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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE
ÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 19 DE NDEZEMBRO
EMBRO DE 2018.
1

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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

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

4

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

5

Justificada: Paula Lucia Cardoso Oliveira e Sr. Rogério Gottardi. O Sr. Evandro Jacintho da

6

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

7

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

8

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

9

realizada no dia 19 de Dezembro:
Dezembro O presidente Sr.Evandro Jacintho da Silva inicia

10

perguntando se todos os conselheiros receberam a ata e se há alguma observação
observação pertinente

11

a ser feita,, Luiz Wolf foi contra como houve uma observação a ata foi colocada a deliberação,

12

sendo
endo aprovada pela maioria dos conselheiros com direito a voto. 04) Apresentação do Mais

13

Vida – Novembro Azul: O Presidente Sr. Evandro Jacintho da Silva passa a palavra para a

14

Rogério Gottardi fala novembro
mbro azul e da importância do exame para a saúde do homem, o

15

Centro de Apoio
io ao portador de câncer, mais vida é uma organização não governamental que

16

iniciou suas atividades em 2005 na cidade de Itu, com o propósito de acolher pessoas

17

portadoras do câncer.O
O mais vida estendeu suas unidades para as cidades de Bragança

18

Paulista, Indaiatuba e Votorantim,
Votorantim, onde oferece assistencial social com au
auxilio de recursos,

19

atendimento nutricional, fisioterapêutico, psicológico, esteticista,
esteticista, terapias holísticas como Reiki
Reiki,

20

reflexologia e terapia com cristais, pinturas em tela e artesanato, tudo sendo gratuito para os

21

pacientes. Rogério fala sobre a estimativa de câncer de próstata em 2018/2019 cerca de 68 mil

22

brasileiros receberão o diagnóstico da doença. Fala dos fatores de risco, onde sempre fala em

23

palestras, são histórico familiar
familiar se algum homem da família já teve câncer de próstata, a

24

chance de desenvolver a doença é ainda maior,
maior, homens com idades acima dos 50 anos ou 45

25

se fizerem parte do grupo de risco devem ir ao urologista anualmente,, cor de pele homens

26

negros tem mais casos deste tipo de câncer,
câncer, obesidade homens que estão sobrepeso ou

27

obesos, além daqueles que fazem uso do álcool e tabaco, tem mais chance de contrair a
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28

doença. São feitas varias campanhas do câncer de próstata dentro das empresas preventivas

29

internas e externas. Rogério fala também sobre o projeto cuide-se
se mais onde todo ano tem

30

uma campanha voltada para a saúde do homem, onde envolve varias cidades da região
região, esse

31

projetos é realizado através de ações na Praça e palestras em prol a saúde e da qualidade de

32

vida da população, o projeto ocorre porque percebe-se a demanda que existe em relação ás

33

orientações e a importância de unir a Sociedade Civil,
Civil, o Setor Público e o Privado. O Objetivo

34

do Cuide-se
se mais é proporcionar atendimento de saúde a população, orientar sobre a saúde do

35

homem, e romper tabu referente aos
aos exames preventivos do câncer de próstata. Durante a

36

campanha foram distribuídos vários cartazes, panfletos em vários locais da cidade, entre elas

37

nas unidades básicas,, escolas e hospitais. 05) Debate do Novo Convenio HAOC com a

38

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
ndaiatuba: Ivonete Nabarrete começa questionando sobre a

39

pergunta na ultima plenária que não teve resposta, que seria sobre a endoscopia
endoscopia, Luciana Mori

40

responde dizendo que quem fazia esse exame antes era a Dra Gisele e Dr.
Dr. Josias e segundo

41

as informações o Dr. Josias esta deixando o serviço a partir desse mês. Luciana fala que foi

42

feito uma média de valor para a Endoscopia levando em consideração o era gasto
gasto, pois

43

precisava de um serviço mais seguro e que tivesse mais qualidade, que tivesse médico

44

concursado
do e não concursado para fazer as realizações do exame conforme o Ministério

45

Público,, onde foi feita uma reforma colocando médico concursado na especialidade, pois não

46

tinha e como fala a Luciana Mori tem que ter fazer o concurso para o mesmo, colocaria

47

também enfermeiros (as), técnicos de enfermagem e anestesistas já que para idosos e

48

crianças é necessário que tenha um anestesista,
anestesi , levando em consideração todo esse custo fica

49

em R$ 150.000,00(cento e cinqüenta mil reais) para adequar dentro desse valor e
estaria todo

50

custeio entre eles, o médico que trabalharia 30 horas semanais, enfermeiros e técnicos e

51

anestesistas e todo material utilizado, fala também que no mini hospital não tem equipamento

52

para fazer esterilização um fator muito importante,
importante pois tem equipamentos
quipamentos que não podem ser

53

transportados de uma unidade para outra, pois corre risco de contaminação
contaminação. Sr Evandro

54

pergunta para a Luciana Mori se vai manter a fila ou vai diminuir, ela responde dizendo que tem

55

um valor de exame SLT de R$ 323.199,27 (trezentos e vinte e três mil e vinte e sete centavos)

56

diz que esse valor global para
para exame, diz que o SUS sobre um numero para atender toda a

