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ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO
EM 04 DE OUTUBRO DE 2006 AS 8:30 HORAS
Aos Quatro Dias do Mês de Outubro de Dois Mil e Seis, realizou-se nas dependências do
Auditório do Hospital Augusto de Oliveira Camargo com início as Oito Horas e Trinta
Minutos, a Décima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, conforme
convocação enviada, contando com a presença de 30 pessoas que constam as assinaturas
no anverso da folha 10 do Livro de Presença, entre membros titulares, suplentes e demais
participantes, cujos nomes segue anexo a esta ata, com a seguinte pauta, constante na
Convocação: 01. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUORUM: O Dr. Luiz Carlos
Chiaparine, Presidente do CMS de Indaiatuba, assumindo a mesa dos trabalhos, agradeceu
a presença de todos, verificando o quorum, constatando que haviam 10 membros titulares
presentes, declarou aberta a reunião, esclarecendo e justificando o motivo da mudança da
data da reunião do CMS, em virtude das eleições, sendo que foram requisitados servidores
e veículos pela Justiça Eleitoral, alegando ainda motivos políticos, em virtude da
aproximação das eleições. O Dr. Luiz, Presidente do CMS e também Gestor do Fundo
Municipal da Saúde, antecipou o seguinte projeto, que não consta na pauta da Ordem do
Dia: PROJETO DE SOFTWARE DO ALMOXARIFADO: Informa que o respectivo projeto já
foi mencionado na 7ª Reunião do CMS realizada no dia 28 de Junho p.p., tendo como
objetivo melhorar a qualidade dos serviços de controle de estoques, logística e distribuição
dos medicamentos e demais materiais dos almoxarifados do SESAU, tendo em vista agilizar
as compras, o planejamento de estoques, controle de recebimentos e níveis adequados de
estoque de cada item existente, devendo ser implantado um controle rigoroso de consumo
nas 35 UBS existentes, entre os quais o Centro Cirúrgico do Hospital Dia, tendo em vista
gerar eficiência na entrega, proporcionando custo beneficio, sendo que atualmente os
controles são feitos em fichários de Kardex, devendo ser feita uma reestruturação geral dos
estoques, implantando-se ainda controle dos estoques por código de barra, com controle de
vencimentos, dose unitária e ainda entrega domiciliar de medicamentos, para pacientes
impossibilitados de se locomoverem, como também daqueles de necessidades especiais.
Informa que para a implantação do projeto, será necessário a contratação de nova equipe
de funcionários, promovendo-se uma reestruturação interna dos almoxarifados, tendo sido
colocado em votação, aprovado por unanimidade. 02. APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª
REUNIÃO DO CMS: O Presidente Dr. Luiz Carlos Chiaparine colocou em discussão a Ata
da 9ª Reunião, a qual este secretário solicitou aos presentes se havia algo a ser
acrescentado, sendo que não houve nenhuma manifestação, a mesma foi colocado em
votação, aprovada por unanimidade pelos presentes. 03. APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS – AGOSTO 2006: O Sr. Presidente passou a palavra a mim, Secretário

