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ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA,
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2007 AS 8:30 HORAS

Aos vinte e cinco dias do Mês de Julho de Dois Mil e Sete, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início as Oito
Horas e Trinta e Minutos, a Sétima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde do ano de dois mil e sete, conforme convocação enviada, tendo em vista
discutir a seguinte pauta. 01. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUORUM: O Sr.
Wainer Quitzau, Secretário Geral assumindo a Presidente do CMS de Indaiatuba,
em substituição ao Dr. Luiz Carlos Chiaparine que se encontrava ausente,
agradeceu a presença de todos, convidando a mim, Drª Luciana Bataglion Mori a
proceder as anotações necessárias da ata, verificando o quorum, contando com a
presença de 22 (vinte e duas) pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes,
conforme lista de assinaturas as fls. 16 do livro de presença, verificando o quorum,
constatou a presença de 13 (treze) membros titulares e uma suplente representando
o conselheiro titular, declarando aberta a reunião, colocando em discussão os
seguintes assuntos constantes na ordem do dia: 2. LEITURA E APRECIAÇÃO DA
ATA ANTERIOR: O Presidente Wainer Quitzau colocou em discussão a ata da 6ª reunião
do CMS, a qual o Sr. Mario Harima, representante da APM Indaiatuba, diz que não recebeu
a Ata, o Sr. Edvaldo Apolinário questiona sobre diabetes, o qual o Sr. Wainer sugere que o
assunto seja levado a próxima reunião da Comissão Executiva, o Dr. Marcelo Caldeira
explana sobre o programa para diabete e doenças crônicas que vem sendo realizado pela
Secretaria da Saúde, informando que nada tem a ser acrescentado, uma vez que o mesmo
vem sendo cumprido, bem como o material vem sendo distribuído. Em relação ao
medicamento, explica que a SESAU vem cumprindo a legislação. A Srª Maria Antonieta,
pedindo a palavra, solicita retornar ao assunto em pauta, pedindo que se coloque a ata em
votação, devendo o assunto ser discutido com mais detalhes na próxima reunião. O
Presidente pedindo se existe alguma duvida sobre a ata, colocando a mesma em votação,
tendo a mesma sido aprovada sem ressalvas 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO
2007: O Presidente passa a palavra ao Sr. Ronaldo José Garcia, que procedeu a leitura da
ata da reunião da Comissão de Finanças referente a Junho de 2007, a qual o Sr, Diógenes
da SESAU informa uma correção, que a parte de manutenção preventiva é relativa ao Mini
Hospital e não do Hospital Dia O Sr. Ronaldo informa ainda que o contrato da Home Care
será analisado pela Comissão designada, devendo ser elaborado um relatório a ser
apresentada posteriormente ao Conselho.4. CONVENIO OSCIP INDAIA: O Sr. Presidente

