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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA
SAÚDE
DE INDAIATUBA REALIZADA EM 28
2 DE NOVEMBRO DE 2018.
1

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito foi realizada no Plenário

2

José Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das quatorze horas, a Décima

3

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, para atender a seguinte

4

pauta. 01) Abertura e verificação
veri
do quórum: Após a verificação do quórum.
quórum.2) Falta

5

Justificada: Paula Lucia Cardoso Oliveira,
Oliveira, Sr. Rogério Gottardi, Sr. Evandro Jacintho da Silva,

6

conselheiro Municipal de Saúde e Presidente do CMS, deu início à reunião agradecendo a

7

presença de todos,
s, convidando a mim, Nivea Prado Forchetti, relatora do Conselho Municipal

8

de Saúde a lavrar apresente ata. 03) Deliberação da Ata da Nona Reunião Ordinária

9

realizada no dia 24 de Outubro:
Outubro O presidente Sr.Evandro Jacintho da Silva inicia perguntando

10

se todos os conselheiros receberam a ata e se há alguma observação pertinente a ser feita.

11

Como não houve nenhuma observação a ata foi colocada a deliberação, sendo aprovada pela

12

maioria dos conselheiros com direito a voto. (Abstenção: Luiz Fernando Oliveira Wolf). 04)

13

Licitações/ Ações de Serviços de Saúde:
Saúde O Presidente Sr. Evandro Jacintho da Silva passa

14

a palavra para a Secretária Municipal da Saúde Srª Graziela D. B. Garcia fala sobre o roll de

15

licitações e serviços para o chamamento publico, fala que

16

prestado pelo Hospital Augusto Oliveira Camargo(HAOC) e foi feita uma atualização da

17

legislação e onde foi que tivera, o entendimento de que seria prudente passar esses serviços

18

para um chamamento publico,
publico Srª Graziela fala que estão esperando a conclusão do processo

19

para que possa proceder a assinatura do novo convênio com o HAOC, Drª Thatiana M. A.

20

Lacalle fala dos Exames Licitados em 2018 que foram 08 para Linfocintolografia
Linfocintolografia

21

freqüentemente ainda são feitos processos
proce
e continuam o fluxo exame da abertura no exame e

22

hoje para a realização do exame a Camp Imagem Nuclear Ltda é uma empresa
resa de Campinas e

23

o valor estimado para essa ATA é de R$ 119.052,000(cento e dezenove mil e cinqüenta e dois

24

reais); caso seja realizado todos os exames que estejam em ATA
ATA pois depende muito da

25

demanda, fala também dos exames Ressonância Magnética,, com contraste e sedação e

26

Tomografia Computadorizada sob sedação,
sedação, esses são exames que são realizados em

27

ambientes controlados, com anestesistas
an
pois são pacientes especiais.Também
Também teve a licitação

alguns desses serviços será

e PET CT
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a empresa é de São Paulo e o valor
valo estimado é de R$ 133.900,00(cento e trinta e três mil e

29

novecentos reais) eles são responsáveis pelos transportes dos pacientes isso também foi

30

colocado em ATA,, Sr. Luiz Wolf pergunta se isso é comprado em bloco e Drª Thatiana

31

responde dizendo que não é comprado em bloco e sim uma ATA de preço, tanto pode usar

32

toda quantidade, como também pode não utilizar
util
nada é uma licitação de concorrência de

33

preço ganha quem tem o menor preço,
preço, e tem esse prestador como referência durante um ano
ano.

34

Exames Laboratoriais são feitos pela Centrolab Diagnósticos Clinico Ltda são exames que não

35

são feitos nos laboratório Municipal: são
são exames de matologia, oncologia e alguns pré Natal

36

valor estimado de R$ 112.809,90(cento e doze mil oitocentos e nove reais e noventa centavos),

37

e também o Densitometria Óssea
Ósse foi uma prestadora que começou agora DX Diagnósticos por

38

Imagem Ltda valor estimado
imado é de R$ 33.060,09(trinta e três mil e sessenta reais) caso seja

39

usado.Eletroneuromiografia
Eletroneuromiografia

40

Eletroneuromiografia
letroneuromiografia de membros superiores, prestador CEDINE Central de Diagnose em

