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Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze realizou-se, no Plenário
José Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e trinta minutos, a
Décima Quarta Reunião Ordinária de 2012 do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, para
atender a seguinte pauta. 01. Abertura e verificação do quórum: Após a verificação do
quórum, o Sr. Charlton Bressane, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, deu inicio à
reunião agradecendo a presença de todos, convidando a mim, Sr.ª Patrícia Carla Zanetti Lima,
a assumir a relatoria e lavrar a presente ata. 02. Informes: Com a palavra, o conselheiro Luiz
Carlos Medeiros de Paula reportou que esteve em Brasília onde participou da reunião da
Previdência Social, presenciou o evento do dia Nacional da Consciência Negra, participou da
reunião da Atenção Básica voltada às patologias de diabetes e hipertensão. Informou que
Brasília disponibilizou 300 vagas para o 4º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de
Saúde do Trabalhador (CIST), que ocorreu em novembro. Relatou que Indaiatuba enviou como
representante a Sra. Helena Garcia Castelló de Muñoz, assistente social do CEREST, e salientou
que ficou acordado para o ano de 2013 a realização de 17 novas Conferências de Saúde do
Trabalhador, entre elas o 5º Encontro e a 4ª Conferência da CIST, e também comunicou que
haverá a 1ª Conferência da Previdência Social. Com a palavra, o conselheiro Valdir de Carvalho
comunica que no próximo domingo acontecerá o almoço mineiro em prol do Lar São Francisco e
que tem convites disponíveis para aqueles que desejarem participar. 03. Deliberação sobre
as eleições de novos Conselhos Gestores Locais de Unidades de Saúde: Com a palavra,
o conselheiro Charlton Bressane comunicou que a comissão eleitoral propôs o dia 26 de janeiro
de 2013 para as eleições dos CGUs das unidades de saúde PSF Mercedes, PSF Aldrovandi, UBS
Itaici, UBS IX, UBS II e UBS X. Comunicou também a proposta de uma eleição complementar
do PSF Parque Corolla para janeiro, uma vez que alguns conselheiros mudaram-se do bairro. O
conselheiro Luiz Medeiros observou há urgência em regularizar este conselho. O Sr. Charlton
Bressane comunicou que em reunião da Comissão Executiva alguns conselheiros haviam
solicitado a reconsideração da realização das eleições dos CGUs, pois acreditavam que o início
de 2013 seria um período atribulado devido às demandas das ações do CMS. Com a palavra, o
Sr. Luiz Medeiros propõe para que ao invés das eleições em janeiro do Parque Corolla o pleno
delibere sobre uma resolução para nomear alguns representantes, uma vez que já possui
indicações dos nomes que faltam para completar o colegiado. O Sr. Charlton considerou que
deve haver eleições para se legitimar a representatividade dos membros dos CGUs, seguindo as
normas previstas no Regimento Interno. O Sr. Joel Mori observou que, com relação ao Parque
Corolla, não adianta realizar novas eleições se não haver apoio dos conselheiros. Com a
palavra, a conselheira Maria Lúcia observou que se acontecer uma defasagem igual a esta em
outras unidades de grupos gestores locais e todas as vezes tiver que fazer novas eleições, o
trabalho será grande. Propôs a mudança no Regimento Interno do CMS e dos CGUS para que
não se necessite mobilizar nova eleição. Sugeriu que se pense em uma solução para que não se
realize nova eleição. O Sr. Charlton Bressane observou que as eleições são o que legitimam os
membros dos CGUs e discordou de qualquer mudança nos Regimentos, uma vez que há que se
resguardar o princípio democrático. Considerou ainda que as eleições são ótimas oportunidades
de se mobilizar a população para a participação nestes colegiados. Com a palavra, o conselheiro
Tiago Gomes da Silva propôs a capacitação dos conselheiros locais. A conselheira Daniela
Pellizzari observou que segundo o artigo 14 do regimento interno dos CGUs, o correto é ter
novas eleições. O conselheiro Luiz Carlos Medeiros de Paula diz que esse artigo versa sobre a
formação de novos conselhos. A conselheira Daniela Pellizzari considerou que o artigo descreve
como deve ser feita a representação dos usuários, em qualquer momento, quando estiverem
esgotadas as substituições por suplentes. Realizadas as considerações, o Sr. Charlton solicitou à
