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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2008 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e oito, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, 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 22 (vinte e
duas) pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes conforme lista de
assinaturas no verso da fls. 19 do Livro de Presença, colocando em discussão os
seguintes itens: 02- LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente
Sr. Wainer Quitzau colocou em discussão a Ata da 1ª reunião realizada em janeiro 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 JANEIRO DE 2007: O presidente passa a palavra ao Sr. Diógenes que
explica que houve falha técnica por parte do CECAM que faz o fechamento das contas
e que não houve tempo hábil para avaliação de todos os balancetes mas que até
sexta-feira (dia 29/02/08) o fechamento estará pronto. Sr. Wainer Quitzau informa que
enviará oficio ao Sr. Marcelo Pigatto da Secretária Municipal da Fazenda relatando as
datas das reuniões fiscais e gerais do CMS com pedido de enviar os balancetes com
antecedência para o departamento financeiro da SESAU para que não haja
transtornos nas prestações de contas mensais, devendo na próxima reunião da
Comissão de Finanças ser apresentado as planilhas financeiras referentes aos meses
de Janeiro e Fevereiro. 04- PROJETO – OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE: O Sr.
Wainer Quitzau passa a palavra para Dra. Luciana Mori que explica que o município se
comprometeu com o Ministério da Saúde em instalar a Ouvidoria em Indaiatuba até
dezembro de 2008. Dra. Luciana Mori prestou esclarecimentos sobre o que é uma
ouvidoria, seus objetivos e como deverá ser a implantação. Explicou ainda que a
pessoa responsável por este serviço deverá apresentar um perfil para tal e que deverá
apresentar um bom relacionamento com a Secretaria de Saúde, Conselho e
população. Diz que já existe a Ouvidoria Geral do SUS em Brasília onde toda pessoa
pode ser ouvida e realizar denúncias, reclamações e elogios, mas que a
recomendação é de que cada município tenha o seu serviço de ouvidoria que é um
sistema informatizado, que atua no processo de descentralização, permite a troca,
facilidade e disseminação de informações. Explica que em Indaiatuba o projeto está
em fase de implantação e expõe para os conselheiros algumas sugestões para este
início como a reativação das caixas de sugestão nas unidades de saúde e a criação de
um e-mail para o serviço de Ouvidoria da SESAU. Dr. Charton sugere que se coloque
em cada unidade uma lista com o nome de todos os representantes do Conselho de
Saúde para que a população tenha uma referência. 05- ELEIÇÕES CMS: Sr. Wainer
Quitzau explica que quem convoca as eleições é o Exmo. Sr. Prefeito por meio de
decreto e que ao conselho cabe as seguintes providências: 01- responsabilidade de

