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ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2007 AS 8:30 HORAS
Aos Vinte e Nove dias do Mês de Janeiro de Dois Mil e Sete, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início as Oito
Horas e Quarenta Minutos, a Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde, conforme convocação enviada,
contando com a presença de 17
(Dezessete) pessoas que constam as assinaturas no anverso da folha 12 (doze) 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, Wainer Quitzau, Secretario Geral a proceder
as anotações necessárias da ata, e ainda a Drª Luciana Bataglion Mori para
assessorar nos trabalhos, verificando o quorum, constatou que havia numero
suficiente de membros titulares para o inicio da reunião, contando com a presença
da maioria dos membros titulares, declarou aberta a reunião, colocando em
discussão os seguintes itens da pauta: 02. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA
ANTERIOR: O Presidente Dr. Luiz Carlos Chiaparine colocou em discussão a Ata
da 13ª Reunião realizada em 20 de Dezembro p.p. 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, tendo sido aprovada sem
ressalvas. 03. PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO 2006: O Sr. Presidente
Dr. Luiz Carlos Chiaparine solicita a mim, Secretario Geral e membro da Comissão
Fiscal, que procedesse a leitura da ata da reunião da Comissão Fiscal realizada em
24 de Janeiro p.p., a qual foi colocada em votação, tendo sido aprovada. Informei
ainda que os membros designados pela comissão, ou seja, este Secretario, o Sr.,
Mario e o Sr. José Maria nos reunimos, verificamos os documentos referentes a
licitação e ao Contrato da Home Care, devendo ser apresentado um relatório de
visitas com recomendações. O Dr. Chiaparine informa que está sendo solicitado a
Rosana, responsável pelo Almoxarifado, uma lista completa de toda a reforma
executada, dos serviços implantados, bem como equipamentos instalados pela
empresa contratada, a qual este Secretario se incumbe em tomar as devidas
providencias, solicitando através de Memorando. Esclarece ainda que existe um
projeto da implantação de uma Central de Compras de Medicamentos e Materiais
Hospitalares, com a proposta do Hospital Augusto de Oliveira Camargo fazer todo o
gerenciamento, por ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, devendo o
sistema funcionar no regime de consorcio, inclusive podendo ser incluída a Clinica
de Repouso Indaiá e outras conveniadas, implantando-se assim um sistema ágil de
compras com melhores preços, padronizando-se ainda os Medicamentos e Materiais
Hospitalares, inclusive Materiais de Laboratório. 04. CONTRATUALIZAÇÃO DO
HAOC: O Presidente Dr. Chiaparine informa que conforme já deliberado em
reuniões anteriores, foi formalizado entre a Direção do HAOC e a UAC,
departamento da SESAU, um “Plano de Operativo para Implementação de um termo
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aditivo ao convênio”, que este Secretario informa, que o Plano foi apresentado pela
UAC na reunião da Comissão Executiva realizada no dia 17 de Janeiro p.p.,
esclarecido em todos os detalhes, incluído na pauta desta reunião, para deliberação
em plenário, informando ainda que o Convenio será firmado de acordo com Portaria
do Ministério da Saúde, seguindo os respectivos critérios, devendo ser estabelecido
um valor variável mensal no valor de R$ 671.992,85, referente ao custeio de ações
de assistência hospitalar, composta de vários itens, constantes no plano, devendo
ainda ser constituída uma comissão de acompanhamento periódico do respectivo
termo aditivo, sendo esta a responsável pela analise de desempenho do respectivo
plano operativo no decorrer do período, tendo o plano sido colocado em votação e
aprovado. O Dr. Chiaparine esclarece que os grandes Hospitais como INCOR,
UNICAMP e outros vem sendo beneficiados pela tabela do SUS, recebendo mais
recursos que os Hospitais Filantrópicos, sendo que estes vem sendo prejudicados,
por este motivo em 2006 emitiu uma Portaria distribuindo recursos financeiros aos
mesmos, sendo que o HAOC recebeu 40 % do valor quando foi assinado o
convenio, permanecendo um saldo que deveria ter sido repassado mensalmente,
tendo sido suspenso, reativado no final de 2006, estando este saldo incluso neste
Convenio de Contratualização. 05. ASSUNTOS DIVERSOS: O Presidente Dr.
Chiaparine passa a palavra livre, a quem quisesse dela fazer uso, o qual este
Secretario apresenta os seguintes assuntos: a) Projeto de Lei de Gestão Local:
Informei que venho acompanhando a tramitação do Projeto de Lei 202/2006 que
dispõe sobre a implantação dos Conselhos Gestores que encontra-se em tramitação
na Câmara Municipal, sendo que esta se encontra em recesso, informando que um
dos vereadores pediu vistas do projeto para melhor entendimento e apresentação de
sugestões, devendo ser incluído na pauta da primeira seção do Legislativo na volta
do recesso; b) 3ª Conferencia Municipal da Saúde: Informei que 2007 é ano da
realização da 3ª Conferencia Municipal da Saúde, devendo ser estabelecido um
cronograma da sua organização, devendo ser nomeada uma comissão que deverá
tomar as providencias necessárias sobre a organização da mesma, sendo esta
constituída pelos seguintes membros: Presidente de Honra que será o Prefeito
Municipal, Presidente da Conferencia sendo o Secretario Municipal da Saúde, um
Secretario, Tesoureiro e outros membros auxiliares, devendo ainda ser definido o
tema da conferencia pela Conferencia Nacional de Saúde, que também será
realizada este ano, após a realização das Conferencias Estaduais. O assunto deverá
ser tratado nas próximas reuniões da Comissão Executiva, devendo ser incluída na
pauta das reuniões do Conselho Municipal da Saúde, tendo sido designados para
constituir a Comissão de Organização, o Sr. Ronaldo José Garcia e o Dr. Chalton
Heston Bressane, Dr. Mario Hiroshi Harima da A.P.M., devendo ainda ser
designados outros membros através de portaria, sendo que a Conferencia é
convocada por este Conselho, de acordo com o Artigo 2º - VIII do Regimento
Interno. c) Comunicação Social: Informei ainda sobre a importância da
comunicação social e controle social na área da saúde para o bom funcionamento
do SUS, devendo em 2007 ser promovida uma campanha de conscientização da
população em conjunto com o Conselho Municipal da Saúde sobre a participação
popular e o controle social, estabelecida como meta no presente exercício.
d) Implantação de novo sistema de atendimento: Informei ainda que foi
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apresentado em 17 de Janeiro p.p. nas dependências do anfiteatro do CEPIN –
Centro de Educação Profissional de Indaiatuba, o novo sistema de atendimento com
recursos tecnológicos, com sistema informatizado integrado em rede, o qual os
servidores da Secretaria Municipal da Saúde vem sendo capacitados e apresentado
os novos uniformes e crachás, devendo assim melhorar a qualidade no atendimento
aos usuários e a identificação dos mesmos. O Dr. Chiaparine informa que o novo
sistema facilitará o atendimento nas unidades, estando prevista a sua apresentação
oficial a Comunidade e implantação no mês de Abril. e) Concurso Publico: O Dr.
Chiaparine informa que está sendo publicado na imprensa oficial o edital abrindo
concurso para diversas áreas da Secretaria Municipal da Saúde, tendo em vista
suprir as necessidades das unidades. d) Inauguração da UBS Jardim Brasil: O Sr.
Alfredo Alves dos Santos da Sociedade Amigos de Moradores do Jardim Brasil
solicita informações a respeito da inauguração das dependências da UBS daquele
bairro, o qual o Dr. Chiaparine informa que deverá ser inaugurada nos próximos 30
ou 60 dias, informando ainda que a Prefeitura está adquirindo um imóvel no Jardim
Morada do Sol para a implantação da UBS 4, e ainda a UBS no Jardim Califórnia e
região, devendo ser implantada ainda em 2007. 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 13ª 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, para apresentação e aprovação.
Indaiatuba, 29 de Janeiro de 2007