41

Neurofisiologia Ltda valor estimado de R$ 212.000,00(duzentos e doze mil reais).
reais).Licitações

42

Desertas são licitações que são abertas, porem não ap
apareceu
receu nenhuma empresa para concluir,

43

foi feito chamamento publico com tabela SUS,
SUS, pois não teve prestadores int
interessados a

44

participar
par das tomografia computadorizadas e ressonância Magnética pois a quantidade é

45

maior que visa atender uma demanda reprimida valor estimado é de R$ 277.217,24(duzentos

46

e setenta e sete mil e duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos); Radiogra
Radiografias valor

47

estimado é de R$ 34.192,95(trinta e quatro mil e cento e noventa e dois reais e noventa e cinco

48

centavos);

49

1.1124.992,80(um milhão
ilhão cento e vinte
v
e quatro mil e novecentos e noventa e dois reais e

50

oitenta centavos)Srª
Srª Graziela Garcia explica que quando um exame ou procedimento ele está

51

com uma espera superior ao planejamento fazem uma licitação, chamamento publico para que

52

possa tentar um pacote de numero fechado de exames realizar
re
esses exames e deixar a

53

espera dos demais, geralmente isso acontece com os exames Raio X, Tomografia.

54

Ressonância, e quando percebe o serviço de ultrasson que tem uma espera acima do

55

esperado, faz uma licitação 300 a 400 exames e da por encerrado esse
sse processo, nesse caso

56

é a central de regulação que avisa que a espera esta grande. Porem o problema enfrentado

57

vem sendo o chamamento publico é pela tabela SUS (Sistema Único de Saúde), pois é uma

de

Face,

Eletroneuromiografia
E
grafia

de

membros

inferiores

e

Serviços de Oftalmologia consulta e exames valor estimado anual de R$
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tabela que paga praticamente 1/3 do valor de mercado hoje.
h
Por isso que corre o risco no

59

chamamento publico de ter licitação deserta, é quando não tem ninguém interessado é

60

publicado deixa a licitação aberta mas não tem ninguém para participar , sendo assim existe

61

duas opções ou procura por um prestador que tenha convenio e faça a tabela SUS, ou

62

aumentar o preço, mas deixa claro que isso acontece em ultimo caso.Srª
Srª Graziela Garcia fala

63

que dos exames Tomografia e Ressonância quem irá fazer pela tabela SUS é o Hospital

64

Augusto Oliveira Camargo (HAOC) através do convenio atual, e as radiografia também será o

65

HAOC que vai realizar, e para o SUS isso é interessante pois consegue fazer os mutirões no

66

meio da prestação de serviço, pois consegue um preço
preç bom,, pois se fosse valor de convenio

67

ou preço de mercado não conseguiria fazer os exames. Sr. Evandro Presidente do Conselho

68

Municipal da Saúde pergunta para a Srª. Graziela Garcia se o serviço de Oftalmologia também

69

será nesse sistema, ela responde dizendo
dize
que se ninguém fizer pela tabela SUS (Sistema

70

Único de Saúde),
), talvez tenha que fazer próprio, porem as capacidades instaladas não

71

consegue dar vazão por esse motivo não contratou, pois ainda não tem sala, equipamentos,

72

profissionais e nem médicos especializados
os para fazer todos esses tipos de exames.

73

Lembrando que os principais
ncipais exames são de obrigação do
o estado fazer, e a Srª Graziela

74

Garcia fala que compra porque sabe e que a Unicamp a cinco anos não chama, principalmente

75

para os diabéticos, e tinha
inha então o convenio com o HAOC,
HAOC, porem o HAOC tem inte
interesse de

76

comprar serviço para próprio para oftalmologia se ele fizer tabela SUS, se der tempo de fechar

77

o convenio é uma opção que tem, se não será feito por recurso próprio.Sr
próprio.Sr Luiz Wolf pergunta

78

se for compra fora tabela SUS , o SUS paga o que ele compra ou ele também remunera o

79

preço. Srª Graziela Garcia responde que quando se compra qualquer tipo de exame fora da

80

tabela SUS sai do bolso, porem tem uma situação particular, oss serviços de oftalmologia são

81

obrigações de nossas referências, nesse caso não vai receber mesmo, porem tem que brigar

