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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 08 DE ABRIL
DE 2020.
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Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte foi realizada na Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, a partir das quatorze horas, a Segunda Reunião
Extraordinária 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 Segunda
Reunião Ordinária realizada no dia 12 de Fevereiro: O presidente do
Conselho Municipal de Saúde Srº Rogerio Gottardi inicia perguntando se todos
os conselheiros receberam a ata e se há alguma observação pertinente a ser
feita, como não houve uma observação a ata foi colocada em deliberação, sendo
aprovada pela maioria dos conselheiros com direito a voto. 03) Deliberação da
Ata da Reunião Extraordinária realizada no dia 17 de Março; O presidente do
Conselho Municipal de Saúde Srº Rogerio Gottardi inicia perguntando se todos
os conselheiros receberam a ata e se há alguma observação pertinente a ser
feita, como não houve uma observação a ata foi colocada em deliberação, sendo
aprovada pela maioria dos conselheiros com direito a voto. 4) Ratificação das
Deliberações por e-mail do RAG, SISPACTO, Subvenção Social para UPAR
e CECAL: Srº Luiz Medeiros relembra que todos documentos foram enviados
por e-mail para apreciação e deliberação dos conselheiros (as), informa ainda
que todos foram aprovados, com a seguinte observação do conselheiro Srº Luiz
Wolf que votou contra a Subvenção Social para UPAR e CECAL. Srº Luiz
Medeiros informa que a Conselheira Srª Donaria Smith não pode estar presente
nesta reunião e informou que é favorável a decisão na qual o colegiado decidir.
5) Apresentação e Deliberação do Repasse para Enfrentamento do COVID19: Srº Luiz Medeiros inicia a leitura da apresentação onde diz que o vírus possui
uma alta transmissibilidade, 20% dos casos confirmados precisarão de
internação hospitalar e 5% dos casos confirmados, precisarão de suporte de vida
avançado UTI, dando continuidade a apresentação Srº Luiz Medeiros apresenta
as ações que serão realizadas são elas a separação dos atendimentos dos
casos de síndrome respiratória, Isolamento total de 10 leitos UTI (HAOC) - Ala
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COVID, Isolamento de parte do pronto socorro (HAOC), Ampliação para 05 leitos
de UTI pediátrica do HAOC, Transformação de 10 leitos de recuperação pós
anestésica em leitos UTI (Hospital Dia) e Aquisição de testes rápidos para
diagnósticos de COVID19, Drº Barroca diz que foi separada uma ala do hospital
onde tem 10 leitos de enfermaria e 8 leitos para pacientes com síndrome
respiratória grave (adulto), Drº Barroca diz que essas UTI estão com 8 pacientes
graves com suspeita de COVID-19 e não tem possui mais leitos de uti disponível,
diz ainda que será improvisado mais leitos de UTI em outra ala do hospital. Drº
Barroca relata a dificuldade de comprar aventais e respiradores e diz que o
hospital está fabricando os aventais. Srº Luiz Medeiros pergunta se a equipe que
está trabalhando no Hospital Dia pertence ao HAOC, Drº Barroca responde
dizendo que a equipe é mista e diz que foi decidido montar as equipes onde um
tem conhecimento maior sobre uma área para treinar o outro que não tem e viceversa. Drº Barroca diz que o governo aprovou uma verba de R$ 600 reais para
cada leito criado para assistir paciente infectado pelo vírus e diz que o valor é
muito baixo devido aos equipamentos estarem em uma procura maior e o preço
maior. Srª Alice pergunta se a experiências que o veterinário tem não pode ser
utilizada para treina-los em outras áreas, Drº Barroca responde dizendo que
outras áreas que eles podem auxiliar, diz ainda que os residentes, recepcionistas
e faxineiras não se afastaram. Srº Luiz Medeiros pergunte ao Drº Barroca que o
hospital possui os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina e se estão
sendo usados em pacientes com o diagnostico confirmado de COVID-19, Drº
Barroca diz que está sendo usados nos pacientes mais graves conforme o
protocolo do Ministério da Saúde. Srº Luiz Medeiros apresenta o custo das ações
que serão feitas sendo elas, Para os leitos de UTI do Hospital Dia: Serão
fornecidos e custeados pelo HAOC (equipamentos, materiais, medicamentos e
RH especializado - Composição entre HAOC e REDE), valor de R$ 750.651,52
mensais pelo período de 4 meses (abril a Julho de 2020), Ampliação para 05
leitos de UTI pediátrica do HAOC: Devido ao aumento da complexidade dos
problemas respiratórios em crianças no período de inverno bem como a
necessidade de isolamento desses casos, valor de R$ 83.627,00 mensais pelo
período de 4 meses (abril a Julho de 2020) e Aquisição de 5.000 testes
rápidos para COVID19:Quantidade de exames para profissionais da saúde e
casos graves internados no HAOC, Guarda Civil e agentes funerários. Aguardase envio de mais testes pelo estado, pois as necessidades iniciais para o
município são de 12.500 testes, valor de R$ 450.000,00. Totalizando R$
3.787.116,16. Srº Luiz Medeiros diz que o valor total desse repasse vem em
diferentes esferas sendo elas R$ 1.975.264,00 da Resolução SS- 38 de 25 de
Março de 2020, R$ 493.816,00 da Resolução SS-41 de 27 de Março de 2020 e
a R$ 1.318.036,16 de Emenda Parlamentar da Portaria 3205/19 e 1584/19. Após
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a apresentação, Srº Rogerio Gottardi coloca o repasse em deliberação, sendo
aprovada por todos (as) conselheiros com direito a votos que se fizeram
presentes nesta reunião. 06) Extra Pauta: Deliberação para moção da PEC
95: Srº Luiz Medeiros coloca em deliberação a moção pedindo revogação da
emenda parlamentar PEC 95, Srº Rogerio Gottardi coloca em deliberação a
moção, sendo aprovada por todos os (as) conselheiros presentes. Informes:.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho
Municipal de Saúde Sr° Rogerio Gottardi, deu-se por encerrada a reunião.

08 de Abril de 2020

Rogerio Gottardi de Moraes
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Luiz Carlos Medeiros
Secretário Geral do Conselho Municipal de Saúde

Anny Caroline Paiva
Secretaria/Relatora do Conselho Municipal de Saúde
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