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ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA
NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO HOSPITAL AUGUSTO DE
OLIVEIRA CAMARGO, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2007 AS 8:30
HORAS
Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e sete, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, com início às
oito horas e trinta minutos, a décima segunda 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 24 (vinte e quatro) pessoas entre titulares e suplentes e demais
participantes conforme lista de assinaturas as fls. 19 do livro de presença,
verificando o quorum, declarando aberta a reunião colocando em discussão os
seguintes itens: 02-LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente
Sr. Wainer Quitzau colocou em discussão a Ata da 11ª reunião realizada em 29 de
novembro p.p, perguntando a todos se havia algo a ser alterado ou a ser
acrescentado.Nada mais havendo a declarar a ata anterior foi aprovada por
unanimidade. 03- PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 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-TERMO ADITIVO CONTRACTUALIZAÇÃO DO
HAOC: Sr. Wainer Quitzau passa a palavra para o Sr. Erich Garcia da UAC-SESAU
para realizar apresentação do terceiro termo aditivo de Contratualização HAOC.
Explica que o termo de Contratualização está em Vigência desde 29-01-07 até
29-12-2001 e que a cada ano são incorporados novos termos aditivos com revisão
de valores repassados para o Hospital, desde que sejam cumpridas metas
determinadas pela Contratualização de acordo com o que normatiza a portaria GM:
3.123/2006. Em 2007 o total de recursos foi de R$ 1.213.197,95 (hum milhão,
duzentos e treze mil, cento e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) e no
novo termo aditivo este valor foi reajustado para 1.344.051,18 (hum milhão,
trezentos e quarenta e quatro mil, cinqüenta e um reais e dezoito centavos). O Dr.
Erich expôs ainda as determinações constantes no termo e o valor pago por cada
serviço realizado pelo Hospital. O Sr. Wainer Quitzau coloca em votação o Terceiro
Termo Aditivo da Contratualização HAOC que foi aprovado por unanimidade. 05PROJETO CONVÊNIO SAAE/FUNASA: Sr. Wainer apresenta o engenheiro Caio
do SAAE e lhe passa a palavra para realizar apresentação do Projeto da Barragem
que será construída no Rio Capivari- Mirim. Eng. Caio agradece ao Sr. Wainer
Quitzau e ao Sr. Secretário da Saúde Luis Carlos Chiaparine pelo pronto
atendimento ao SAAE para liberação de documentação para encaminhamento ao
FUNASA. Eng. Caio explica que parte dos recursos para a construção da barragem
virá do FUNASA e que portanto este assunto deve ser discutido no Conselho de
Saúde necessitando de aprovação do projeto por este, e posteriormente realiza
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explanação do assunto explicando que Indaiatuba não apresenta recursos hídricos
suficientes para abastecer a cidade que está crescendo rapidamente. Coloca que
as captações de água para o município são dos Rios Capivari Mirim, Rio Piraí,
Córrego da Morungaba e Córrego Barrinha e que estas captações são realizadas ao
nível da superfície e que em períodos de estiagem prolongada, onde não há vazão
suficiente, o município corre risco de racionamento de água. Explica ainda, que a
capacidade de abastecimento de água em Indaiatuba já chegou ao seu limite, e que
há necessidade de se criar barramento de água para regularizar a vazão da água,
garantindo o abastecimento para a população, mesmo em períodos de estiagem
prolongada. Portanto através de estudo aprofundado foi desenvolvido o projeto da
barragem no rio Capivari- Mirim que por ser uma obra muito cara, os recursos do
SAAE não são suficientes, pois é um projeto com valor aproximado de R$ 18
milhões de reais. O SAAE enviará o projeto ao FUNASA que repassará uma verba
no valor de R$ 10 milhôes de reais para a construção desta barragem e precisa da
aprovação do Conselho de Saúde. Sr Mário pede a palavra e questiona se esta
