ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2013.
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze realizou-se, no
Plenário Joab José Puccinelli da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das
oito horas e trinta minutos, a Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde de Indaiatuba para atender a seguinte pauta. 01. Abertura
e verificação do quórum: Após a verificação do quórum, o conselheiro Sr.
Luiz Carlos Medeiros de Paula, presidente do Conselho Municipal de Saúde, deu
inicio à reunião agradecendo a presença de todos, convidando a mim, Patrícia
Carla Zanetti Lima, a lavrar a presente ata. 02. Aprovação de Atas de
Reuniões Anteriores: 02.1 – Ata da 10ª Reunião Ordinária do C.M.S. de
18 de setembro de 2013. O presidente Sr. Luiz Medeiros indagou se todos
receberam e leram a ata, tendo recebido resposta afirmativa. A Conselheira
Sra. Daniela solicitou para que se acrescente na linha 55 a seguinte frase: “
sugere que conste no Plano de Ação de 2014 após estudar uma forma de
utilizar os recursos oferecidos para a Unidade cadastrada no PMAQ”. Em
seguida indagou se havia mais alguma observação pertinente a ser feita. Como
não houve manifestação a ata foi aprovada por todos os conselheiros presentes
com direito a voto. 02.2 – Aprovação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária
do C.M. S de 25 de setembro de 2013. O presidente Sr. Luiz Medeiros
indagou se todos receberam e leram a ata, tendo recebido resposta afirmativa.
Em seguida indagou se havia alguma observação pertinente a ser feita. Como
não houve manifestação a ata foi colocada em deliberação e aprovada por todos
os conselheiros presentes com direito a voto. 3. Apresentação da entidade
Vollac – Voluntários de Apoio no combate ao Câncer: A conselheira Sra.
Luci Cléa Silva iniciou dizendo que o publico alvo de atendimento da entidade
são as famílias com pessoas portadoras de neoplasias e patologias
hematológicas, cuidadores formais ou informais que oferecem apoio voluntário
e cuidados ao paciente e seus familiares. Apresentou a Sra. Mirna Ortranto
Assistente Social e o Sr. Silvio A. S. de Oliveira – Diretor da entidade. Com a
palavra a Sra. Mirna Ortranto falou sobre a história da Vollac, onde possui um
quadro de Recursos Humanos com funcionários; voluntários permanentes,
voluntários eventuais; estagiários não remunerados e trabalhadores
autônomos. Salientou que a metodologia aplicada é através do acolhimento
social,
elaboração
do
cadastro
com
a
documentação
completa,
acompanhamento da Equipe Interdisciplinar, fornecimento de ajuda de material
temporária (medicamentos, alimentação básica e especial, leite, fraldas e
demais itens necessários ao tratamento; auxilio no atendimento Medico
Hospitalar, agendamento de ambulâncias, orientação na realização de exames;

