoria em Vigilância. Ressaltou que há necessidade de se respeitar
as solicitações feitas pelas comissões e pelo Conselho, uma vez que a finalidade das
mesmas é ajudar na adequação das ações de saúde bem como na transparência na
prestação de contas. Solicitando a palavra, a Conselheira Maria Lúcia Feitosa de
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Lima observou que apesar das Programações Anuais de Saúde serem aprovadas no
início de cada ano pelo Conselho, as contratações oriundas das mesmas devem ser
feitas com transparência e precisam passar pelo Conselho antes de serem
realizadas. O Conselheiro Charlton concordou e afirmou que assim deve ser, ainda
mais se considerarmos que a PAS tem sido apresentada sem a respectiva parte
orçamentária. Com a palavra o Sr. Edvaldo Apolinário da Associação de Diabetes
Sempre Amigos comentou que no caso da capacitação realizada para os agentes
comunitários, para atender o Programa Hiperdia, a empresa contratada não
acrescentou nada em qualidade de informação. Colocada em votação, a ata foi
aprovada por unanimidade. 04. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Saúde realizada em 21 de janeiro de 2011 – O Cons.
Charlton indagou se todos os conselheiros presentes haviam recebido e lido a ata,
tendo recebido resposta afirmativa. Em seguida, perguntou se havia algum
comentário a ser feito, lembrou que houve mudanças na ata para separar os
processos aprovados dos processos com pendências a serem esclarecidas para
facilitar o acompanhamento por parte dos conselheiros. Com a palavra a
Conselheira Maria Angélica Wolf Scachetti observou que faltou a informação sobre o
valor do processo mencionado na Linha 25, tendo sido informada pela Conselheira
Daniela Pelizzari que o valor é R$6.116,58. O Conselheiro Charlton lembrou que
essa alteração deverá ser feita diretamente na ata, uma vez que a mesma será
encaminhada para a AUDESP para cumprimento do prazo. A Conselheira Kelly
Cristina Pazini observou que apesar de ser a representante do gestor na Comissão
Fiscal, não se considera responsável por todas as questões e as mesmas devem ser
cobradas através de memorandos aos respectivos responsáveis. O Conselheiro
Charlton observou que este não é o entendimento do Conselho, pois os
representantes do gestor devem passar as informações para seus pares, uma vez
que o Secretário de Saúde é membro nato do Conselho. O fluxo deve ser obedecido
uma vez que a Secretaria de Saúde é que deve prestar contas ao Conselho. A
Conselheira Maria Angélica sugeriu que as pendências sejam sempre encaminhadas
ao Secretário de Saúde em separado e anexadas às atas. Colocada em votação a
ata foi aprovada por unanimidade. 05. Apresentação da Territorialização das
Unidades de Saúde do Município de Indaiatuba: A Sra. Lucilene Codato iniciou
a apresentação do território que se refere o Parque Corolla. Foram feitas
observações sobre a funcionalidade das unidades básicas junto com os PSF’s
considerando as características de cada um. A Conselheira Ivonete Nabarrete da
Silva observou que no Jardim do Sol existe um PSF que apresenta inúmeras
dificuldades, mas que graças à atuação do Conselho de Saúde local, essas questões
têm sido minimizadas. Salientou a necessidade de formação dos conselhos locais
para garantir a qualidade do atendimento da unidade de saúde. O Sr. Edvaldo
Apolinário observou ainda que o acúmulo de cargos e funções dos coordenadores
tem comprometido a qualidade do atendimento. A Sra. Lucilene concordou, mas
observou que no momento não há recursos humanos disponíveis para melhorar
esse quadro. Com a palavra, a conselheira suplente Heleni Neide Fosca Coggiola
observou que no caso do PSF Carlos Aldrovandi, o atendimento já está prejudicado
desde que o Dr. Tiago passou a acumular o cargo de coordenador dos PSFs, o que
o obriga a ausentar-se para cumprir a agenda de reuniões, afastando-se da
unidade. A Enf. Patrícia Madalena V. Hermida, coordenadora do PSF-59, observou
que usuários do Jd. Paulista I e II também procuram atendimento na sua unidade.
E que a mudança para o parque Corolla irá prejudicá-los. E perguntou como essa