82

pelo preço e fazer pela tabela
abela SUS e fazer um número
nú
maior de exames, tem o teto esses

83

recebe exames de alta complexidade oftalmologia não recebe nem tabela SUS e nem fora,

84

pois não de competência do município fazer licitações
icitações em Andamento Poilissinografia, testes

85

vestibulares otoneurologicos BERA e espirometria, valor estimado é de R$ 39.775,20(trinta e

86

nove mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) laringoscopia o valor estimado é

87

de R$ 29.575,00(vinte e nove mil e quinhentos e setenta e cinco reais) e ultrassonografias,
ultrassonografias,o
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valor estimando é de R$ 1.257.370,32(um
.257.370,32(um milhão duzentos cinqüenta e sete mil trezentos e

89

setenta reais e trinta e dois centavos) lembrando que já estão abertos e ira acontecer dia

90

26/10/2018. Já o Holter e Mapa estão ainda cotação.
cotação. Srª Graziela Garcia fala que a m
maior parte

91

desses exames os procedimentos são prestados pelo Hospital Augusto Oliveira Camargo

92

(HAOC), diz estar fazendo uma revisão do convenio, verificando quais os serviços que o HAOC

93

pode prestar para a Prefeitura, e por isso alguns serviços saíram do Holl de prestaçã
prestação hoje,

94

porem alguns desses exames foi a primeira de alvo de licitação no município, por esse motivo

95

Srª Graziela Garcia quis avisar os prestadores, porem vai ter mudanças de algum deles. São

96

novos nunca prestaram serviços para a Prefeitura e nunca atenderam
atenderam o SUS, será feito um

97

trabalho adicional para que seja feito de uma maneira eficiente, a demanda do SUS é maior do

98

que a do convenio e alguns prestadores não estão habituados, pois isso é primeira vez que

99

acontece. SR. Luiz Medeiros fala que as maiorias dos serviços foram compradas pelo HAOC, e

100

acabavam terceirizando com isso conseguiu dar mais transparência e melhor qualidade, SRª

101

Graziela Garcia fala que inclusive teve uma visita do Ministério da Saúde, orientando sobre o

102

convenio entre o HAOC e a Prefeitura de Indaiatuba,
Indaiatuba, porem esse convenio hoje estão

103

terminando essa nova redação e tem a expectativa de que submeta o Conselho Municipal de

104

Saúde ainda nesse mês de Novembro, porem ainda não tem data pode analisar com calma, e

105

se tudo correrr bem será assinado em Janeiro de 2019, para que possa incluir no convenio o

106

Plano de Governo Sr. Nilson Gaspar
Gaspa Prefeito da cidade de Indaiatuba,, serviços novos para

107

2019 e até licitações que por ventura venham a fracassar e que o HAOC tenha o serviço no

108

objeto de contrato social deles. Desde que seja interessante
interessante para a Prefeitura
Prefeitura, ou seja, tabela

109

SUS. Graziela fala que hoje estamos amparados
amparados pelo Ministério da Saúde com esse convenio

110

entre Prefeitura e o Hospital Augusto Oliveira Camargo (HAOC).
(HAOC 05) Zoon
Zoonose/Raiva- Febre

111

Maculosa e Outros: Srª Soledad Orives Médica Veterinária da Secretaria da Saúde
Saúde, fala

112

sobre os conceitos da Zoonoses Definição estabelecida pelo comitê da Organização Mundial

113

de Saúde é: “Doenças ou Infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e

114

seres humanos;; Centro de Zoonoses
Z
é a opção adotada pelo governo pa
para garantir o bem

115

estar de animais e da população.
população Agindo no controle das zoonoses, vetores e na prevenção

116

de epidemias.

117

Municipal da Saúde Sra. Graziela Garcia , ela esta
esta procurando caminho de fortalecimento

Sra. Soledad fala que hoje sobre a nova gestão parabeniza a Secretaria

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2018.