Geral do CMS e também Presidente da Comissão Fiscal, que procedi a leitura da
ata da reunião realizada em 28 de Setembro, a qual esclareci, que estas reuniões
são realizadas mensalmente, sendo que os respectivos Diretores da Área Financeira
e Administrativas do SESAU apresentam as contas detalhadas em planilhas,
esclarecendo todas as dúvidas, sendo ainda que estamos a disposição para
esclarecer toda e qualquer dúvida, tendo sido colocado em votação, aprovado por
unanimidade 04. SUBVENÇÃO SOCIAL – APAE 2007: O Presidente colocou em
pauta o item, informando que recebeu o Oficio 333/06 da APAE apresentando a
planilha da previsão de despesas para 2007, passando a palavra ao Sr. Rodrigo
Sampaio Faria, Diretor Administrativo e a Srª Camila Cassari Ribeiro de Freitas
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Assistente Social daquela Instituição, que apresentaram um Vídeo completo do
Histórico, da estrutura administrativa e operacional e do funcionamento da mesma, a
qual completa 30 anos de serviços prestados na cidade de Indaiatuba. A entidade
atende 360 pacientes / mês, contando com um quadro de 18 profissionais com uma
carga horária de 524 horas semanais, com gastos de R$ 379.456,12 em 2006
estando incluso as despesas de Água, Energia, Manutenção e gás aquecedor
piscinha, apresentando um déficit de R$ 62.039,12, estando previsto para 2007 um
aumento da carga horária para 534 horas semanais, totalizando as Despesas o valor
de R$ 386.988,38, estando previsto déficit em 2007 no valor de R$ 69.571,38. A
subvenção social no ano de 2006 concedida pela Prefeitura Municipal é de R$
13.000,00, solicitando para 2007 um aumento para R$ 18.000,00. O Presidente
colocou em votação a solicitação, a qual foi aprovada por unanimidade, devendo o
oficio ser encaminhado aos órgãos competentes, acompanhado da presente ata,
para as devidas providencias, incluindo-se na Lei Orçamentária para 2007 a
respectiva previsão. 05. NOVAS UBS E AMBULATORIO DE SAUDE: O Presidente
apresenta o Plano de implantação das seguintes novas Unidades de Saúde no
Município a serem implantadas: Saúde do Adolescente e Gestante, devendo esta
atender especificamente as adolescentes grávidas e adolescentes em geral, tendo
em vista a orientação e atendimento especifico, devendo ser locado um imóvel na
Zona Sul, onde está localizada a maior demanda, devendo ser implantado em um
espaço físico especifico para esta finalidade; Posto de Saúde Jardim Califórnia:
Informa que está sendo locado um imóvel, para implantação de um Posto de Saúde
no Jardim Califórnia, sendo que este projeto já foi aprovado pelo Conselho de Saúde
anterior; Unidade Básica Odontológica: Informa que existem 7 consultórios em
funcionamento, devendo ser implantado um cargo especifico para protético e um
laboratório de prótese dentaria com custo estimado entre R$ 40,00 e R$ 50,00 por
prótese; HAOC: Informa que deverão ser implantados 2 equipamentos de
Hemodiálise para pacientes internados, devendo ser implantado novo programa de
atendimento, devendo ainda ser reformado o Pronto Socorro, implantando-se novas
especialidades ambulatoriais, como ortopedia, com ambulatório especifico, devendo
também ser reformado o Centro Cirúrgico, que estará funcionando com novos
equipamentos, como arco cirúrgico que funcionará em tempo real e ainda novos
exames, como arteriografia e vídeo laperoscopia; Atendimento Psiquiátrico:
Apresenta a estrutura de atendimento no Município, informando a deficiência de
atendimento em virtude da falta de profissionais especializados desta área,
informando que o Ministério de Saúde remunera os atendimentos pela média de
atendimento, não sendo pela produção real; Aquisição de Imóvel no Jardim Morada
do Sol: Informa que está sendo adquirido um imóvel no Jardim Morada do Sol, para
a implantação da UBS 4, que deverá ser reestruturado. 06.ASSUNTOS GERAIS: O
Presidente Dr. Chiaparine coloca a palavra livre a quem dela quisesse fazer uso,
tendo sido abordados os seguintes assuntos: a) Plano de Ação e Metas: O Dr.
Chiaparine passa a palavra a Srª Elidia da SESAU, a qual apresenta o Plano de
Ação e Metas do Plano de DST / AIDS, apresentando o programa em Data show,
referente a política de incentivo conforme Portaria 2313 / 2002 do Ministério da
Saúde que dispõe sobre a distribuição de recursos, apresentando as áreas de
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atuação, áreas temáticas e prioridades e metas, as quais deverão ser mensuráveis e
especificas, devendo este ser apresentado na próxima reunião do CMS. Este
Secretario informa que vem participando de reuniões dos Conselhos locais do
Hospital Dia, o qual aguarda a regulamentação legal, tendo nesta participado o
coordenador Dr. Mota, tendo ainda participado com outros membros do Conselho e
funcionários da SESAU na reunião do CEREST, o qual encontrava-se extraviado um
Livro de Atas de reuniões, sendo que o mesmo foi localizado, como também foram
levantados vários questionamentos referentes a Ofícios encaminhados ao CMS, os
quais já foram providenciados e esclarecidos. Apresentei ainda o Decreto 8981 de
29 de Agosto de 2006, alterando a composição dos membros do CMS, onde foi
incluído o Dr Mario Hiroshi Harima como titular da APM Indaiatuba e o Dr. Gabriel
Carvalho de Alvarenga como suplente deste segmento.Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente do CMS Dr. Luiz Carlos Chiaparine declara encerrada a 10ª reunião
do Conselho Municipal de Saúde, eu, Wainer Quitzau, Secretário Geral, redigi a presente
ata, que será assinada, devendo ser encaminhada aos segmentos, para após ser
encaminhada aos membros suplentes, para apresentação e aprovação.