conselheira Maria Lúcia, secretária geral do CMS, para que encaminhasse a deliberação das
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propostas. A conselheira Maria Lúcia submeteu a proposta de eleição complementar do
Conselho Gestor Local de Unidade de Saúde do Parque Corolla à votação e o pleno aprovou por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Charlton solicitou a manifestação dos conselheiros quanto à
realização de eleições para a formação dos novos CGUs no início de 2013. 03 conselheiros se
manifestaram a favor da realização das eleições e 10 se manifestaram contra a proposta, e
houve a abstenção da conselheira Maria Lúcia Feitosa de Lima. 04. Apresentação da
Programação Anual de Saúde do ano de 2013: Com a palavra, a conselheira Maria Lúcia
inicia enfatizando que a Programação Anual de Saúde do ano de 2013 será apresentada pelo
grupo técnico da Secretaria Municipal de Saúde. A Sra. Graziela Garcia propõe para que durante
a apresentação se inclua as propostas para que se finalize com o modelo pronto, todos
conselheiros presentes concordaram. Com a palavra, a Sra. Lucilene Codato inicia observando
que conforme a proposta da conselheira Sra. Graziela de fazer as mudanças necessárias, o
interessante é que se faça por bloco como é realizada a apresentação, recebendo resposta
afirmativa. O conselheiro Frederico Engelmann questiona que no bloco de gestão, item 1.1.
onde diz “Contratar servidores de acordo com as necessidades identificadas no ano de 2012”,
se são funcionários concursados ou não. A Sra. Lucilene diz que sempre foram contratados
funcionários concursados. A conselheira Sra. Graziela observou que no bloco da gestão, item
4.1., para a implantação das ações foi montada uma equipe e já possui unidades pilotos, com
base comparativa, com centros de custo e valores apurados e com comparação com a
produção. Considerou que é uma evolução bastante significativa. A Sra. Lucilene enfatiza que
no bloco da gestão, item 5.1. Onde diz. “Elaborar prioridades no cronograma de” avaliação das
Unidades de Saúde, devido à lei 141, terá que realizar auditoria de serviço próprio, no item 8.1.
“Realizar curso de capacitação para gerentes de unidades de atenção à saúde”, serão dois
cursos um com recurso do PROESP e o outro será voltado para gerentes administrativos. A Sra.
Graziela Garcia informou que a enfermeira Úrsula Margareta Zeller tem visitado as unidades de
saúde no intuito de implantar um modelo de gestão voltado para a qualidade, cujo foco neste
momento são UBS IV, Mini Hospital e Parque Corolla. Considerou que no momento estão mais
voltados ao Mini Hospital devido à chegada da UPA. Em 2013 à intenção é replicar para as
outras unidades de saúde, se não for possível em todas, ao menos UBS e PSF. Sugeriu para que
por ser uma ação importante, a proposta de “Qualificar e Implantar o modelo de excelência de
qualidade em gestão nas Unidades de Saúde” seja incluída no bloco de gestão, todos
conselheiros presentes concordaram. A enfermeira Úrsula enfatiza que este modelo de
excelência de gestão é chamado de MEG. Esse modelo foi criado pela Fundação Nacional da
Qualidade que é referência Nacional e Internacional, trabalha em parceria com a IRQN que é o
Prêmio Europeu por Qualidade. Na área da saúde quem trabalha esse modelo de gestão é o
CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar), relatou que participa desse CQH há 22 anos,
que tem diversos produtos e um deles é aplicar este modelo nos hospitais e unidades de saúde,
principalmente nos AMES, e aqui em Indaiatuba, irá trabalhar este roteiro na UPA. É a
contribuição que iremos fornecer ao CQH, pois ele só trabalha com voluntariado, todos que
trabalham no CQH são voluntários e nesse modelo são onze os fundamentos de excelência. O
Mini Hospital já está fazendo a adesão oficial ao compromisso com a qualidade hospitalar. Após
a realização da auto avaliação, o roteiro aplicado já foi validado e possuem oito critérios, o
primeiro é a liderança, o segundo planejamento estratégico, o terceiro cliente nosso usuário, o
quarto sociedade, o quinto é documentação e conhecimento, o sexto é gestão de pessoas, e o
sétimo são os processos principais e de apoio. Com isso espera resultados econômicos,
financeiros, o critério dos clientes, da ouvidoria, dos processos principais e apoio, e os