__________________________________________________________________
118

nesse setor, pois até meados de 2015 era por unidade administrativa e só trabalhavam na

119

campanha de raiva.. Sra. Soledad fala que mudou de
d 2016/2018, Soledad

120

coordenação, fala
la que o SCZ (Setor de Controle de Zoonoses) faz; os controles de doenças

121

classificados como zoonoses
oonoses e outras que não acometem animais, como chagas ; controle

122

vetores ; campanha de vacina; Atendimento Ouvidorias; Atendimento ao publico (orientações,

123

vistorias e visitas técnicas);
); AIEC; são visitas, palestras; e material informativo(NASF,

124

UBS,PSF, SAAE,, CIPAS de empresas e condomínios);Ações integradas a vigilância em s
saúde;

125

ao atendimento do CREA- Centro de Reabilitação Animal são;; castração; atendimento a

126

denuncias de maus tratos; Recolhimento de cães sem posse e doentes e integração e ações

127

pelo COMPA. Srª Soledad fala da atuação do médico veterinário na saúde, que são; SESAU;

128

Vigilância

129

DEVISA(Departamento
Departamento de Vigilância Sanitária); Controlo Zoonoses e SIM(Serviço de Inspeção

130

Municipal)
al) esse departamento foi colocado na vigilância,
vigilância, porem em outros municípios pertence

131

Ministério da Agricultura e em Indaiatuba foi criado na vigilância , teve uma discussão na

132

época, onde foi feito uma revisão na época de gestão do Ex-Prefeito
Ex Prefeito Reinaldo Nogueira,

133

tiveram que reescrever o decreto de Serviço de Inspeção Municipal. (SIM) sobre o

134

procedimento das ações contra a Raiva, são feito as vacinações anual, porem o que foi

135

implantado no momento foi à vacinação de rotina, ou seja, aquele animal que não foi vacinado

136

pode ter a dose fora da campanha,
campanha liga faz o pré - agendamento e leva o animal para vacinar
vacinar.

137

Orientações e visitas em área co combate a raiva dos herbívoros; coletas de material e animal

138

para a investigação do vírus da raiva (instituto Pasteur); SNC de cães, gatos, eqüídeos,

139

bovídeos, primatas não humanos e outros mamíferos,
mamíferos, trabalho integrado com unidades de

140

saúde orientação e observação aos animais agressores as visitas-notificação
notificação para atendimento

141

a profilaxia humana, houve caso positivo de raiva nas regiões sendo dois eqüino em Tiete - SP

142

e uma caso de raiva eqüino em CapivariCapivari SP,, todo procedimento de atendimento o profissional

143

tem que estar usando os equipamento de IPI para sua segurança,
segurança, Sr. Luiz Medeiros pergunta

144

se a raiva
iva tem cura Dra. Soledad fala que a raiva não tem cura uma vez instalada no sistema

145

nervoso não tem cura. Ações contra a Febre Maculosa são feitas as visitas áreas susceptíveis

146

a Febre Maculos e a coleta de critérios para que possamos solicitar a SUCEN a pesquisa

147

acarológica e classificação das áreas; são feitos também plantões em áreas susceptíveis a

em

Saúde;

DEVEPI(Departamento

de

Vigilância

assumiu a

Epi
Epidemiológica)
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Febre Maculosa para esclarecimento á população e entrega de material informativo;

149

Atendimento as necessidades dos PSF e UBS que se localizam em áreas criticas
criticas: (Itaici,

150

Parque Indaiá e Jardim Brasil); desenvolver estratégias de controle reprodutivo das capivaras

151

através do manejo ambiental; acompanhamento
acompanhamento das empresas em consultoria ambiental para

152

mapeamento e traçar perfil do nosso município, fala do total de estabelecimentos e áreas

153

trabalhadas de agosto a outubro foi de 60. Foi feita pesquisa aracológica nas áreas de Irani

154

Celulose 22/10/2018, porem foi considerado uma área de risco por infestação de carrapatos,

155

Museu da Água 23/10/218.. Ações da Leishmaniose Visceral;; coleta de sangue, animais

156

suspeitos ou de notificações via M.V, inquérito amostral, canino e censitário, Manejo ambiental,

157

medidas preventivas para o combate ao vetor, visitas me áreas rurais e áreas classificadas

158

como endêmicas;; colocação de armadilhas para a captura do vetor; em áreas já classificadas

159

como de transmissão, áreas de notificação com resultados positivo e em áre
áreas susceptíveis.