orientação em relação aos direitos previdenciários e assistenciais, parceria com
advogados; apoio psicossocial individual e grupal, entre outros. Informou
também que a entidade realiza atividades proporcionadas aos cuidadores
formais, informais e as famílias também. Para custear os atendimentos a
entidade promove eventos no decorrer do ano. A Sra. Mirna Otranto prosseguiu
dizendo que os recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos
realizados são 90,52%
de fontes arrecadadas (recursos decorrentes de
mensalidade, doações dos membros ou associados, captação de renda, através
do trabalho do núcleo de voluntários) e 9,48% são de fonte de recursos
públicos (recursos de subvenção, convênios e parcerias com órgãos ou
entidades públicas). Dando seqüência a Sra. Mirna Ortranto esclareceu que a
entidade tem um fluxograma de atendimento que realiza atendimento a
pacientes que necessitam de cuidados paliativos. No ano de 2012 foram
realizados 137 atendimentos, sendo 26 em cuidados paliativos (atendimento
domiciliar). Informou que a Entidade está à procura de um espaço maior, para
poder ampliar os trabalhos, salientou que os pacientes que recebem
acolhimento são de baixa renda e não possuem o habito de auto cuidado para
complexidade da neoplasia. Dando seqüência o presidente da Vollac, Sr. Silvio
A. S. de Oliveira salientou que a maior dificuldade da Vollac é o baixo recurso
municipal que não supri as necessidades da entidade. Informou que com
medicamento o gasto é cerca de R$ 6.000,00, falou que a entidade não deixa
nenhum paciente sem atendimento. Prosseguiu dizendo que um dos objetivos
da apresentação é a divulgação da entidade, pois tem pessoas que não
conhecem. Com a palavra a conselheira Luci Cléa Silva agradeceu a rede
publica da Secretaria de Saúde, pois sempre que precisam as unidades prestam
atendimento. Agradeceu também ao HAOC pela total liberdade de entrar no
hospital para levar conforto à família quando necessário. O presidente Sr. Luiz
Medeiros agradeceu a apresentação e observou a importância da entidade, e
homenageou solicitando uma salva de palmas aos representantes e os
voluntários que estavam representados ali, pelo trabalho desenvolvido, de
grande importância à comunidade, e pela iniciativa do Outubro Rosa,
direcionada a prevenção do câncer de mama. A conselheira Daniela Pellizzari
questionou o porquê que a entidade não solicita uma subvenção maior, devido
à necessidade. A Sra. Mirna Otranto esclareceu que o Municipio custeia as
despesas com aluguel do prédio e recebem a subvenção, mas não conseguem
uma verba ou subvenção maior devido a classificação da entidade e por não
possuirem um ambulatório para atendimento.4. Apresentação dos médicos
do “ Programa Mais Médicos” de Indaiatuba para os Conselheiros do
Conselho Municipal de Saúde: A conselheira e coordenadora da Atenção
Básica no Município Sra. Maria de Fátima Xavier S. Maia iniciou a apresentação
sobre o Programa do Ministério da Saúde, e salientou que o Programa trás para
o Brasil a proposta de ampliação de atendimentos na rede de Atenção Básica
com a vinda de médicos estrangeiros. Esclareceu que o Município realizou a
adesão do programa devido à necessidade na Atenção Basica, onde foram
solicitados onze médicos, os primeiros iniciaram em outubro e no dia 1º de
novembro iniciarão mais quatro médicos que tiveram a capacitação própria do
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programa. De acordo com a Sra. Fátima Maia, com a vinda destes médicos
dedicados à saúde da família o município vai expandir de 11% para 23% a
cobertura da estratégia da família. Salientou ainda que falta muito a ser feito,
falou que precisaria ter um total de 70 equipes para cobrir 100% toda a cidade,
mas praticamente dobrou o alcance em menos de um ano. Cada unidade do
ESF, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, deve abranger entre
3.500 a 4.000 pessoas, ou em torno de 800 famílias residentes no bairro de
abrangência da unidade. “Com a expansão, conseguimos realizar a vigilância
em saúde e diminuir indicadores importantes como a mortalidade infantil e a
incidência do câncer de mama”, informou a Sra. Fátima Maia. Solicitando a
palavra o conselheiro e médico da família Dr. Tiago Gomes da Silva, salientou
que a demanda de médicos que atuam na Atenção Basica nos municípios é
reprimida nas áreas carentes. “Culturalmente a tendência do médico no Brasil