colocou em pauta o assunto, apresentando o Sr, Abel, administrador daquela
instituição, que explica o contrato firmado com a Prefeitura, que esta vencendo o
prazo. Faz uma explanação sobre a situação do Instituto e diz que já foi realizada
reunião com o pessoal da UAC, que tem conhecimento da situação e do contrato
antigo e o novo a ser firmado. Esclarece que não é permitido a internação de
pacientes, sempre necessitando de laudos médicos, sendo agendado através da
central de vagas. Explica que a DRS 7 é responsável por uma população de 3
milhões de habitantes da região de Campinas, sendo que foram fechados muitos
hospitais psiquiátricos da região. Esclarece que o Ministério cria alternativas, sendo
que foi criado o Hospital Dia Psiquiátrico, não havendo portanto repasse de verbas
para a sua manutenção. Há mais de 2 anos, o Instituto foi transformado em OSCIP
– Organização Civil de Interesse Publico, deixando de ter fins lucrativos, passando a
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ser filantrópico, onde se aumentou as indicações de internações, no entanto não há
leitos para internação, que gera conseqüências serias para o Hospital. O Hospital
hoje recebe pedido de internação de varias cidades, contando hoje com 51 internos,
esclarecendo que não há recursos financeiros para custear medicação, não havendo
dinheiro para custear o Instituto em vias de que se não for feito algo o Instituto
poderá fechar, não sabendo para onde irão os pacientes. O Sr. Abel coloca sobre a
problemática a respeito dos menores com problemas psiquiátricos, pois o Estado de
São Paulo não há lugares para internação, solicitando assim ao Conselho a
renovação do novo Contrato. A Drª. Maria Lucia explica que a SESAU tem
necessidade de internação de menores adolescentes e que quer resolver a
problemática em Indaiatuba, também dando uma contrapartida ao Instituto Indaiá,
que depende única e exclusivamente de recursos financeiros da Prefeitura/SUS,
sendo necessário o Conselho eleger um Conselho de Gestão com representantes
da SESAU, como no HAOC, o qual já existiu no passado, a qual não se reuniu por
acumulo de trabalho, devendo a mesma ser retomada. A Drª Maria Lucia explica
sobre a criação de residências terapêuticas, sendo esta uma prerrogativa do
Ministério da Saúde para atendimento de pacientes psiquiátricos, informando a
necessidade da instalação do CAPS II, para psicóticos. Informa ainda a necessidade
de internação de adolescentes, que o Hospital Candido Ferreira não vem internando
pacientes da região, apenas do próprio Município de Campinas. Explica sobre a
necessidade de uma reformulação e aumento de funcionários para residência
terapêutica, sendo que os que vem trabalhando, são do CAPS, havendo a
necessidade de uma assistente social, um psicólogo (a) e uma terapeuta
ocupacional. A Lika explica que os moradores da residência terapêutica se bem
trabalhados, podem ser reinseridos na sociedade, informando ainda da necessidade
de uma prestação de contas sobre as residências terapêuticas. A Drª Maria Lucia
informa que o Instituto Indaiá esta pleiteando junto a Secretaria um valor adicional
de R$ 20.000,00, alem dos R$ 204.000,00 que vem recebendo do Ministério, para
custeio das residências terapêuticas, atendimento ao menor e pagamento de
funcionários, pedindo que se forme a comissão para auxiliar na fiscalização do
mesmo, informando que há apenas uma fonte de renda para a sobrevivência do
mesmo, o qual possui 200 leitos. O Sr. Abel esclarece que além dos recursos
financeiros do Ministério, recebe algumas contribuições do FUNSOL, do SAAE e
outras doações, de alimentos, locando ainda espaços para publicidade. O Sr
Chalton Heston coloca a necessidade de um comitê de acompanhamento na
avaliação do contrato. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Foram ainda indicados e votados para compor a comissão representando o
Conselho de Saúde, o Sr. Chalton Heston como titular e o Sr. José Maria como
suplente. 5. AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA IV CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DA SAUDE: O Presidente explica que o relatório vem sendo
confeccionado, sendo que na próxima sexta feira haverá uma reunião da Comissão
Organizadora da Conferencia, a qual a Srtª Tânia sugere que seja apresentado na
próxima reunião do Conselho Municipal. 6. ASSUNTOS DIVERSOS: O Presidente
coloca a palavra a quem dela quiser fazer uso, sendo colocados os seguintes assuntos
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. a) Pacto pela Saúde: A Drª
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Maria Lucia solicita que seja apresentado na próxima reunião esclarecimentos sobre o pacto
pela saúde e Pacto pela Vida, que deverá ser firmado o termo de convenio, solicitando que
seja inserido na pauta da reunião do Conselho. b) CAPS II: A Tânia informa que foi
procurada e pediu para a Vivian prestar esclarecimentos sobre a implantação do CAPS II, a
qual informa que foi repassada uma verba para o Município, que a Drª Maria Lucia solicita a
inclusão na pauta da próxima reunião, devendo esclarecer o projeto de implantação. c) Pré
Conferencia Regional de Saúde: O Sr. Wainer apresenta um oficio recebido do DRS VII
informando da realização da Conferencia Regional de Saúde, solicitando a indicação de
representante do Conselho Municipal de Saúde. d) Desligamento do Dr. Chiaparine de
Presidência: O Sr. Wainer apresenta um oficio do Dr. Luiz Carlos Chiaparine, solicitando o
seu desligamento da presidência do Conselho Municipal da Saúde, a qual o Sr. Edvaldo
Apolinário sugere que seja nesta própria reunião, indicado e eleito novo presidente, a qual
foi aceita a sugestão, tendo sido indicado o Sr. Wainer Quitzau, atual Secretario Geral como
candidato, o qual aceitou a indicação, tendo sido colocado em votação, tendo sido eleito por
unanimidade e ainda, eu Luciana Bataglion Mori que redige a presente ata como Secretaria
Geral, a qual aceitei a indicação, tendo sido colocado em votação, eleita também por
unanimidade. e) Depoimento sobre Saúde Mental: Um senhor participante da reunião,
prestou um depoimento sobre um paciente deficiente mental, cobrando a implantação do
CAPS II, o qual vem sendo estudado o projeto devendo o mesmo ser tratado na próxima
reunião. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente Wainer solicita aos presentes se
havia mais algum assunto a ser tratado, ninguém se manifestando, declara encerrada a 7ª
reunião do Conselho Municipal de Saúde, e para constar, eu, Luciana Bataglion Mori,
Secretária designada, redigi a presente ata, que será assinada, devendo ser encaminhada
aos segmentos, para após ser encaminhada aos membros, para apresentação e aprovação
Indaiatuba, 25 de Julho de 2007
______________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

__________________________
LUCIANA BATAGLION MORI
SECRETÁRIA GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2007 AS 8:30 HORAS
a) Membros Titulares do CMS Presentes


Wainer Quitzau

-



Drª Luciana Bataglion Mori -



Dr. Mario Hiroshi Harima

APAE
-

 Dr. Marcelo H. Reis Caldeira
 Ronaldo José Garcia

AESCI

-

Poder Executivo

-

 Mário Rodrigues Ramos

APM Indaiatuba

Pessoa Jurídica Conveniada pelo SUS
-

Assoc. Moradores XII de Junho

 Renato Trigo Martins

-

 Silvia Regina Solla
 Tânia Marli Borba

Assoc. Crônicos Renais
- APCD

-

Poder Executivo

 Maria Antonieta Abreu Lima


Roseli Aparecida Pecht

SANFLI
- Associação dos Aposentados

 Adão Alves dos Santos

-

SESAU

b) Membros Suplentes do CMS Presentes

 Dr. Chalton Heston Bressane

-

APCD

 José Maria Cruz Lima

-

SANFLI

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

-

SESAU

 Diógenes Donizeti Dell Orti

-

SESAU

 Edvaldo Apolinário
 José Marques de Almeida

-

Sociedade Civil

 Mirna Silvana Braga
 Vivan Carla

Conselho Gestor Hospital Dia

-

Mãe Criança diabética

-

SESAU

 Wiliany Lika Aloshi
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 Maria Lucia F. de Lima

-

SESAU

d) Membros do CMS ausentes




José Jacinto Soares Castilho suplente Silvia Tavares Oller
Maria Antonieta Abreu Lima

 Alfredo Alves dos Santos

Associação Comunidade Helvetia, representado pela
-

Assoc. Moradores SANFLI

Assoc. Moradores Jd Brasil
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