situação será resolvida pela Secretaria de Saúde. Observou ainda que na nova
unidade a ser inaugurada não há espaço físico suficiente para atender a demanda.
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A Sra. Lucilene enfatizou que tais problemas serão analisados. Afirmou que com a
construção da nova UPA a atual unidade de pronto atendimento Dr. Mário Paulo
será transformada em uma unidade que abrigará a UBS VII, UBS IV e Ambulatório
de Pediatria. Esta nova unidade básica deverá contemplar inclusive os usuários do
Jd. Paulista. Dando prosseguimento, informou que município foi dividido em 14
setores de saúde, assim descritos: Setor 1 - UBS Parque Corolla (Morada do
Sol) com abrangência de 16.000 habitantes; setor 2 - UBS VII (Morada do Sol)
com abrangência de 14.000 habitantes; setor 3 – UBS IV, Ambulatório de
Pediatria e Mini Hospital (Morada do Sol) com abrangência de 37.000
habitantes; setor 4 - UBS Monte Verde com abrangência de 11.000 habitantes;
setor 6 - UBS X (Jardim Califórnia) – com abrangência de 15.500 habitantes –
setor 7 – UBS Jardim do Sol com abrangência de 6.600 habitantes – setor 8 –
UBS Jardim Oliveira Camargo com abrangência de 7.000 habitantes; setor 9 –
UBS Parque Indaiá com abrangência de 8.000 habitantes; setor 10 – UBS
Jardim Brasil com abrangência de 2.000 habitantes; setor 11 – UBS Jardim
Carlos Aldrovandi - com abrangência de 11.000 habitantes; setor 12 – UBS
Jardim Florença (Itaici e Caminho da Luz) com abrangência de 10.000
habitantes; setor 13 – UBS Jardim Itamaracá – com abrangência de 12.000
habitantes e setor 14 - UBS-I, Hospital Dia e UBS-IX (Região Central) com
abrangência de 46.000 habitantes. Finalizando, o Sr. José Maria questionou a
territorialização da Vila Brigadeiro Faria Lima, uma vez que a unidade precisa ser
ampliada e não existe espaço físico para tal, além de haver conflito entre Estado e
Município, pois o prédio onde se localiza a UBS pertence à CDHU. Sugeriu um
abaixo-assinado ou mobilização popular para que o Estado faça a concessão
definitiva da área para o município. 06. Apreciação do Parecer do Conselheiro
Luiz Fernando de Oliveira Wolf sobre a mudança do PSF da Rua 59: O Cons.
Charlton deu início à leitura do parecer do Cons. Luiz Fernando: “Trata-se de pedido
de vista ocorrido em 21/12/2010, em seção plenária, sobre a aprovação (1) da UBS
do Jardim Corolla, para tanto propõem o (2) fechamento dos PSF 59 e 92, da
Morada do Sol, do qual apresento relatório com recomendações, a saber: De fato a
estrutura viária (rampas existentes no local, aclives e declives íngremes) bem como
o transporte público (circular interno na morada do sol) não é condizente com as
necessidades, não tem ponto coberto por perto e demandam cautela. É como
declarou o representante da Empresa Concessionária Guaianazes que alerta:
nenhuma alteração está prevista naquela região, pois é essencial para a
implantação da UBS do Jardim Corolla; O número de PSFs na região é de 2 {PSF
JD. MORADA DO SOL (59) e PSF Zona Sul (R. 92)} ainda é acanhado às reais
necessidades do local (6) para uma população de 40.000 pessoas, que já hoje
demandariam maior apoio; Em 14/01/2011, diligenciamos aos referidos locais
posto que nenhum documento foi ofertado pela secretaria, tendo constatado a
importância real dos referidos PSFs, pelo conhecimento dos usuários, pela facilidade
do transporte público e pelo declarado bom atendimento apesar das deficiências de
meios presentes. A vista disso é necessário a nova UBS do Jardim Corola, que deve
ser aprovado. Porém, em nome da coerência, nenhum dos PSFs existentes na
Morada do Sol deverá ser fechado. Em apertada síntese, é o relatório. É o parecer,
sub sensura de meus pares”. Solicitando a palavra, o suplente Luiz Carlos Medeiros
observou que em relação ao PSF-92, não vê problemas em sua transferência, pois
praticamente não existe distância até o parque Corolla. Com relação ao PSF-59,
sugeriu a manutenção da unidade, pois está distante do local da nova unidade.
Dentre alguns pontos, o incluindo atendimento domiciliar ficaria prejudicado com a