tem como prioridade a consultórios particulares e especialidades, possuímos
uma grande falta de médicos para atender o Sistema Único de Saúde (SUS)”,
esclareceu. O Dr. Tiago Gomes da Silva informou ainda que o Ministério da
Saúde fornecerá o registro a esses médicos que já foi publicado no Diário
Oficial, e esses médicos permanecerão no Brasil por três anos, na unidade de
saúde cadastrada, sem poder ser transferido, observou que a tendência é que o
programa seja um grande sucesso para todos. Dando seqüência o presidente Sr
Luiz Medeiros solicitou para que os três médicos presentes se apresentassem.
Com a palavra a Dra Fernanda Nauata de Carvalho se apresentou dizendo estar
alocada na UBS 10 no Jardim Califórnia, que já trabalhou na Rede Publica de
Saúde na Praia Grande, salientou que os médicos vieram para somar e ajudar a
população. O Dr. Lucirio Gonçalves de Morais Filho, que esta atuando no ESF
Parque Corolla, é formado na Rússia, salientou que está muito contente na
cidade e disposto a trabalhar para uma saúde melhor e a Dra Alicia Cristina
Suarez Lopez que compõe a equipe do ESF Jardim Oliveira Camargo é uruguaia
formada em Cardiologia e Cardiologia Pediátrica, falou que sempre gostou de
trabalhar com os pacientes do SUS, e que a expectativa é grande. O conselheiro
Sr. Mario Ramos questionou se na ampliação do atendimento da Atenção
Básica, o município dara apoio e estrutura necessária da gestão para um bom
atendimento nessa area. A Dra Alicia falou que na unidade de saúde tem a
equipe formada, mas a tarefa deles é atender sempre a medicina com foco na
Atenção Basica, estamos vindo para realizar um atendimento com qualidade e
fazer o acompanhamento médico da doença. “Quando entramos no programa,
temos um contrato de três anos para trabalhar com a saúde da família”,
salientou. O conselheiro Sr. Wainer Quitzau observou que a “Lei é muito ampla,
na saúde publica estamos muito atrasados, o SUS aqui tem vinte anos
aproximadamente, é comum nos hospitais ter médicos bolivianos, onde os
princípios de saúde são universais e o que mudam são as doenças, as
estruturas...”. Dando seqüência o conselheiro Sr. Mario Jacintho questionou
quais famílias esses médicos irão atender. A coordenadora da Atenção Básica
Sra. Fátima Maia, esclareceu que o Sistema Único de Saúde (SUS), onde a
partir da Constituição de 88 passou a reger o País, o médico responderá por
uma determinada área adescrita para que toda população brasileira tenha
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acesso ao SUS, com integralidade. Temos princípios que organizam a estrutura,
quando falamos de princípios organizacionais que para garantir acesso ao SUS
temos que ter as Unidades de Saúde organizadas. A população que mora num
determinado bairro terá acesso aquela unidade. Quando falamos em equipe de
família a mesma ira responder pela área determinada. Cada família será
visitada e a equipe irá ouvir as pessoas e atender, pois é necessário conhecer
cada família. O município tem o modelo tradicional com médicos tais como
ginecologistas, pediatras e clínicos que continuam atendendo as áreas onde não
tem saude da família, a proposta é para que o município consiga se expandir,
mas a dificuldade é bastante. O Dr. Tiago Gomes da Silva salientou que hoje a
rede está num processo de mudança desse modelo tradicional, indo para o
modelo que é a melhor forma de organizar a Atenção básica, através da ESF. O
conselheiro Sr. Mario Jacintho ainda questionou como será daqui a dez anos,
com relação a esse Programa “Mais Médicos”. O Dr. Tiago G da Silva falou que o
Ministério da Saúde tem um projeto para com o médicos clínicos, pediatras e
ginecologistas atendam como equipe de saúde da família,conforme esclareceu
acima e para o município é interessante, pois já possui as especialidades na
rede basica. A Sra. Fátima Maia observou que os conselheiros municipais de
saúde tenham como obrigação de levar para a população quais áreas tem
equipe da família e quais áreas estão progredindo como equipe. Com a palavra
o conselheiro Sr. Mario Ramos observou que é uma questão cultural, onde a
sociedade tem que se interar. O presidente Sr. Luiz Medeiros agradeceu os
esclarecimentos dos técnicos da secretaria e também a todos os presentes.
Prosseguindo a Sra. Maria Lucia salientou que Indaiatuba solicitou a adesão do
Programa “Mais Médicos” no inicio do ano e no mês de outubro foram
aprovados a vinda dos primeiros médicos, e a partir de 1º de novembro
