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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
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Aos dezoito dias de dezembro do ano de dois mil e dezenove foi realizada no
Plenário José Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das quatorze
horas, a Décima Segunda 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 Presidente do Conselho Municipal
de Saúde, Srº Rogerio Gottardi, deu início à reunião agradecendo a presença
de todos, convidando a mim, Anny Caroline, relatora a lavrar a presente ata.02)
Deliberação da Ata da Décima Reunião Ordinária realizada no dia 23 de
Outubro de 2019. O presidente do Conselho Srº Rogerio Gottardi inicia
perguntando se todos os conselheiros receberam a ata e se há alguma
observação pertinente a ser feita, como não houve observação a ata foi
colocada em deliberação, sendo aprovada por todos conselheiros com direito a
voto. 03) Ações do Controle Social: Srº Luiz Medeiros inicia a apresentação
dizendo que o controle social é pauta permanente deste colegiado, continua
dizendo que existe indagações de que o Conselho não funciona, não existem
Conselhos Gestores de Unidade, Srº Luiz Medeiros explica o que é e como
funciona o Conselho Municipal de Saúde onde o mesmo diz que o Conselho é
um órgão deliberativo na formulação e execução da política municipal de
saúde. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na
promoção e controle social e o funcionamento do CMS prevê reuniões
plenárias mensais e extraordinárias, comissão executiva, comissões
permanentes e temáticas. Sua composição é sempre paritária. Srº Luiz
Medeiros da continuidade falando sobre a implantações das ouvidorias do
Conselho nas unidades de Saúde em 2012, apresenta o novo modelo de folder
com pesquisa de satisfação para diversas alas do hospital, comentários,
sugestões e críticas. Srº Luiz Medeiros apresenta os eixos temáticos da 16º
conferência são eles Saúde como Direito, Consolidação dos princípios do
Sistema Único de Saúde e Financiamento Adequado e Suficiente Para o SUS,
Srº Luiz Medeiros da continuidade apresentando fotos de diversas reuniões,
capacitação dos conselheiros, eleição e etc. Dando continuidade a
apresentação, Srº Luiz Medeiros apresenta um vídeo do Secretário de Gestão
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Estratégica e Participativa onde o mesmo elogia o Conselho Municipal de
Saúde e elogia os Conselhos Gestores Locais das unidades do Hospital Dia,
UBS IV, PSF Jd. Do Sol, PSF Oliveira Camargo e UBS Itamaracá. Srº Luiz
Medeiros apresenta as comissões do conselho e suas respectivas funções e
importâncias, sendo elas Comissão Executiva, Comissão de Finanças,
Comissão Gestora do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, Comissão
Gestora da APAE, Comissão da Saúde Mental e Reabilitação, Comissão do
Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá, Comissão de
Patologia, Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora CISTT, Comissão de Revisão do Regimento Interno do CMS, Comissão do
Acompanhamento da Construção do Novo Prédio do HAOC, finalizando a
apresentação Srº Luiz Medeiros informa que ocorre 109 reuniões de calendário
do Conselho Municipal de Saúde e 192 reuniões do Conselho Gestor de
Unidade, totalizando 298 reuniões anuais, sem contabilizar as reuniões
extraordinárias. 04) Deliberação do Calendário do Conselho Municipal 2020: Srº Luiz Medeiros apresenta o calendário para 2020 e reforça que as
reuniões do Conselho Gestor Local não podem ocorrer nas reuniões de
calendário que são elas Comissão Executiva, Comissão Fiscal e Plenária, Srº
Rogerio Gottardi coloca em deliberação o calendário 2020, sendo aprovado por
todos. 05) Subvenção Social 2020 - APAE, CIRVA E APRAI - O Presidente
Srº Rogerio Gottardi passa a palavra para o Srº Luiz Medeiros inicia dizendo
que a apresentação seria feita pelo Srº Fabricio Franzolini, porem o mesmo
realizou uma cirurgia recentemente e não pode comparecer para realizar a
apresentação, portanto a apresentação será realizada pelo Srº Luiz Medeiros.
Srº Luiz Medeiros inicia a apresentação da subvenção social 2020
apresentando dados da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Indaiatuba (APAE) onde atua na área de Assistência Social, Saúde e
Educação, habilitando e reabilitando pessoas com deficiências, potencializando
suas famílias na garantia de direitos, inclusão social e fortalecimento de
vínculos, dando continuidade a apresentação Srº Luiz Medeiros informa que a
capacidade é de 800 pacientes assistidos, 93 empregados, 12 voluntários, no
ano de 2019 foi repassado R$ 438.000,00 em 12 parcelas de R$ 36.500,00 e
houve o termo de aditamento conforme a lei 7.166/2019 no valor de R$
250.000,00 em 05 parcelas de R$ 50.000,00, para 2020 será repassado o valor
de R$ 438.000,00 divididos em 12 parcelas de R$ 36.500,00, com a média
anual de R$ 4.562,50, atendendo 96 usuários. Srº Luiz Medeiros da
continuidade da subvenção social da Associação de Proteção aos Animais
de Indaiatuba (APRAI) que tem É uma Associação sem fins lucrativos,
atendendo denúncias de maus tratos, abandonos e assistência a animais que
