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ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2006 AS 8:30 HORAS
Aos Vinte e Cinco dias do Mês de Outubro de Dois Mil e Seis, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba com início as Oito Horas e
Trinta Minutos, a Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde,
conforme convocação enviada, contando com a presença de 29 pessoas que constam as
assinaturas no verso 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 11
membros titulares e 3 suplentes presentes, contando com a presença da maioria absoluta,
declarou aberta a reunião, comentando sobre os itens da pauta, convidando os membros
titulares do CMS a uma reunião extraordinária a ser realizada no dia 30 de Outubro p. f., no
qual será apresentada a proposta orçamentária do Fundo Municipal da Saúde para o ano de
2007, uma vez que esta é uma das competências do CMS.02.APROVAÇÃO DA ATA
ANTERIOR: O Presidente Dr. Luiz Carlos Chiaparine colocou em discussão a Ata da 10ª
Reunião, a qual este secretário solicitou aos presentes se havia algo a ser acrescentado ou
a ser alterado, não havendo nenhuma manifestação, a mesma foi colocado em votação,
aprovada por unanimidade pelos presentes. 03. APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
– SETEMBRO 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 18 de Outubro, a qual procedi a leitura, esclarecendo que
estas reuniões são realizadas mensalmente, com apresentação de planilhas
detalhadas das receitas e despesas, bem como gráficos do comportamento mensal,
sendo que no mês de Setembro, as Receitas totalizaram R$ 4.243.767,57 e as
Despesas R$ 4.342.193,01, sendo R$ 3.155.471,90 de Receitas provindas de
recursos próprios, da arrecadação municipal e R$ 1.043.632,62 de transferências do
Ministério da Saúde e R$ 44.663,05 de outras receitas, como farmácia popular e
outras, sendo que estas planilhas e gráficos encontram-se a disposição dos
membros do Conselho e demais interessados. O Sr. Presidente pergunta aos
presentes se alguém tinha alguma duvida sobre os valores, não havendo
manifestações, foi colocado em votação, tendo sido aprovada. 04. APROVACÃO
DO PAM: O Presidente passou a palavra a Srª Maria Elidia, servidora do SESAU
apresentou em Data Show o Plano de Ação e Metas de Prevenção de DST / HIV /
AIDS, apresentando o perfil de atendimento, especificamente a promoção,
prevenção, diagnóstico e gestão e desenvolvimento de recursos humanos, bem
como os recursos financeiros a serem aplicados, cujo valor previsto totaliza R$
75.000,00, sendo R$ 25.000,00 de recursos próprios do Município e R$ 4.146,10 de
formula infantil para aquisição de leite. Ela informa que o Plano de Ação e Metas
será enviada ao Ministério após aprovado, sendo a prestação de contas feita on line.
Após vários comentários e informações, o Presidente colocou o Plano em votação,
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tendo sido aprovado por unanimidade. 05. APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS
DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE : O Presidente passou a palavra ao Djalma Euripedes dos Santos,
Coordenador do Departamento Odontológico da SESAU, que apresentou a estrutura
do Departamento, que é composto por 28 Postos de Atendimento, incluindo escolas,
creches, EMEF e o Clinica de Especialidades Odontológicas, sendo que vem sendo
implantadas mais 5 unidades, como PSF 59 no Jardim Morada do Sol, Jardim
Itamaracá, Jardim Brasil,
Núcleo Residencial Carlos Aldrovandi e Parque
Residencial Indaiá as quais este CMS aprovou o projeto e o respectivo
credenciamento. Informa ainda que a Secretaria vem atendendo portadores de
necessidades especiais na APAE, com atendimento especifico de crianças e
adultos. O Dr. Roney solicita informações a respeito do material utilizado, que o Dr.
Djalma esclarece que vem sendo utilizado resina da melhor qualidade, sendo isto
um fato inédito em Saúde Bucal na rede publica, informando ainda que distribui
anualmente aproximadamente 80.000 escovas e pastas de dentes nas escolas,
fazendo todo um trabalho de prevenção, com atendimento ambulante. Informa que
será inaugurado um novo ambulatório no CEO, em virtude do aumento da demanda,
atendendo todas as faixas etárias, inclusive pessoas da terceira idade, sendo que
em algumas unidades, vem atendendo nos finais de semana. O Dr. Roney,
Secretário Adjunto, parabeniza a equipe de profissionais que atendem na APAE,
agradecendo também as informações trazidas pelo Dr. Djalma, a qual este
Secretário registra nesta ata um voto de louvor a equipe de Profissionais do
Departamento Odontológico do SESAU pelos trabalhos que vem sendo realizados a
população. 06.ASSUNTOS DIVESOS: O Presidente Dr. Chiaparine passa a palavra
livre, passando aos seguintes assuntos: a) Contrato com a Empresa Home Care: O
Sr. Marcelo Pigatto, Presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações e
também Secretario adjunto da Secretaria da Administração, que trouxe informações
a respeito da licitação e contrato da empresa Home Care, Informou que a
modernização e abastecimento dos almoxarifados de medicamentos e demais
materiais para a Secretaria da Saúde, foi uma das prioridades do Plano de Governo
do Prefeito José Onério, tendo em vista a eficiência e o custo beneficio, beneficiando
a população de Indaiatuba e que a Secretaria Municipal de Saúde somente esta
atendendo ao pedido do Exmo Sr. Prefeito conforme já havia se programado em seu