Indaiatuba, 04 de Outubro de 2006

DR. LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

WAINER QUITZAU
SECRETÁRIO GERAL
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ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO
EM 04 DE OUTUBRO DE 2006 AS 8:30 HORAS

a) Membros Titulares do CMS Presentes
 Dr. Luiz Carlos Chiaparine

- Presidente do CMS -

Poder Executivo

 Wainer Quitzau

- Secretário Geral

Usuários - AESCI

-

 Drª Luciana Bataglion Mori - Pessoa Jurídica Conveniada pelo SUS - APAE
 Tânia Marli Borba

-

Poder Executivo

 Dr. Marcelo Henrique Caldeira

-

Poder Executivo

 Ronaldo José Garcia

- Pessoa Jurídica Conveniada pelo SUS - HAOC

 Alfredo Alves dos Santos

-

Usuários - Assoc. Moradores Jd Brasil

 Maria Antonieta Abreu Lima

-

Usuários - Assoc. Moradores SANFLI

 Mário Rodrigues Ramos

-

Usuários - Assoc. Moradores XII de Junho

 Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira - Usuários - Assoc. Eng. Arq. de
Indaiatuba
 Renato Trigo Martins

-

 Silvia Tavares Oller

Usuários - Assoc. Crônicos Renais
Paróquia Santa Teresinha

b) Membros Suplentes do CMS Presentes
 Dr. Chalton Heston Bressane - Prof. da Saúde - Assoc. Paul. Cir. Dentistas
 José Maria Cruz Lima

- Usuários -

 Adão Alves dos Santos

-

Assoc. Moradores SANFLI

Executivo Municipal

c) Membros de Conselhos Gestores e outros participantes
 Antonio Fernando Ponce Oler

-

SESAU
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 Diógenes Donizeti Dell Orti

-

SESAU

 Rodrigo Sampaio Faria

APAE

 Olívia Whestphalen Paes de Almeida

PSF Jardim Brasil

 Suely Maria Cação Ambiel Batista

SESAU – Assessora

 Rosana Aparecida Rodrigues

SESAU

 Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz

SESAU - DEVEPI

 Caroline Ribeiro de Souza

 Maria Elidia de Andrade Picarelli

SESAU – Progr. DST / AIDS

 Elvinice Alves

Clinica Thompson

 Estela Pantarotto

Clinica Thompson

 Keila Seguro

Clinica Thompson

 Elza Rodrigues Olegário

SESAU - Informática

 Camila Corsari Ribeiro de Freitas

APAE

 José Marques de Almeida
 Tatine Quadros

Tribuna de Indaiá

d) Membros do CMS ausentes
 José Jacinto Soares Castilho - Usuários - Associação Comunidade Helvetia
 Dr. Mario Hiroshi Harima
 Roseli Aparecida Pecht

-

APM Indaiatuba

-

Usuários – Associação dos Aposentados

 Renata Stocco Prasteter

Poder Executivo
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