fornecedores. Esse modelo é completo e os hospitais já estão utilizando. O objetivo é a
certificação para que no final do ano de 2013 aconteça na UPA a primeira visita formal
sistematizada do CQH. Considerou que o mais importante é que não gerará custo para a
secretaria. A Sra. Graziela salienta que como as UPAS não tem nenhum modelo de qualidade, a
Sra. Úrsula sugeriu ao CQH a UPA de Indaiatuba como piloto para inspeção de outras UPAS no
Brasil todo. A Sra. Lucilene observa que no bloco da atenção básica, item 5.1 – incluir como
responsável pelas ações de “saúde para identificar evidências de violência doméstica em
crianças e adolescentes” acrescentar como responsável o CMDCA. No item 8.1 no bloco da
atenção básica onde diz “iniciar a construção da UBS João Piolli” seja alterada a palavra para
finalizar, uma vez que a obra já foi iniciada e provavelmente no final de 2013 estará concluída.
O conselheiro Valdir de Carvalho indaga se a secretaria tem alguma posição quanto à solicitação
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dos moradores do PSF Itamaracá. A Sra. Lucilene enfatiza que existe uma área de lazer no
bairro Camargo Andrade que está em estudo, mas precisa passar pela câmara para autorização.
Uma vez autorizado inicia-se o processo e alocam-se os recursos para poder viabilizar a obra.
No item 12.1 QualisUbs o governo do estado poderá disponibilizar R$ 360.000,00 para unidades
básicas, que é um sistema do estado onde são expostas todas as necessidades e tem que ser
alocado exatamente onde for dito que será utilizado. O conselheiro Luiz Medeiros indaga quanto
à estimativa orçamentária e se esse ano não foi possível fazer este levantamento por bloco. A
conselheira Graziela Garcia observa que está concluído com valor por bloco e que irá passar aos
conselheiros via e-mail. Ficou acordado se possível para a próxima gestão que todas as
ferramentas se conversem em termo de orçamento. No item, 13.1. há um projeto de emenda
parlamentar para aquisição de equipamentos de atenção básica são R$ 800.000,00, que espera
ver aprovado e todos os equipamentos adquiridos e alocados. No item, 14.1 onde diz “cadastrar
unidades de atenção à saúde onde será implantado o PMAQ” acrescentar de acordo com
critérios de elegibilidade. O Sr. Mário Rodrigues Ramos indaga sobre a implantação de uma
unidade de medicamento no bairro Morada do Sol. A conselheira Sra. Graziela disse que hoje
possuímos duas unidades grandes no jardim Morada do Sol que é o Mini Hospital e a Pediatria
que ira vagar. Disse que pode-se incluir no bloco de gestão, no item 15.1, para análise
posterior: “realizar estudo de viabilidade para implantação de novos serviços (centro de
assistência farmacêutica, centro de doenças crônicas Diabetes e Hipertensão, consultório
odontológico) nos prédios vagos do Jardim Morada do Sol a partir da saída do Mini Hospital. No
novo espaço do Mini Hospital uma parte está programada para atender as especialidades. No
bloco de Média e Alta Complexidade, item 3.1 a Sra. Lucilene enfatiza que a base do SAMU será
onde está a pediatria hoje e a Central de Ambulância, que se encontra hoje ao lado do Hospital
Dia, também será agregada ao SAMU. A Sra. Maria Lúcia indaga que no bloco vigilância em
saúde, item 3.1. onde diz ”Manter as ações de vigilância sanitária”, acrescentar aos indicadores
do PAVISA, que seja apresentado e deliberado anualmente pelo Conselho Municipal de Saúde. A
Sra. Maria Lucia, com a palavra, agradeceu a Sra. Lucilene pela excelente apresentação e em
especial ao Sr. Erich que foi o responsável pelo trabalho e lembrar também da importância dos
conselheiros quanto à visão de mudanças. O conselheiro Charlton solicitou que os conselheiros
apreciem uma vez mais o documento e suas propostas de alterações para submeter a
Programação Anual de Saúde de 2013 em deliberação na reunião extraordinária do dia 05 de
dezembro de 2012. Ao que todos os conselheiros concordaram. 05- Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, o Sr. Charlton Bressane, presidente do Conselho Municipal de Saúde,
deu por encerrada a reunião.
Ata Aprovada na Primeira Reunião Ordinária de 2013 do Conselho Municipal de Saúde de
Indaiatuba realizada em 30 de janeiro de 2013 co as seguintes alterações: as linhas 14 e 15,
onde se lê 17 novas Conferências da Saúde do Trabalhador, altera-se para 17 novas
Conferências de Saúde.

