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ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA
NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2007 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e sete, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, a décima primeira 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, presidente do CMS de Indaiatuba, assumindo a mesa dos
trabalhos, agradeceu a presença de todos, convidando a mim, Luciana Mori,
Secretária Geral a proceder às anotações necessárias da ata, contando com a
presença de 15 (quinze) pessoas entre titulares e suplentes e demais participantes
conforme lista de assinaturas as fls. 18 do livro de presença, verificando o quorum,
declarando aberta a reunião colocando em discussão os seguintes itens: 02LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente Sr. Wainer Quitzau
colocou em discussão a Ata da 10ª reunião realizada em 31 de outubro p.p,
perguntando a todos se havia algo a ser alterado ou a ser acrescentado. Dr.
Charlton Helston Bressane faz uma ressalva e pede para que no item 05Habilitação Equipes Odontológicas, seja mencionado que essas equipes
compões o Programa de Saúde da Família – PSFs. Eu, secretária deste conselho,
me prontifiquei em realizar a alteração. Nada mais havendo a declarar a ata anterior
foi aprovada por unanimidade. 03- PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE
2007: O presidente passa a palavra ao Sr. Ronaldo José Garcia que procedeu a
leitura da Ata da Comissão de Finanças, a qual foi colocada em discussão não
havendo manifestação foi aprovada por unanimidade. 04-CONSELHO GESTOR
CEREST/SIST: Sr. Wainer explica que esteve na reunião do Cerest, sendo que já
foi eleito novo presidente com mandato até fevereiro de 2008. Informa que em
Indaiatuba acontecem acidentes de trabalho mas que estes nem sempre são
notificados e que portanto não constam nas estatísticas. Coloca como sugestão ao
CEREST que sejam encaminhados ofícios para empresas e convênios de saúde
alertando sobre o acidente de trabalho e da necessidade de notificação quando
estes acontecem.Não compareceu nenhum representante do CEREST/SIST e Sr.
Wainer encerrou este assunto. 05- INFORMAÇÕES 13 CONFERÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE: O Sr. Wainer informa que conforme votação na Conferência Municipal
de Saúde foram eleitos como representantes de Indaiatuba na 13ª Conferência
Nacional de Saúde o Sr. Edvaldo Apolinário e o Sr. José Esteves de Amorim, mas
que este último não pode comparecer por motivos de saúde. Informa ainda que foi
como observador e coloca algumas informações sobre a estruturação da
Conferência e assuntos debatidos. Sr.Wainer explica que um dos temas debatidos
foi sexualidade, especificamente a interrupção da gravidez, ou seja o aborto, sendo
esta proposta votada na plenária final em 18/11, a única amplamente divulgado na
mídia. O Sr. Mario Rodrigues Ramos coloca este assunto em discussão e propõe
que em Indaiatuba sejam realizadas campanhas de conscientização e informação
sobre sexualidade, alcoolismo e drogas para adolescentes. Dr. Luis Carlos
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Chiaparine, secretário da Saúde, informa que existe um grupo de teatro para este
fim que é itinerante, realizando palestras educativas em escolas e propõe que se
monte uma equipe na saúde que fale a mesma linguagem do jovem e que possa
realizar um trabalho educativo para adolescentes. 06-AGENDA DA SAÚDE 2008:
Sr. Wainer informa que o mandato do atual Conselho se encerra em maio de 2008 e
que pediu um parecer para o departamento jurídico com orientações sobre o término
do mandato e a convocação de novas eleições. No parecer consta que é necessário
que seja deliberado comissão técnica eleitoral a ser eleita em plenário com
aplicação do regimento interno. Dr. Charlton Heston Bressane coloca que o
Regimento Interno deve ser revisto e modificado por estar desatualizado. Sr. Mario
Rodrigues Ramos sugere que seja realizada reunião para estudo do regimento
interno. Sr. Ronaldo José Garcia sugere que a próxima reunião do CMS seja dia
19/12/07 no Auditório do Hospital Augusto de Oliveira Camargo-HAOC. Sr. Wainer
Quitzau pede que seja discutido na próxima reunião o Termo Aditivo da
Contractualização do HAOC. Sr. Ronaldo informa que ainda não recebeu este termo
e se compromete em participar de reunião executiva do CMS para discussão deste
assunto que deverá ser levada a reunião geral do CMS para apresentação e
aprovação. Sr. Wainer Quitzau sugere que no Calendário 2008 sejam colocadas as
datas das Audiências Publicas, reuniões de Conselhos Gestores. 07RELACIONAMENTO ENTRE COORDENADORES DA SAÚDE X UNIDADES X
GESTOR: Sr. Wainer informa que conforme constava em ata a Comissão
designada para acompanhamento do trabalho da Homecare realizou visita ao
Almoxarifado e pôde constatar que o estoque está bastante organizado e que o
trabalho está sendo bem realizado, no entanto o Sr. Mario coloca que percebeu uma
falta de entrosamento e comunicação entre os coordenadores das unidades e a
Homecare. Com isso sugere que sejam realizadas reuniões regularmente entre os
coordenadores e Homecare para sanar este problema. A Sra. Tânia Marli Borba
sugere que a mesma comissão que realizou visita no Almoxarifado também realize
visitas nas unidades para ouvir os dois lados. O Sr. Mário, que participou da
Comissão sugere que se realizem reuniões entre coordenadores das unidades,
Homecare e gestor (SESAU) rotineiramente para avaliação do trabalho. Srta.Tânia
Marli Borba informa que o Secretário da Saúde faz reuniões rotineiras com todos os
coordenadores e que se algum conselheiro se interessar em participar de alguma
dessas reuniões isso poderá ser feito. O presidente do Conselho Sr. Wainer Quitzau
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,
Luciana Mori, secretária geral, redigi a ata, que será assinada, devendo ser encaminhada
aos segmentos, para encaminhamento aos membros para apresentação e aprovação.
Indaiatuba, 28 de Novembro de 2007.