Plano de Governo. Informa que foi feito todo um estudo fundamentado, elaborandose um projeto, para posterior elaboração do Edital de Concorrência Publica. Informa
que 9 empresas retiraram o Editais, sendo habilitadas 3 empresas, sendo que as
demais foram inabilitadas por falta de documentos hábeis. Esclarece que o contrato
engloba fornecimento de medicamentos, materiais odontológicos, de enfermagem
alem de equipamentos de informática, moveis para armazenagem, alem de
softwares interligados em rede, treinamento de funcionários, inclusive servidores da
SESAU, racionalizando em tempo real de entrega de materiais e medicamentos. O
Sr. Presidente esclarece que o fornecimento de medicamentos será faturado,
pagando-se de acordo com o valor faturado, que será empenhado e rigorosamente
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conferido, não devendo ser incluso os medicamentos doados pelo Ministério de
Saúde e outros órgãos, bem como os medicamentos já existente no estoque no ato
da assinatura do contrato. Informa ainda que no valor do contrato estão inclusos os
valores de transporte, distribuição e despesas indiretas do almoxarifado, que
atualmente são imensuráveis. Diretores da empresa ainda prestaram alguns
esclarecimentos adicionais, informando que a empresa é especializada em gestão
de medicamentos, sendo que a mesma é credenciada, na área, com certificado ISO
9000, seguindo rigorosamente a legislação e normas existentes da ANVISA,
assumindo o gerenciamento de estoques, com ponto de equilíbrio, possuindo
arquiteto que elabora o lay out, sendo os mesmos apresentados para aprovação dos
órgãos competentes na Prefeitura, tendo em vista a padronização dos
almoxarifados, sendo a gestão de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento em tempo real on line. A jornalista Patrícia Lisboa solicita
informações a respeito de uma ação civil publica impetrada contra a empresa na
cidade de Uberlândia, a qual o Diretor esclarece que foi impetrada por promotores
da cidade em Outubro de 2004 em virtude da terceirização, o qual o Município
inclusive renovou o contrato. O Sr. Carlos Eduardo Lanzoni pede esclarecimentos
sobre o envolvimento do Conselho Municipal da Saúde no contrato, o qual este
secretario esclarece que o atual Conselho assumiu em 31 de Maio p.p., sendo que o
projeto já se encontrava em andamento, tendo sido comentado pelo Dr. Chiaparine
na reunião realizada em 28 de Junho, e na reunião realizada em 4 de Outubro,
sendo que não foi entrado no mérito do projeto, uma vez que o mesmo não foi
solicitado pelos membros do Conselho de Saúde, sendo que o Conselho tem a
competência de deliberar e fiscalizar e que nessa Reunião foi aprovado. Foi
deliberado que será formada uma comissão do CMS para acompanhamento da
execução do contrato, devendo o Sr. Presidente da COPEL apresentar aos mesmos
o processo de licitação e o respectivo estudo que deu origem a o Edital de Licitação.
b)Falso Médico no HAOC: O Presidente pede esclarecimentos ao Sr. Ronaldo José
Garcia, representante do HAOC no CMS, a respeito do falso médico, o qual entrou
no HAOC no horário de visitas pela porta respectiva, vestido de branco, sem a
respectiva identificação, dirigindo-se a ala feminina, tendo sido constatado, preso,
sendo o mesmo mecânico, residente na cidade de Campinas, sendo constatado que
o mesmo é doente mental. Foi recomendado pelo CMS, maior vigilância por parte da
administração do HAOC a respeito das visitas, considerando-se o grande fluxo de
pessoas que visitam pacientes internados, havendo vários comentários a respeito,
devendo ser feita uma consulta aos usuários. O Dr. Chiaparine informa que o CRM
Conselho Regional de Medicina deverá elaborar um recadastramento de todos os
médicos do Estado de São Paulo, uma vez que este fato já vem ocorrendo em
vários hospitais do Estado de São Paulo. c) Crachás para Servidores da SESAU: O
Dr. Chiaparine solicita também a todos os servidores da SESAU em todos os
setores administrativos e unidades de Saúde, que utilizem crachás, tendo em vista
facilitar a identificação dos mesmos, estando sujeitos a advertências, uma vez que o
uso é obrigatório em todos os setores da Prefeitura. d) Estacionamento HAOC:
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Houve questionamentos a respeito da colocação de uma cancela na via de acesso
ao Pronto Socorro do Hospital, tendo em vista a cobrança do acesso e
estacionamento, o qual houve vários comentários a respeito dos critérios adotados,
sendo que os pacientes a serem atendidos com urgência e emergência no Pronto
Socorro e para internações de urgência, deve estar livre o acesso. O Dr. Chiaparine,
informa que particularmente ele é contra a cobrança nestes casos, devendo ser
levado o assunto ao Conselho Local do HAOC para ser esclarecido. e) Implantação
de CAPS para jovens: Foi questionado sobre o atendimento de jovens no CAPS, se
existe algum projeto de implantação de CAPS para jovens, o qual o Dr. Chiaparine
esclarece que deverá ser implantada a UBS exclusiva para atendimento de jovens e
adolescentes, devendo serem encaminhados para o setor especifico do CAPS para
o tratamento necessário. O Presidente do CMS Dr. Luiz Carlos Chiaparine solicita aos
presentes se havia mais algum assunto a ser tratado, ninguém se manifestando, declara
encerrada a 11ª reunião do Conselho Municipal de Saúde, e para constar, 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, 25 de Outubro de 2006