passam por situações que colocam em risco sua saúde, sua vida e seu bemATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
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estar. Conscientização das famílias, apoio veterinário, medicamentos, rações e
castração. Parceria com clínicas veterinárias, onde tem a capacidade de 300
verificações/denúncias ano, 100 castrações, e atendimento clinico veterinário,
apoio com medicações e ração ilimitado, possui 2 empregados e 12
voluntários, e no ano de 2019 foi repassado R$ 40.800,00 divididos em 8
parcelas de R$ 5.100,00, Srº Luiz informa que foram divididos em 8 parcelas
por conta de o documento ser lavrado somente em fevereiro, para 2020
manterá o mesmo valor de R$ 40.800,00 porém será dividido em 12 parcelas
de R$ 3.400,00 com a média anula de atendimento de R$ 102,00. Finalizando
a apresentação da última subvenção social Srº Luiz Medeiros apresenta dados
Centro de Integração, Reabilitação e Vivencia do Autista (CIRVA) onde tem
como finalidade atender crianças, adolescentes e adultos com transtorno do
Espectro Autista, atendendo os assistidos e familiares. O Projeto Aconchego III
tem como objetivo proporcionar às mães, cuidadores e responsáveis um
momento que possam esclarecer dúvidas quanto à conduta com seus filhos, na
vida familiar, escolar ou social através de informação e conhecimento cientifico
sobre a síndrome e suas consequências. O CIRVA assiste em média 100
pacientes, possui 16 funcionários e nenhum voluntário, em 2019 a subvenção
foi no valor de R$ 477.036,00 divididos em 12 parcelas de R$ 39.753,00, para
2020 será mantido o mesmo valor de R$ 477.036,00 divididos também em 12
parcelas de R$ 39.753,00, com o valor anual de R$ 4.770,36 por usuário. Srº
Luiz Wolf faz duas pontuações dizendo que quantidade de profissionais dessa
instituição devota o profissionalismo e reforça que é algo que deveria ser
buscado por todas as outras. Srº Luiz Wolf lembra o estado dá um pagamento
para qualquer uma dessas instituições por algo que deveria ser seu próprio
trabalho, e neste caso o centro não está apresentando o que ele está fazendo
pelo estado para receber esse valor, e faz a pergunta dizendo o que está
sendo feito para esses pacientes com o valor solicitado? E diz que precisamos
especificar para onde está sendo utilizado o dinheiro, e solicita a
documentação informando os gastos específicos. O Presidente Srº Rogerio
Gottardi coloca em deliberação a subvenção para as três instituições conforme
a apresentação, sendo aprovado por todos os conselheiros com direito a voto.
06) Extra Pauta Srº Luiz Wolf diz que chegou até o seu conhecimento alguns
comentários sobre o serviço de oftalmologia no município, o tipo de
atendimento que é prestado, Sr.ª Luciana Mori diz que na próxima reunião será
realizada uma apresentação sobre os serviços oftalmológico, tanto a parte
própria, quanto a que é conveniada com o HAOC com relação a exames e
média e alta complexidade. Informes: Srº Luiz Medeiros traz um informe do
Conselho Nacional, onde diz que o Conselho Nacional entende que o SUS está
sendo desmontado, o colegiado não aprovou R$ 300.000.000.000,00 de
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prestação de contas, Srº Luiz Medeiros diz que o Ministério da Saúde baixou
recentemente a portaria 2979, Srº Luiz Medeiros diz que esteve em reunião em
Brasília na semana anterior onde o Professor Arnold (Secretario) fez suas
explicações mas não convenceu o colegiado, portanto a portaria impediu o
Supremo Tribunal Federal e aos órgãos de fiscalização, Srº Luiz Medeiros diz
que vê com o bom olhar os dois lados, mas há comentários de que irá faltar
dinheiro, a saúde é tripartite, a união dá uma boa contribuição e o estado não,
alguns especialistas apontam que está portaria vai retirar somente do estado
de São Paulo R$ 755.000.000,00, o governo fez a discussão com o CONAMS
e CONASEMS foi para a CIT e não passou pelo pleno do Conselho Nacional
de Saúde e o Conselho encaminho o processo para a Suprema Corte para
rever esta portaria. Srº Luiz Medeiros diz que vê coisas boas como por
exemplo cadastrar todos para sabermos onde está o diabético, Srº Luiz
Medeiros diz que o objetivo da portaria é fortalecer a atenção básica, Srº Luiz
Medeiros relembra uma fala do Secretário onde diz que “A grande maioria das
patologias são da média e alta complexidade, fazendo atendimento que era pra
ser realizado na base, por isso precisamos fortalecer as bases, e o recurso iria
vim através do cadastramento, Srº Luiz Medeiros diz que a informação que
temos hoje é através do SENSO onde é feito a cada 10 anos, Srº Luiz
Medeiros conclui dizendo todas entidades de saúde pedem a revogação da
referida portaria Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr° Rogerio Gottardi, deu-se por
encerrada a reunião

18 de Dezembro de 2019

Rogerio Gottardi de Moraes
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Luiz Carlos Medeiros
Secretário Geral do Conselho Municipal de Saúde

Anny Caroline Paiva
Secretaria/Relatora do Conselho Municipal de Saúde
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