______________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

__________________________
LUCIANA BATAGLION MORI
SECRETÁRIA GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2007 AS
8:30 HORAS
CONSELHEIROS TITULARES
NOME
SEGMENTO
PRESENT
AUSENTE
E
Wainer Quitzau
AESCI
Sim
Luciana Mori
APAE
Sim
Mário Rodrigues Ramos
XII de Junho
Sim
Ronaldo José Garcia (1)
HAOC
x
Maria Antonieta Abreu Lima
SANFLI
x
Marcelo H. R. Caldeira (2)
SESAU
x
Renato Trigo de Marins
Renais Crônicos
- Sim
Roseli Aparecida Pecht
A.A.P.I.
Justificada
Renata Stocco Prastete
SESAU
Sim
Luiz Carlos Chiaparine
Prefeitura
Sim
Mário Hiroshi Harima
A.P.M.
Sim
Carlos Eduardo Lanzoni Pereira
A.E.A.I.
x
Silvia Regina Solla
A.P.C.D.
Sim
Tânia Marli Borba
SESAU
Sim
Alfredo Alves dos Santos
Soc. Am. Jd. Br.
Sim
José Jacinto Soares de Castilho (3) Ass.com. Helvetia
x
Suplentes Presentes
Maria Rosilda da Silva
CIRVA
José Maria Cruz Lima
SANFLI
Chalton Heston Bressane
APCD
Silvia Regina Tavares Oller
Com. Sta. Terezinha
Maria José Feijão de Campos Penteado (2)
SESAU
Adão Alves dos Santos
SESAU
Deosdedit Beloto
SESAU

Sim
Sim
Sim
Sim

Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Antonio Fernando Ponce Oler
SESAU
Diógenes Donizeti Dell Orti
SESAU
David dos Santos
EVIN
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