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ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2006 AS 8:30 HORAS
Aos Vinte e Oito dias do Mês de Novembro 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 22 (vinte e duas) pessoas que
constam as assinaturas no verso da folha 11 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, convidando a mim, Luciana Mori a proceder as anotações
necessárias da ata, em virtude da ausência do Sr. Wainer Quitzau, secretario geral que esta
participando da I Oficina de Capacitação do Pólo de Educação Permanente do Governo do
Estado de São Paulo, verificando o quorum, constatando que havia quorum para a reunião,
contando com a presença da maioria absoluta, declarou aberta a reunião, comentando
sobre os itens da pauta.02. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O Presidente Dr. Luiz
Carlos Chiaparine colocou em discussão a Ata da 11ª Reunião, a qual ele 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. O Dr. Marcelo Caldeira e a Dona Silvia Regina Solla, informam que não
receberam a convocação e a ata da ultima reunião, a qual devera ser providenciada com
maior antecedência nas próximas reuniões. 03. PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO
2006: O Sr. Presidente Dr. Luiz Carlos Chiaparine solicita ao Sr. Ronaldo José Garcia,
que procedesse a leitura da ata da reunião da Comissão fiscal realizada em 22 de
Novembro, a qual não havendo questionamentos, foi aprovada. O Dr. Luiz Carlos
Chiaparine presta alguns esclarecimentos a respeito das Receitas do Fundo Municipal da
Saúde, explicando que 2/3 das Receitas são provenientes das Receitas Próprias do
Município, sendo que 1/3 das receitas são provenientes das transferências do SUS do
Ministério da Saúde, sendo que o Município não consegue custear todas as despesas em
função do crescimento da população. Se o Município investe muitos recursos na Saúde, o
Município dejxa de investir eu outras áreas, sendo que vem aplicando 21 % , percentual este
ainda aceitável. O Sr. Mario questiona a respeito da quebra de contratos se há alguma
multa, que o Presidente esclarece que em caso de contrato entre empresa e órgão publico
(no caso da Secretaria da Saúde) pode haver o rompimento do contrato unilateral por parte
da secretaria, sem ônus para a mesma. 04.ASSUNTOS DIVESOS: O Presidente Dr.