DR. LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

WAINER QUITZAU
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE INDAIATUBA REALIZADA EM 25 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
 Mário Rodrigues Ramos

-

Usuários - Assoc. Moradores Jd Brasil
Usuários - Assoc. Moradores XII de Junho

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

-

Usuários - Assoc. Crônicos Renais

-

Usuários – Associação dos Aposentados

b) Membros Suplentes do CMS Presentes
 Dr. Chalton Heston Bressane - Prof. da Saúde - Assoc. Paul. Cir. Dentistas
 Adão Alves dos Santos
 Eunice Raimundo da Silva

-

Executivo Municipal
Usuários - AESCI

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SUS

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

-

SESAU

 Diógenes Donizeti Dell Orti

-

SESAU

 Marcelo Pigatto

-

SEMAR - COPEL

 Antonio Carlos G.S.Pinto

SESAU

 Suely Maria Cação Ambiel Batista

SESAU – Assessora

 Rosana Aparecida Rodrigues

SESAU

 Luiz Antonio de Melo

Usuário

 Dr. Djalma Euripedes dos Santos

SESAU – Depto Odontológico

 Rita de Cássia Jiampaulo Ferraz

SESAU – DEVEPI

 Maria Elidia de Andrade Picarelli

SESAU – Progr. DST / AIDS

 Hélio Ribeiro

SESAU - Hospital Dia

 José Marques de Almeida

Usuário

 Roney P. Pagotto

Home Care

 Patrícia Lisboa

Tribuna de Indaiá

 Maria Lucia C. Carvalho Pena

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

-

APM Indaiatuba

 Renata Stocco Prasteter
 Maria Antonieta Abreu Lima

Poder Executivo
-

Usuários - Assoc. Moradores SANFLI
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