barragem atingirá apenas o município de Indaiatuba. Eng. Caio explica que o Rio
Capivari- Mirim faz divisa com Campinas, mas que já foi liberada anuência de
Campinas para a construção, sendo que o maior avanço será no município de
Indaiatuba. Sr. Wainer sugere que se monte uma comissão para acompanhamento
das obras. Sr. Wainer Quitzau coloca o assunto em votação e o Conselho aprova
por unanimidade. 06- AGENDA DA SAÚDE 2008 E METAS CMS 2008: Sr. Wainer
Quitzau agradece a todos os conselheiros pelos trabalhos realizados em 2007 e diz
que considera 2007 um ano proveitoso e com bons trabalhos realizados pelo
Conselho, destacando a realização da IV Conferencia Municipal da Saude. Coloca
ainda que realizou calendário com as reuniões de executiva, conselho fiscal,
reuniões gerais do CMS e audiências públicas do ano de 2008 e que estes dias
estão sujeitos a alterações.Sr. Wainer pede que os conselheiros sejam mais
presentes nas unidades de saúde e explica que o controle social é cada vez mais
importante para o SUS. Sr.Edvaldo Apolinário pede a palavra e coloca sua
preocupação com relação à mudança do regimento interno do CMS explicando que
para haver tais mudança antes se deve haver modificação nas leis. Sr. Mário pede
que seja colocada uma data para que seja montada comissão para revisão da
legislação. Ficou decidido que este assunto voltará a ser discutido na primeira
reunião de 2008, a ser realizada em janeiro. 07- ASSUNTOS DIVERSOS:
01
-REVISÃO DE SUBVENÇAO EVIN: Sr. Wainer Quitzau passa a palavra para o sr.
Davi, presidente do EVIN. Sr.Davi explica que no Evin há vagas para atendimento
de 8 pacientes do SUS e vagas para um total de 18 pacientes. Pede um aumento de
R$ 9.600,00 para custeio destes pacientes. O Dr. Erik Garcia coloca a dificuldade de
avaliação do Evin pela UAC – SESAU, pois o Evin não corresponde às normas
impostas pelo ministério. Sr. Wainer encaminha o pedido de revisão de subvenção à
Secretária da Saúde para estudo e o encaminhamento é aprovado por unanimidade.
02- OUVIDORIA E SATISFAÇÃO DO USUÁRIO: Sr. Edvaldo Apolinário pede para
ser incluído na pauta da reunião de janeiro o assunto Ouvidoria e satisfação do
usuário e explica que este assunto vem sendo discutido pelo Conselho Local do
HAOC. 03- LEITES ESPECIAIS: O Sr. Wainer explica que este assunto será
colocado em pauta na próxima reunião e que enviará oficio para que um
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representante da secretaria da seguridade alimentar venha prestar esclarecimentos
sobre este assunto na próxima reunião do conselho. Sr. Wainer Quitzau 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 geral, redigi a ata, que será assinada, devendo ser
encaminhada aos segmentos, para encaminhamento aos membros para
apresentação e aprovação.
Indaiatuba, 19 de Dezembro de 2007.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
LUCIANA BATAGLION MORI
SECRETÁRIA GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2007 NAS DEPENDÊNCIAS DO
AUDITORIO DO HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO COM INICIO
AS 8:30 H.
CONSELHEIROS TITULARES
NOME
SEGMENTO
PRESENTE
Wainer Quitzau
AESCI
Sim
Luciana Mori
APAE
Sim
Mário Rodrigues Ramos
XII de Junho
Sim
Ronaldo José Garcia
HAOC
Sim
Maria Antonieta Abreu Lima
SANFLI
Sim
Marcelo H. R. Caldeira (1)
SESAU
Renato Trigo de Marins
Renais Crônicos
Sim
Roseli Aparecida Pecht
A.A.P.I.
Sim
Renata Stocco Prastete
SESAU
Sim
Luiz Carlos Chiaparine
SESAU
Sim
Mário Hiroshi Harima
A.P.M.
Sim
Carlos Eduardo Lanzoni Pereira
A.E.A.I.
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 Ass.com. Helvetia
(2)

AUSENTE

x

x

x

( 2 ) Faltou em mais de 3 (Tres) Reuniões, vem sendo representado pela suplente
Suplentes Presentes
Maria Rosilda da Silva
CIRVA
José Maria Cruz Lima
SANFLI
Chalton Heston Bressane
APCD
Silvia Regina Tavares Oller (2)
Com. Sta. Terezinha
Maria José Feijão de Campos Penteado (1)
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
Erich Garcia
SESAU
Vanessa Cristina C. Kühl
SAAE
Caio Antonio Amaral Sampaio
SAAE
Edvaldo F. Apolinário
ASS. DOS DIABETICOS
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