Indaiatuba, 28 de novembro de 2012.

Charlton H. T. Bressane
Presidente do CMS

Maria Lucia F. de Lima
Secretária geral

Patrícia C. Z. Lima
Relatora
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LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
28 DE NOVEMBRO DE 2012
Conselheiros Presentes Com Direito A Voto
1
2
3

Andresa C. Bonome Gaspar
Charlton Heston Teixeira Bressane
Daniela Pellizzari

SSPMI
APCD
Par. Santa Rita de Cássia

Titular – Prof. Saúde
Titular – Prof. Saúde
Titular - Usuário

4

Erich Garcia

Sec. Mun. de Saúde

Suplente– Gestor

5

Frederico T. Engelmann

Rotary Club

Titular - Usuário

6
7
8
9

Joel Aparecido Mori
José Maria Cruz Lima
Luiz Carlos Medeiros de Paula
Marco Antônio Barroca

Ed. Deus e Natureza
SANFLI
Ass. Sempre Amigos
HAOC

Suplente- Usuário
Suplente- Usuário
Suplente- Usuário
Titular - Prestador

10 Maria Angélica Wolf Scachetti

APAE

Titular - Prestador

11 Maria Lúcia Feitosa de Lima

Sec. Mun. de Saúde

Titular– Gestor

12 Maria Terezinha S. Miqueleti

Par. Santo Antônio

Titular - Usuário

13 Tiago Gomes da Silva

APM

Titular – Prof. Saúde

14 Valdir de Carvalho

GABRIEL

Titular – Usuário

Conselheiros Suplentes Presentes
15

Auta Aparecida Dutra

Par. Santo Antônio

16

Lucilene Codato Pereira

Sec. Mun. de Saúde

17

Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho

GABRIEL

Convidados Presentes
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Antônio Marcelo Gimenes
Deuzeni Ceppolini
Jean Martins
Marcela Faria Almeida Hauser
Luciana Mori
Úrsula Margareta Zeller
Odenir Sanssão Piveta
Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz Vaz
Fernando Trivellato Ambiel
Diógenes Albert Branchi
Custódio Tavares Dias Neto
Isabel Rios Barbosa de Macedo
Melina Pansonatto Pereira
Rosana Aparecida Rodrigues
Kelly Cristina Pazini
Maria de Fátima X. S. Maia
Caroline Ribeiro de S. Almeida
Rose Marie Postigo Rarien
Maria Nice A. Rossani
Mário Rodrigues Ramos

Sec. Mun. de Saúde
ACS/PMI
Jornal Tribuna de Indaiá
Clínica Thompson
Sec. Mun. de Saúde
Sec. Mun. de Saúde
Sec. Mun. de Saúde
Sec. Mun. de Saúde
DEPIN
Radiologia
Dep. Odontológico
Centro de Ass. Farmacêutica
Centro de Ass. Farmacêutica
Centro de Ass. Farmacêutica
Sec. Mun. de Saúde
Sec. Mun. de Saúde
CEREST
CEREST
Ouvidoria
Cons. Local HD
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Conselheiros Titulares Ausentes
1

Guilherme Corrêa Júnior

Ass. Renais Crônicos

Usuário

2

Hugo Nelson Coggiola

Ass. R. C. Viracopos

Usuário

3

Ivonete Nabarrete da Silva

Ass. A. B. Jd. do Sol

Usuário

4

José Roberto Destefenni

Sec. Mun. de Saúde

Gestor

5

Luiz Fernando de O. Wolf

Ass. Sempre Amigos

Usuário

6

Patrícia Aparecida Florindo

SinSaúde

Prof.

Ausência Justificada
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