57

população onde chega numa portaria 1631 onde tem todo o parâmetro para todos os serviços
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58

do SUS sendo assim Luciana
ana diz que não vai aumentar as filas, Sr Evandro pergunta também

59

o convenio vai ter uma comissão acompanhando
acompanh do todo o processo, Luciana fala que disse não

60

trouxe nada pronto, pois quem vai decidir e a comissão vai decidir, mas Luciana fala que o

61

convenio está
stá bem transparente e fala que
e fazer um formulário que o núcleo interno de

62

regulação vai preencher todos os dias, dizendo quantos exames foram feitos, quantas

63

consultas atendidas
tendidas e assim sucessivamente, e uma vez por mês essa comissão vai se reunir

64

olha todas
odas os diários do núcleo interno e vê o que pode ser resolvido ou mantido.
mantido.Luciana fala

65

que como não tem só essa comissão e sim a comissão gestão do HAOC e Fiscal a idéia é que

66

essas três comissões se reúnam e elabore um relatório trimestral e com isso terá para o

67

tribunal de contas, Ministério Publico e População um relatório diário pois o núcleo interno

68

passa as informações diárias, um relatório Mensal pois a comissão se reúne mensalmente e

69

um relatório trimestral de auditoria e dois relatório
relatório anuas das três comissões.
comissões.Luciana Mori que

70

na próxima reunião já estabeleça a comissão de acompanhamento do convenio. Luciana fala

71

que a partir do momento que assinar o convenio já vai ter que a comissão de

72

acompanhamento. Sr Evandro pergunta como será feita transição de retirada de exames que

73

eram feitos no Mini, Graziela Garcia Secretaria Municipal da Saúde responde que essa

74

transição será feita até março de 2019 começando pela colonoscopia e depois pela

75

endoscopia, pois assim não será necessário mexer
mexer na agenda, porem era fazer aos poucos

76

disse Graziela, mas como o Dr. Josias falou com a Graziela começara em Janeiro já, serão

77

chamados médicos do concurso. Sr. Evandro pergunta como será feito o pagamento de R$

78

5.796.767,02 (cinco milhões setecentos e noventa
noventa e seis mil e setecentos e sessenta e sete

79

reais e dois centavos) será pago mensalmente.
mensalmente. Sr Evandro pergunta quais foram as melhorias

80

que foram pedidas, do convenio passado
passado com o convenio de agora, o que a secretaria

81

acrescente de melhorias e o HAOC também, Dr. Barroca fala que esse contrato é um contrato

82

jurídico conforme o tribunal de contas solicitou,
solicitou, seria para a melhoria do hospital para um

83

grande salto de qualidade. Dr. Barroca fala que ala de psiquiatria será muito importante
importante. Vera

84

Gois fala sobre um problema que ela passou devido a falta de oftalmo, diz ela que fez vários

85

exames caríssimo e todos pagos pelo SUS, depois de oito meses ela foi até a unidade para

86

fazer o acompanhamento e foi dita pra ela que não tinha nenhum profissional
profissional para atende
atende-la,

87

sendo assim teria que fazer os exames novamente pois quando que ela tinha feito já estava
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88

vencido,
o, Vera reclama com a falta de consideração com os pacientes, não somente com ela

89

mas todos do qual ela tem acompanhado e agora ela quer
quer saber como será resolvido o

90

problema dela, que por uma estava bem mas devido a falta de profissionais seu glaucoma

91

alterou e muito. Graziela Garcia fala que alguns exames abem vista ou o medico da clinica,

92

disse que vai comprar esse exame,
exame pois o bem vista
sta não faz, Graziela fala pra Vera abrir um

93

processo na prefeitura para que seja rastreado e possa ser resolvido. Extra Pauta
Pauta: 2ª Jornada

94

do Trabalhador e da Trabalhadora: Luiz Medeiros fala que a segunda jornada é um espaço

95

participativo e democrático de troca de experiências e discussão sobre temas estratégicos para

96

o fortalecimento da Rede Nacional de Atenção á Saúde do Trabalhador
Trabalhador, Luiz fala que a

97

segunda jornada do trabalhador e da trabalhadora foi realizada no período de 04 06 de

98

dezembro de 2018, no Carlton Hotel em Brasília –DF onde teve todas as programações que

99

começou a as 8h00 e acabaram por volta das 18h00, onde foram discutidos vários temas, entre

100

eles estavam; credenciamento, mesa de abertura, painel
painel de abertura os desaf
desafios das

101

mudanças no mundo
undo do trabalho para saúde do trabalhador, saúde do trabalhador e atenção

102

básica uma integração possível,
possível, roda de conversa, revisão da lista de doenças relacionadas ao

103

trabalho, vigilância e estratégia de enfrentamento do câncer relacionado ao trabalho,

104

lançamento do atlas do câncer relacionado ao trabalho e vários assuntos foram discutidos

105

nesses dois dias. Luiz fala que contou a presença do Sebastião ramos Filho, coordenador do

106

CEREST.

107

Jacintho da Silva, deu por encerrada a reunião

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente Sr. Evandro

Indaiatuba, 19 de Dezembro de 2018.

Evandro Jacintho da Silva
Presidente do CMS

Luiz Carlos Medeiros de Paula
Secretário Geral S.

Nivea Prado F
Forchetti
Relatora
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