160

Ações contra a Febre Amarela:
Amarela são feitos quando há o aparecimento de PNHS mortos ou

161

adoecidos, promove-se a investigação da doença e notificação através do SINAN
SINAN, mas a

162

ficha de epizootia. Necropsia;
Necropsia dos mortos para a investigação do vírus da febre amarela

163

(Instituto Adolfo Lutz) e de raiva (Instituto Pasteur). É feito também o mapeamento de PNH no

164

Município. Doenças de Chagas;
Chagas São feitos coleta de insetos suspeito;
peito; envio a SUCEN para

165

identificação se positivo – Mogi Guaçu para investigar o agente etiológico Trypanosoma cruzi;

166

apoio as unidades de saúde (ficha de insetos).
insetos) Peçonhentos;
s; Ocorrências: Em média chega

167

a ter 50 ocorrências no mês é feito a coleta do animal vivo (para soro – Butantã) ou morto

168

(acervo);; orientação para a população sobre prevenções e cuidados a serem tomados em

169

casos de aparecimento. Sra. Graziela Garcia secretaria Municipal da Saúde
Saúde, fala sobre o

170

procedimento a picada de escorpião o médico assistente é quem vai analisar o caso e ve
ver se é

171

necessário aplicar o soro, se for ele entra em contato com o serviço especifico e juntos

172

decidem o que será feito com esse caso.
caso Pragas Urbanas; Pombos
bos e caramujos, Ações

173

implantado recentemente, visitas as propriedades
propriedades quando os solicitantes utilizam como;

174

ouvidorias, e-mail,
mail, pessoalmente, são feito a coleta da espécie viva ou morta; identificação;

175

mortos vão para o acervo e vivos para a coleta de soro;
soro orientação,, entrega de material

176

informativo e palestras. 06) Reforma
Ref
e Ampliação
o do Centro Odontológico – Dr. Guilherme

177

CBIN para Implantação do CEO tipo 2: Dr. Custodio Neto fala sobre a reforma da unidade na
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Morada do Sol, que vai atender a Zona – Sul da cidade a unidade Dr. Guilherme CBIN será

179

ampliada para um centro odontológico tipo dois CEO. Dr. Custódio explica que a partir de

180

quatro cadeiras passa a ser tipo dois, ou seja, CEO a clinica terá os seguintes tratamentos
tratamentos, de

181

canal, gengiva, extração de dentes além de clinico geral e atendimento a pacientes especiais,

182

Fala também que estão fazendo uma analise de como será feita essa divisão entre as clinicas,

183

pois acredita que muitos que vem da morada do sol para ser atendidos
dos aqui no centro, não

184

terá mais que se deslocar para o CEO no centro, sendo que logo terá um com suas instalações

185

na Morada do Sol. A unidade está prevista a entrega no final do mês de novembro de 2018 e

186

que assim que ficar tudo pronto se compromete a fazer uma apresentação da unidade mais

187

complexa. Dr. Custódio fala sobre as faltas constantes de pacientes nas consultas, causando

188

um desconforto ao médico e por muitas vezes tirando ao atendimento de quem realmente está

189

precisando, pede para que os ajude a informar o paciente que tem que passar na atenção

190

básica para saber o procedimento do atendimento, pois o que vem ocorrendo é que muitas

191

vezes o paciente vai até o centro odontológico
odon
e já quer ser atendido, e passando pela atenção

192

básica será feito um agendamento para o paciente. Sra. Graziela
a Garcia pede para o conselho

193

que ajude a divulgar nas unidades de saúde o uso do Whats App no computador, pois acredita

194

que hoje em dia o atendimento é muito rápido uma vez que o paciente recebe a data da

195

consulta pelo celular esse sistema
si
geralmente irá responder dizendo que é uma mensagem

196

eletrônica,
a, assim o paciente receberá a data e horário e não será necessário responder
responder, mas

197

teremos a confirmação de leitura. Extra Pauta: Proposta Orçamentária:: Fabrício Franzolini

198

fala da proposta Orçamentária da Secretaria de Saúde Receitas; Origem de Recurso; recursos

199

próprios – tesouro R$ 172.264.500,00 (cento e setenta e dois milhões duzentos e sessenta e