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

SUS
_____________________________________________________________
elaborar o regimento interno da eleição dos usuários e de eleger uma comissão para
tal objetivo. Esta já foi estabelecida e é composta por: Sr. Ronaldo José Garcia, Srta.
Tânia Marli Borba, Sr. Wainer Quitzau, Sr. Mario Rodrigues Ramos, dr.a Luciana Mori
e dr. Charlton Heston Bressame. 02- Estabelecer data e local para realização do pleito
eleitoral dos usuários. 03- Encaminhamento do processo aos órgão competentes para
elaborarem, o Edital de Convocação da Assembléia da realização da Eleição dos
usuários a serem indicados por segmentos sociais legalmente constituídos no
município conforme art.4 –3 da Lei Municipal 2690 de 18 de abril de 1991.
06HABILITAÇÃO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTAL:– Sr. Wainer passa a palavra
para Dr. Erich Garcia que realizou explanação sobre a implantação do laboratório de
prótese dental. Explicou que o projeto teve que ser adiado porque este tipo de serviço
só poderia ser instituído em cidades com mais de 500.000 habitantes. Depois foi
acertado que poderia ser instituído em cidades com menor número de habitantes.
Explicou que o laboratório ficará sediado ao lado do almoxarifado, será inaugurado
ainda este ano e que já foi contratado técnico em prótese dental através de concurso
público. Dr. Erich Garcia enfatiza que este não é um projeto de cunho eleitoreiro e que
faz parte de um programa do Governo Federal Brasil Sorridente. Explica que os
recursos humanos (dentistas) para realização deste serviço já são funcionários da
SESAU e que tão logo seja resolvidas algumas pendências com a vigilância sanitária o
laboratório entrará em funcionamento para confecção de próteses totais e prótese
parciais removíveis. 07- INFORMAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE E
VISITA CGU: O Sr. Wainer presta alguns esclarecimentos sobre a Prestação Anual de
Contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é elaborado todo um
processo pela Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que o Fundo Municipal da
Saúde tem algumas normas especificas conforme Instrução do Tribunal de Contas,
sendo que os relatórios são elaborados pelo Sr. Diógenes, devendo ser referendado
pelo Conselho Municipal de Saúde, para o envio do Processo ao Escritório Regional
em Campinas, sendo o prazo 31 de Março. Informa ainda sobre a visita de rotina da
Controladoria Geral da União, que é um órgão ligado diretamente ao Gabinete da
Presidência da República, com escritórios nas capitais, sendo que os técnicos
solicitaram o livro de atas das reuniões, solicitando ainda alguns esclarecimentos sobre
a agenda das reuniões do CMS, a qual foram esclarecidas.08- ASSUNTOS
DIVERSOS: 01- Sr. José Maria agradece e parabeniza a Secretária da Educação Sra.
Jane Escodro pelo programa Aprendendo Saúde realizado em parceria com a SESAU.
02- Sr. Edvaldo realiza questionamento sobre a aplicação da injeção Benzetacil que
hoje é realizada apenas no Mini-Hospital e sugere que sejam realizadas aplicações no
HAOC e em algumas Unidades de Saúde. Pede também para que seja verificada a
possibilidade de vacinação aos sábados no Hospital Dia. Ficou decidido que os dois
assuntos serão encaminhados à SESAU. 03- Plano de Ação sobre Vigilância Sanitária:
Sr. Wainer Quitzau informa que este assunto será pauta da próxima reunião do CMS.
Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se havia mais algum assunto a ser tratado,
ninguém se manifestando, declara encerrada a 2ª 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.
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Indaiatuba, 27 de Fevereiro de 2008.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

____________________________
LUCIANA BATAGLION MORI
SECRETÁRIA GERAL

LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO 27 DE FEVEREIRO DE 2007 AS 8:30 HORAS
CONSELHEIROS TITULARES
NOME
SEGMENTO
PRESENTE
Wainer Quitzau
AESCI
Sim
Luciana Mori
APAE
Sim
Mário Rodrigues Ramos (3)
XII de Junho
Ronaldo José Garcia
HAOC
Sim
Maria Antonieta Abreu Lima
SANFLI
Sim
Marcelo H. R. Caldeira
SESAU
Sim
Renato Trigo de Marins
Renais Crônicos
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.
Sim
Silvia Regina Solla (1)
A.P.C.D.
Tânia Marli Borba
SESAU
Sim
Alfredo Alves dos Santos
Soc. Am. Jd. Br.
Sim
José Jacinto Soares de Castilho Ass.com.
(2)
Helvetia

AUSENTE
x

x

x
x
x

(1) Representada pelo Suplente
(2) Faltou mais de 3 (Três) Reuniões sem apresentar justificativa, estando excluído
conforme Art. 8º I do Regimento Interno do CMS.
(3) Ausente por motivo de saúde, justificando a ausência.
Maria Rosilda da Silva

Suplentes Presentes
CIRVA

Sim
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José Maria Cruz Lima
Chalton Heston Bressane (1)
Maria José F. C.Penteado
Silvia Tavares Oller

SANFLI
APCD
SESAU
Paróquia Santa Terezinha

Sim
Sim
Sim
Sim

Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Diógenes Donizeti Dell Orti
SESAU
Maria Lucia F. de Lima
UAC / SESAU
Edvaldo F. Apolinário
ASS. DOS DIABETICOS
Dionelle M. Dell Orti
USUARIA
Telma
USUÁRIA
Solange Mazzoni
SESAU / CEREST