mudança. O Dr. Tiago Gomes da Silva opinou afirmando que a mudança otimiza o
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atendimento. O Cons. Luiz Fernando observou que o papel que lhe cabe é analisar
sob o ponto de vista do usuário. O Dr. Marcelo Caldeira afirmou que, caso não haja
aprovação da mudança de local dos PSFs, o Conselho Municipal de Saúde será
responsabilizado pelo interrupção dos repasses federais caso seja constatado pelo
Ministério da Saúde que o PSF-59 está fora da sua área de adscrição. O Sr.
Charlton solicitou que se mantivesse o bom nível dos debates evitando-se o tom
acusatório e de intimidação. A Cons. Daniela observou que os conselheiros
estiveram no local e ouviram a população. E que há uma grande preocupação com
a possibilidade de fechamento da unidade de saúde. O Sr. Obed Martins lembrou a
todos que na teoria as observações podem parecer positivas, mas na prática o que
existe são dificuldades em transporte público e de acesso. Opinou, como usuário,
que o assunto não é tão simples como mencionado na apresentação feita pela
Secretaria. 07. Unidade do Parque Corolla: esclarecimentos sobre a área de
abrangência e o acesso da população aos serviços de saúde: O assunto
relacionado com o item anterior já havia sido discutido. 08. Deliberação sobre
mudança do PSF da Rua 59 para o Parque Corolla: Colocada em votação pelo
Sr. Charlton, as mudanças foram aprovadas com 2 votos contra, dos conselheiros
Luiz Fernando Oliveira Wolf e Daniela Pellizzari; 2 abstenções, do Cons. Valdir de
Carvalho e do Cons. Frederico Tertuliano Engelmann. Os conselheiros Hugo Nelson
Coggiola, Maria Angélica Wolf Scachetti e Charlton Heston Teixeira Bressane
votaram a favor com a ressalva de que deverá ser acompanhada a disponibilidade
de transporte coletivo para garantir o acesso dos usuários aos serviços de saúde.
09. Deliberação sobre suplentes dos representantes do CMS na Comissão
Gestora do IRSPI: O coordenador da Comissão Gestora Local do IRPSI, Luiz
Carlos Medeiros, solicitou a indicação de dois membros suplentes para compor o
quadro da Comissão. Os conselheiros Valdir de Carvalho e Daniela Pellizzari se
apresentaram e, portanto, passam a partir desta data, a integrar a comissão. 10.
Assuntos Extra-Pauta: 10.1 – Ofício do Vereador Carlos Alberto Rezende
Lopes: O Cons. Charlton procedeu à leitura do ofício encaminhado pelo vereador
Carlos Alberto Rezende Lopes, “Linho”, solicitando esclarecimentos sobre a
instalação do Raio-X marca VMI mod. Compacto 50, no valor de R$ 50.050,00,
conf. Nota fiscal 12.725. O Cons. Charlton esclareceu que a Sra. Graziela Garcia
havia informado que o aparelho encontrava-se instalado no Mini-Hospital,
aguardando apenas o laudo radiométrico. O Cons. Erich Garcia informou que o
laudo já havia sido emitido e que o aparelho já está em operação há
aproximadamente um mês. 10.2 - Deliberação da aprovação do PAM do
DST/AIDS – Considerando-se a apresentação feita na última reunião de 2010 pela
Enfa. Maria Elídia de Andrade Picarelli e o encaminhamento de cópias a todos os
conselheiros, o Cons. Charlton colocou o assunto em votação, que foi aprovado por
unanimidade. 10.3 - Conferência Municipal de Saúde – O Cons. Charlton
lembrou da necessidade de se realizar a convocação da V Conferência Municipal de
Saúde de Indaiatuba, por parte do executivo local, para se evitar atrasos na sua
organização. 10.4 - Queixa de usuário – O Cons. Charlton informou que a
usuária, Sra. Ely Boldrini, reportou a dificuldade de atendimento para troca de
receita no Hospital Dia. A mesma declarou que houve descaso no atendimento,
principalmente, pela falta de atendimento prioritário para o idoso. Informou ter sido
mal orientada e mal atendida, tendo passado por diversas pessoas que davam
informações contraditórias. O Cons. Charlton lembrou que o programa de
Humanização deve ser revisto e definitivamente implantado. Salientou que as
constantes reclamações relativas ao Hospital Dia parecem não sensibilizar a
coordenação daquela unidade. E que soluções simples como a separação das salas
PAG. 4 - ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2011