200

quatro mil e quinhentos reais)
reais que representa 44% Devisa- Fiscalização Sanitária; R$

201

566.500,00(quinhentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais) que representa 0,25% total

202

dos Recursos Próprio é de R$ 172.831.000,00 (cento e setenta e dois milhões e oitocentos e

203

trinta

204

826.000,00(oitocentos e vinte e seis mil reais) 0,37% Transferências do SUS – Federal R$

205

48.804.000,00(quarenta e oito milhões oitocentos e quatro mil reais) 21,94% Recursos

206

Transferências é de R$ 49.630.000,00(quarenta e nove milhões seiscentos e trinta mil reais)

207

22,31% total do orçamento para 2019 Recursos da Secretaria
ecretaria da Saúde é de R$

e

um

mil

reais)

que

representa

77,69%

Transferências

do

Estado;
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222.461.000,00(duzentos e vinte e dois milhões e quatrocentos e sessenta e um mil reais) que

209

representa; Despesas: As despesas estão classificas em Pessoal e Encargos Sociais R$

210

95.915.500,00(noventa e cinco milhões novecentos e quinze mil e quinhentos reais) 43,12%

211

custeio; R$ 124.685.00,00(cento e vinte e quatro milhões seiscentos e oitenta e cinco mil reais)

212

56,05% Transferência
nsferência Instituições Privadas sem fins lucrativos; R$ 1.241.000,00(um milhão

213

duzentos e quarenta e um mil reais) 0,56% Total de despesas corrente é de R$

214

221.841.500,00(duzentos e vinte e um milhões oitocentos e quarenta e um mil e quinhentos

215

reais) 99,72% Investimentos; R$ 619.500,00(seiscentos e dezenove mil e quinhentos reais)

216

0,28% total de despesas é de R$ 222.461.000,00(duzentos e vinte e dois milhões quatrocentos

217

e sessenta e um mil reais) Aplicação:
Aplicação Calculo Aplicação Constitucional;; Receita Resultante de

218

Impostos –Base
Base de Calculo é de R$ 632.368.500,00(seiscentos e trinta e dois milhões

219

trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) Aplicação Mínima Obrigatória 15%
15%- art 7º LC

220

141/12 é de R$ 94.855.275,00(noventa e quatro milhões
milhões oitocentos e cinqüenta e cinco mil e

221

duzentos e setenta e cinco reais) 15% Total de Despesas Com saúde – Tesouro; é R$

222

172.264.500,00(cento e setenta e dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos

223

reais) 27,24% Aplicação Maior; é de R$ 77.409.225,00(setenta
09.225,00(setenta e sete milhões quatrocentos e

224

nove e duzentos e vinte e cinco reais) 12,24% Orçamento 2019; Administração Geral é de R$

225

16.585.000,00(dezesseis milhões quinhentos e oitenta e cinco mil reais) 7,46% Atenção Básica

226

é de R$ 41.419.000,00(quarenta e um milhões quatrocentos e dezenove mil reais) 18.62%

227

Assistência Hospitalar e Ambulatorial (MAC) é de R$ 145.192.000,00(cento e quarenta e cinco

228

milhões cento e noventa e dois mil reais)65,27%Suporte
reais)
Profilático (Assistência
ência farmacêutica)

229

R$ 12.714.000,00(doze milhões setecentos e quatro mil reais) 5,72% Vigilância Sanitária é de

230

R$ 2.623.000,00(dois milhões seiscentos e vinte e três mil reais) 1,18% Vigilância

231

Epidemiológica é de R$ 3.928.000,00(três milhões
ilhões novecentos e vinte e oi
oito mil reais) 1,77%

232

total dos Recursos Transferências é de R$ 222.461.000,00(duzentos e vinte e dois milhões

233

quatrocentos e sessenta e um mil reais).
reais) Pedido de Aditamento APAE: Fabricio Franzolini fala

234

que no ano de 2017 na parte de subvenção o valor de R$ 438.000,00(quatrocentos e trinta e

235

oito mil reais) que se refere a manutenções dos programas que APAE em seu plano de

236

trabalho que foi no valor de R$ 36.500,00(trinta e seis mil e quinhentos reais) mensais, já no