receberemos mais quatro médicos, e por isso solicitamos a deliberação desses
médicos. O presidente Sr. Luiz Medeiros observou como o SUS tem avançado, o
Brasil possui hoje 1.8 médicos por habitantes, então vemos a carência de mais
médicos. Após apresentação e esclarecimentos sobre o Programa “Mais
Médicos” e a vinda deles, o Presidente encaminhou para deliberação e
aprovação mais quatro médicos para o município com inicio em 1º de novembro
de 2013, sendo aprovado por todos os conselheiros presentes com direito a
voto. 5. Esclarecimentos sobre os fatos noticiados em Jornal ocorrido
na Unidade de Saúde PSF Parque Corolla: Com a palavra a coordenadora
do ESF Sra. Estefânia Vieira informou que foi furtado da unidade dois
computadores. O conselheiro Sr. Maio Ramos indagou o porquê de não ter
câmeras de monitoramento em todo Parque Corolla, propôs ao conselho fazer
um Oficio para providencias. “ “É uma unidade com muitos problemas, está na
hora dos gestores terem um olhar melhor”, completou Mario. Prosseguindo a
Sra Estefânia Vieira observou que a unidade esta instalada numa área de
grande vulnerabilidade social, falou que nos anos anteriores havia dois guardas
de Patrimônio responsáveis pela segurança, onde um se aposentou e o outro foi
transferido, mas salientou que as medidas estão sendo tomada, a
administração já analisou o local para instalação das câmeras. Falou que o mais
intrigante é que esses furtos ocorrem por pessoas que utilizam a unidade,
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pessoas que os agentes fazem visitas, mas por conta de serem usuários de
drogas, acabam agindo desta maneira. A Sra Maria Lucia Lima observou que no
jornal publicaram que o atendimento na unidade foi prejudicado, indagou em
quanto tempo foi restaurado o fluxo. A Sra Estefânia Vieira falou que o furto
ocorreu no sábado, o único contratempo para a população foi que o
atendimento foi mais lento para agendar consultas, salientou que a noticia no
jornal dessa forma não procede. O conselheiro Sr. Mario Ramos falou que a
informação de não agendar consulta foi da recepção. Estefânia Vieira salientou
que não existe a informação de não agendar consulta, pois as agendas dos
médicos permanecem abertas constantementes. Informou que o atendimento é
restrito por enquanto para o Jardim Paulista, em relação a clinica médica, “o
furto não tem nada a ver com a agenda, essa informação não procede”, afirmou
Estefânia. Com a palavra a Sra Maria Lucia Lima esclareceu que área de
influencia é quando sai da área de abrangência que é o atendimento a 3500
pessoas aproximadamente, sendo que a área de abrangência do Parque Corolla
está toda coberta e a área de influencia no momento é o Jardim Paulista, falou
ainda que o assunto Atenção Básica é de extrema importância ser esclarecido
ao conselho. Dando seguimento o presidente Sr. Luiz Medeiros solicitou para
que se registre em ata que os conselheiros Senhores Marco Antonio Barroca e
Renato Barros Coutinho, deixaram o Plenário às dez horas e vinte minutos e o
conselheiro Sr. Wainer Quitzau às dez horas e quarenta minutos. 6. Informes:
6.1 A conselheira Sra. Andréa Haas falou de um evento cujo tema “Técnicas de
Prevenção e Tratamento ao Abuso de Substâncias Psicoativas no Ambiente de
Trabalho”, em Piracicaba no dia 05 de novembro de 2013, os conselheiros
interessados em participar ligar no conselho até o dia 1º de novembro. 6.2 . O
Sr Edivaldo Apolinário – Presidente da associação de Diabetes Sempre Amigos
convidou a todos para participar do evento sobre o “Dia Mundial do Diabetes”,
que acontecerá no dia 09 de novembro, na Praça Prudente de Moraes das nove
horas às treze horas, com teste de glicemia, pressão arterial e outros, haverá
também a caminhada que sairá do Lions Clube, às nove horas. 6.3. A
conselheira Sra. Elaine Ottaviano informou que a Comissão do Instituto de
Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá (IRPSI), se reunirá a cada dois
meses no Instituto, e o mês que não se reunir no Instituto a comissão
acompanhará as Reuniões da Comissão Gestora Local de Saúde Mental e
Reabilitação, uma vez que os assuntos discutidos são os mesmos. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente Sr. Luiz Carlos
Medeiros de Paula deu por encerrada a reunião.
Ata aprovada na Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde realizada em 29 de novembro de 2013.
Indaiatuba, 30 de outubro de 2013.