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

de espera dos consultórios de Moléstias Infecciosas e Otorrinolaringologia pecam
pela morosidade injustificável. A Sra. Lucilene Codato observou que com relação a
este assunto, já está sendo estudada a mudança de local de atendimento para os
pacientes atendidos pelo programa, incluindo a revisão dos protocolos de
atendimento. 11. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Conselheiro
e presidente do Conselho Municipal de Saúde, Charlton Heston Teixeira Bressane,
deu por encerrada a reunião.
Retificações deliberadas na reunião plenária de 23 de fevereiro de 2011:
Linhas 148 a 155 passam a ter a seguinte redação: “E observou que o
planejamento da territorialização projetado “na tela é perfeito”, mas seria como
“acreditar em papai-noel” ou “coelho da páscoa”, uma suposição ou futura
promessa, sendo real os PSF JD. MORADA DO SOL (59) E PSF ZONA SUL (R.92). A
Sra. Lucilene refutou salientando que o planejamento fora realizado com dados
reais obtidos da planta do município e não era uma mera ilusão. O Dr. Marcelo
Caldeira afirmou que, caso não haja aprovação da mudança de local dos PSFs, o
Conselho Municipal de Saúde será responsabilizado pela interrupção dos repasses
federais caso seja constatado pelo Ministério da Saúde que o PSF-59 está fora da
sua área de adscrição. O Sr. Charlton solicitou que se mantivesse o bom nível dos
debates evitando-se o tom acusatório e de intimidação. A conselheira Daniela
Pellizzari observou que esteve no local com outros conselheiros para ouvir a
população. E que há uma grande preocupação com a possibilidade de fechamento
da unidade de saúde. Questionada sobre a deficiência de transporte coletivo no
entorno da nova unidade, a Sra. Lucilene demonstrou na projeção, em data-show,
do mapa fornecido pela empresa Guaianazes, que o Parque Corolla é atendido pela
linha 306 (9 de julho/Rua 85 Cristo), com início às 5h40, disponibilizando
embarques de hora em hora.” Linhas 162 a 168 passam a ter a seguinte redação:
Colocada em votação pelo Sr. Charlton, as mudanças foram aprovadas com 10
votos a favor, sendo que os conselheiros Hugo Nelson Coggiola, Maria Angélica
Wolf Scachetti e Charlton Heston Teixeira Bressane fizeram a ressalva de que
deverá ser acompanhada a disponibilidade de transporte coletivo para garantir o
acesso dos usuários aos serviços de saúde; 2 votos contra, dos conselheiros Luiz
Fernando Oliveira Wolf e Daniela Pellizzari; e 2 abstenções, do Cons. Valdir de
Carvalho e Frederico Tertuliano Engelmann.

Indaiatuba, 26 de janeiro de 2011

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 SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
26 DE JANEIRO DE 2011
Conselheiros Titulares
Frederico Tertuliano Engelmann
Guilherme Correa Jr.

Rotary Club
Ass. Renais Crônicos

Presente
Ausência Justificada

Hugo Nelson Coggiola

Ass. Recanto C. Viracopos

Presente

Ivonete Nabarrete da Silva

Ass. A. B. Jd. do Sol

Presente

Luiz Fernando Wolf
Maria Terezinha S. Miqueleti
Daniela Pellizzari

Ass. Sempre Amigos
Paróquia Santo Antonio
Paróquia Santa Rita

Presente
Presente
Presente

Valdir de Carvalho

GABRIEL

Presente

Charlton Heston Teixeira Bressane

APCD

Presente

Antônio Sérgio Giordano

APM

Ausente

José Roberto Destefenni

Sec. Mun. de Saúde

Ausente

Erich Garcia

Sec. Mun. de Saúde

Presente

Kelly Cristina Pazini
Marco Antônio Barroca

Sec. Mun. De Saúde
HAOC

Presente
Presente

Maria Angélica Wolf Scachetti

APAE

Presente

Maria Lúcia Feitosa de Lima

Sec. Mun. de Saúde

Presente

Conselheiros Suplentes Presentes
Heleni N. F. Coggiola

Ass. Recanto Campestre Viracopos

Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho

GABRIEL

Luiz Carlos Medeiros de Paula

Ass. Sempre Amigos

Joel Aparecido Mori
José Maria Cruz Lima
Maria Elidia de Andrade Picarelli

Ed. Deus e Natureza
SANFLI
Sec. Mun. de Saúde

Convidados Presentes
Rodrigo Gatti
Fábio Alexandre
Obed Martins
Edvaldo Furtado Apolinário
Valéria Santos Ribeiro
Darlene Ribeiro
Lucilene Codato Pereira
Débora Patrícia Molinari
Patrícia M. V. Hermida
Érica Palma de Jesus
Sérgio Marretto

Jornal Tribuna
Jornal Exemplo
Usuário
Ass. Sempre Amigos
Câmara Municipal
Ass. de Imprensa PMI
Sec. Mun. de Saúde
PSF-59
PSF-59
PSF-59
Ass. Sempre Amigos
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