Chiaparine passa a palavra livre, passando aos seguintes assuntos: a)CAPS 2007:
O Presidente Dr. Luiz Carlos Chiaparine informa sobre o atendimento do mesmo,
esclarecendo sobre a dificuldade em manter o serviço, que é o seu financiamento,
sendo que o dinheiro enviado pelo Ministério da Saúde cobre apenas 21 % das
Despesas, sendo que as demais despesas são custeadas pelo Município. Em
um Município de 200.000 habitantes, estão sendo criados muitos problemas.
Informa sobre a possibilidade de transformar o Ambulatório de Saúde Mental em
CAPS, faltando profissionais no caso, não havendo, portanto previsão para tal
instalação, dependendo do valor adicional das despesas, sendo que o orçamento de
2007 está estrangulado, pois alem de tudo será necessário mais R$ 40.000,00 para
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manter os plantões. b) UBS JD CALIFÓRNIA: O Dr. Luiz esclarece que a
implantação da Unidade Básica de Saúde nesta região é uma prioridade, devendo
atender por volta de 30.000 pessoas, sendo que atualmente estas vem sendo
atendidas no UBS da CECAP, tendo sido realizada uma parceria com a Igreja
naquele bairro, com ambulatório de Pediatria, devendo ainda ser instalada o
programa Saúde do Adolescente; gravidez; vícios. c) ESGOTO A CÉU ABERTO: O
Sr. Mario Rodrigues Ramos, representante da Associação XII de Janeiro do Jardim
Morada do Sol, informa que no final do Parque Ecológico, no Jardim Morada do Sol,
há um esgoto a céu aberto onde os moradores jogam lixos e detritos produzindo mal
cheiro, o qual o Dr. Luiz Chiaparine solicita que seja informado através de oficio
dirigidos ao SAAE, solicitando que sejam colocadas placas proibindo o jogar lixo,
bem como a fiscalização fazer uma vigilância no local, a qual a Srª Maria Antonieta
afirma que isto é uma questão de conscientização. d) CAPACITAÇÃO DE
CONSELHEIROS: O Sr. Presidente informa que o Sr. Wainer Quitzau, Secretario
Geral do CMS está participando de uma reunião em São Paulo para capacitação de
Conselheiros devendo trazer informações na próxima reunião, trazendo informações
sobre a mesma. e) PARCERIA FIEC / SESAU: O Sr. Presidente informa sobre a
implantação do processo de informatização da rede municipal da saúde, a qual vem
sendo promovido um treinamento de 500 funcionários em informática, devendo
todos os funcionários da SESAU passar por este treinamento na área de informática.
Esta sendo realizado ainda um curso de Imagem Pessoal, para o pessoal e uso de
uniforme, devendo ser concedido 3 jogos de uniforme para cada funcionário, bem
como o uso do crachá, já em uso. Informa ainda que cada funcionário terá um e mail
para comunicação, através de uma rede interna da SESAU, intranet. Informa que os
cursos na FIEC são realizados todos os dias, no expediente normal de trabalho dos
servidores da SESAU. f) VERBA EXTRAORÇAMENTARIA HAOC: O Presidente
informa que o HAOC solicitou uma verba extra orçamentária, referente ao
aditamento ao contrato, sendo que o Governo da incentivo para Hospitais
Universitários destinados a pesquisa, sendo que as Santas Casas ficaram sem este
incentivo. Em 2005 as Santas Casas e Fundações firmaram um contrato em que são
estabelecidas metas, sendo os cálculos elaborados sobre as mesmas, sendo a meta
do HAOC no valor de R$ 300.000,00, tendo sido pago apenas a 1ª parcela, sendo
que as demais parcelas foram contigenciadas, devendo este dinheiro ser glosado.
Foi distribuída uma Portaria que se encontra disponível na internet, dando uma
parcela de R$ 30.000,00 de aditivo ao contrato, sendo que o HAOC tem feito varias
melhorias, sendo necessário este adicional financeiro, sendo que o mesmo contava
com este dinheiro que não havia sido transferido. O HAOC solicitou uma ajuda no
valor de R$ 50.000,00 para o equilíbrio financeiro do exercício. O Presidente Dr. Luiz
Carlos Chiaparine informa que existe uma reserva de caixa no final do ano no valor
de R$ 500.000,00, que estão previstos para a compra e investimento de alguns
imóveis, informando que devera estar verificando a possibilidade de conceder um
valor ao HAOC desta reserva existente, devendo ser marcada uma reunião com o
Departamento Financeiro e o Sr. Ronaldo José Garcia, Diretor do HAOC, tendo esta
proposta sido colocada em votação e aprovada pelos presentes. g) CONTRATO
HOME CARE: Foi formada uma comissão para acompanhamento e verificação do
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cumprimento do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Home
Care, constituída pelos Sr. Wainer, Sr. Ronaldo, Sr. Mario, ambos da Comissão
Fiscal, sendo ainda incluído o Sr. Jose Maria, devendo ser solicitado uma copia do
contrato, bem como os anexos do edital da licitação. O Presidente informa que o Sr.
Edvaldo Apolinário tem procurado alguns membros do CMS, sendo que a Secretaria
coloca-se a disposição para esclarecimentos, bem como as reuniões do CMS são
abertas a todos usuários, sendo que os assuntos são deliberados de forma clara.
Em caso de duvida entrar em contado com a SESAU, informando que apesar da
polemica da Home Care, este é um contrato firmado por apenas 1 ano, que se caso
não ser cumprido poderá ser rescindido, inclusive unilateralmente. Informa ainda que
os preços praticados estão em Nota Fiscal e que os produtos são comprados por
preços menores que o mercado de medicamentos. O contrato dispõe de um item,
que desobriga a Prefeitura em comprar da empresa Home Care, sendo que existe
uma nova ata de registro de preços para o próximo ano, a qual serão adquiridos
medicamentos da empresa, caso os preços forem compatíveis com os do registro de
preços e os praticados no mercado. Se caso em 6 meses a 1 ano a empresa estiver
satisfatória, ela irá continuar, caso contrario o contrato será rompido unilateralmente
sem prejuízo algum para a Secretaria Municipal da Saúde, sendo as melhorias
ganhos da secretaria, devendo todo o material adquirido permanecer na mesma se a
empresa sair. 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
12ª reunião do Conselho Municipal de Saúde, e para constar, eu, Luciana Mori, Secretária
designada ad hoc, redigi a presente ata, que será assinada, devendo ser encaminhada aos
segmentos, para após ser encaminhada aos membros, para apresentação e aprovação.

Indaiatuba, 28 de Novembro de 2006

DR. LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

LUCIANA BATAGION MORI
SECRETÁRIA DESIGNADA
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LISTA DE PRESENÇA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE INDAIATUBA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2006 AS 8:30 HORAS

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

- Presidente do CMS -

Poder Executivo

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

-

Poder Executivo

 Renata Stocco Prasteter

Poder Executivo

 Dr. Marcelo Henrique Caldeira

-

Poder Executivo

 Dr. Mario Hiroshi Harima

-

APM Indaiatuba

 Ronaldo José Garcia

- Pessoa Jurídica Conveniada pelo SUS - HAOC

 Alfredo Alves dos Santos
 Mário Rodrigues Ramos

Assoc. Moradores Jd Brasil
-

Assoc. Moradores XII de Junho

 Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira

- Assoc. Eng. Arq. de Indaiatuba

 Renato Trigo Martins

-

Assoc. Crônicos Renais

 Maria Antonieta Abreu Lima

-

Assoc. Moradores SANFLI

 José Jacinto Soares Castilho -

Associação Comunidade Helvetia

b) Membros Suplentes do CMS Presentes
 Dr. Chalton Heston Bressane - Assoc. Paul. Cir. Dentistas
 Deosdedith Belotto

- Poder Executivo

 José Maria Cruz Lima
 Silvia Tavares Oller

-

SANFLI
Comunidade Santa Terezinha Itaici
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c) Membros de Conselhos Gestores e outros participantes
 Cláudio Antonio Cassiano

-

EVIN

 Antonio Fernando Ponce Oler

-

SESAU

 Cleber Gomes de Castro

-

 Diógenes Donizeti Dell Orti

SENEJ

-

SESAU

 Maria Lucia C. Carvalho Pena

SESAU

d) Membros do CMS ausentes
 Wainer Quitzau

- Secretário Geral

 Roseli Aparecida Pecht
 Silvia Regina Solla

-

-

AESCI (Justificada)

Associação dos Aposentados

-

Assoc. Paulista de Cirurgiões Dentistas
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