DR. LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

WAINER QUITZAU
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2006 AS
8:30 HORAS
a) Membros Titulares do CMS Presentes
 Dr. Luiz Carlos Chiaparine

- Presidente do CMS -

 Wainer Quitzau

-

Secretário Geral

Poder Executivo
- AESCI

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

-

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
-

 Renato Trigo Martins

Assoc. Moradores XII de Junho
-

Assoc. Crônicos Renais

 Renata Maria Stocco Pranstete - SESAU - DEREFIM
b) Membros Suplentes do CMS Presentes
 Dr. Chalton Heston Bressane - Assoc. Paul. Cir. Dentistas, representando
a membra titular, que encontra-se em licença médica.
 Adão Alves dos Santos

- SESAU

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

-

SESAU

 Diógenes Donizeti Dell Orti

-

SESAU

 Antonio Marcelo Gimenes

-

SESAU / CEREST

 Maria José F. C. Penteado

-

 Sueli Maria C. Ambiel Batista

4

SESAU
SESAU

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

SUS

___________________________________________________________________________
d) Membros do CMS ausentes
 Maria Antonieta Abreu Lima

-

 José Jacinto Soares Castilho  Dr. Marcelo Henrique Caldeira

Associação Comunidade Helvetia
-

 Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira
 Roseli Aparecida Pecht

Assoc. Moradores SANFLI

Poder Executivo
- Assoc. Eng. Arq. de Indaiatuba
- Associação dos Aposentados
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