237

final de dezembro APAE solicitou um recurso
recurso adicional para o pagamento de folha no valor de
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R$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais) despesas extras. Já
á em 2018 começou com o valor de

239

R$ 438.000,00(quatrocentos e trinta e oito mil reais),
reais), representando os R$ 36.500,00(trinta e

240

seis mil e quinhentos reais) mensais, embora a APAE solicite um adicional para pagamento de

241

folha e décimo terceiro e também vem com a proposta de fazer a manutenção no prédio tanto

242

interna como externa que é o valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais).
reais) Então em 2017 foi

243

passada a proposta de R$ 618.000,00(seiscentos e dezoito mil reais e em 2018 a proposta é

244

de passar R$ 638.000,00(seiscentos e trinta e oito mil reais) com o aditamento de R$

245

200.000,00(duzentos mil reais) em parcelas únicas. E com a informação de aumento de

246

demanda da instituição em 2016 a produção de procedimentos foi de R$ 158.490,00(cento e

247

cinqüenta e oito mil e quatrocentos e noventa reais) anual e 13.208 procedimentos mensais já

248

em 2017 foram para R$ 176.220,00(cento e setenta e seis mil e duzentos e vinte reais) e

249

14.685 procedimentos mensais e em 2018 tem R$ 157.550,00(cento e cinqüenta e sete mil e

250

quinhentos e cinqüenta reais) e foi realizado até agora 13.129 procedimentos mensais, a

251

previsão até dezembro de 2018 é de R$ 236.325,00(duzentos e trinta e seis mil trezentos e

252

vinte e cinco reais) e em procedimentos 19.694 procedimentos mensais com o total de R$

253

334.710,00(trezentos e trinta e quatro mil e setecentos e dez reais). André Luiz Guimarães da

254

APAE diz estar atendendo hoje por volta de setecentos e sessenta e quatro usuários , porem

255

no meio deste ano fala que teve que dobrar o ambulatório pois não estava tendo espaço para

256

atender os usuários , estão saindo de dezesseis programas para vinte e três programas de

257

atendimentos sendo oito mil atendimentos por mês.
mês Sr. Evandro fala o porque não antecipar o

258

pedido de aditamento para 2019,
2019, André fala que já foi solicitado um valor próximo, para 2019.

259

Sr. Evandro fala em fazer o aditamento em janeiro, só que em vez de fazer parcela única
única,

260

fazem mensalmente diz também já foi chancelado pelo conselho fiscal e pedir a aprovação

261

também do Pleno, pois foi chancelado para ficar no resguardo. Sr. Luiz Medeiro
Medeiros fala que o

262

trabalho é feito em cima de um planejamento, pois é preferido trabalhar Dentro da realidade

263

que tem em caixa do que falar que tem e depois não ter como fechar essas contas, mas é

264

importante sim que não só a APAE, mas sim todos façam um planejamento
planejamento , pois não é só a

265

secretaria envolve a fazenda, e as vezes fazem um projeto e tem que ser passado pela

266

fazenda. Sra. Graziela Garcia fala que tem uma situação bem simples, como no orçamento de

267

qualquer empresa só que no começo do ano tem uma previsão da receita
receitas e as vezes não
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suficiente para incorporar mais nenhum custo. E quando é feito um orçamento geralmente tem

269

que ter cortar algumas coisas e mesmo achando que pode ter receita no ano seguinte, pois

270

naquele momento não tem aquela comprovação
comp
por isso subestima

271

espera a receita que acha que virá se confirmar para fazer os ajustes durante o ano. O

272

presidente Sr.Evandro Jacintho da Silva inicia perguntando se todos os conselheiros se há

273

alguma observação pertinente a ser
ser feita no Pedido de Aditamento da APAE. Como não houve

274

nenhuma observação a ata foi colocada a deliberação, sendo aprovada pela maioria dos

275

conselheiros com direito a voto. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o

276

presidente Sr. Evandro Jacintho
Jacinth da Silva, deu por encerrada a reunião

a
algumas despesas,

Indaiatuba, 24 de Outubro de 2018.

Evandro Jacintho da Silva
Presidente do CMS

Luiz Carlos Medeiros de Paula
Secretário
Secretário Geral S.

Nivea Prado Forchetti
Relatora
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