Luiz Carlos M. de Paula
Presidente

Patrícia C. Zanetti Lima
Relatora
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LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2013.
Conselheiros Presentes Com Direito A Voto
1 Luiz Carlos Medeiros de Paula Ass. Diabetes Sempre Amigos
2 André Luiz Guimarães
APAE
3 Marco Antônio Barroca
HAOC
5 Rogério Giora Pereira
Sec. Mun. De Saúde
7 Andréa Bernardinetti Muller Hass APCD
8 Tiago Gomes da Silva
APM
9 Luci Cléa Silva
Fac. Anhanguera
10 Maria Terezinha S. Miqueleti Paróquia Santo Antônio
11 Mario Rodrigues Ramos
Ass. Amigos de Bairro XII de Junho
12 Mario Jacintho da Silva
Ass. dos AP. e Pensionistas de Ind.
13 Wainer Quitzau
AESCI
14 Rogério Gottardi de Moraes
Mais Vida
15 Daniela Pellizzari
Paróquia Santa Rita
16 Rafael Alexandre Oliveira
SANFLI
Conselheiros Suplentes Presentes
17
18
19
20

Elaine Alessandra Silva Ottaviano
Renato Barros Coutinho
Ana Lucia Fenício Bonesso
Rubens Martins Pereira

APAE
HAOC
Ass. Diabetes Sempre Amigos
Sanfli

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

Maria Lucia Feitosa Lima
Estefania V. P. Morais
Mirva Perini Otrauto
Roseli O. da S. José
Guiomar Corsetto
Vanessa T. l. Souza
Ezir Guedes da Silva
José Antônio Mometi
Margarete A. Correia
Cacilda Franco de lima
Lucírio Gonçalves
Dalila da S. M. de Paula
Silvio Oliveira
Auro Dionísio dos Santos
Vanilda Santos Marques
Eleia Judith Caldeira

Sec. Municipal Saúde
PSF Pq Corolla
Volacc
Volacc
Volacc
Volacc
Volacc
Volacc
PSF Jd Ol. Camargo
PSF Jd Ol. Camargo
UBS X
Usuária
Volacc
Usuário
Usuária
Volacc

Titular - Usuário
Titular – Prestador
Titular – Prestador
Titular – Gestor
Titular – Prof. Saúde
Titular – Prof. Saúde
Titular – Prof. Saúde
Titular – Usuário
Titular – Usuário
Titular – Usuário
Titular – Usuário
Titular – Usuário
Titular – Usuário
Titular – Usuário

37 Aline Soarez
38 Suely A.N.C. Silva
39 Érica E de Brito
40 Maria de Fátima X.S.Maia
41 Flavia P.A. Gottliero
42 Maria E. Rodrigues
43 Joanna V. F. Joly
44 Maria Esther J. de Melo
45 Jozianny M. A. Lima
46 Rosana V. N. Aleixa
47 Sandra Arlete de Paula
48 Bruna Luisa Scaliani
49 Erich Garcia
50 Michelly P. de Almeida
51 Gleici Torquato
52 Débora R. Wetari

Usuária
Usuária
Usuária
Sec. de Saúde
Usuária
HD
Volacc
Volacc
Usuária
Usuária
Usuária
PSF Jd Ol. Camargo
Sec. de Saúde
Mini Hospital
HAOC
Volacc

Conselheiros Titulares Ausentes
01 José Roberto Stefani
02 Heleno da Silva Luiz Junior

Sec. Mun. de Saúde
Fac. Max Planck

Gestor – Ausência Just.
Prof. Saúde
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