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ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2008 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e oito, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do
ano de dois mil e oito, 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, Ronaldo José Garcia, Secretário
Geral a proceder às anotações necessárias da ata, contando com a presença de 24
(vinte e quatro) pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes conforme
lista em anexo de assinaturas, colocando em discussão os seguintes itens: 02APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS PARA O BIÊNIO 2008/2009: Foi
apresentado os membros do conselho que tomaram posse em 16 de junho de 2008
para o biênio 2008/2009. 03 - LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O
presidente Sr. Wainer Quitzau colocou em discussão a Ata da 5ª reunião realizada
no dia 28 de maio 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. 04- PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2008: O presidente passa a
palavra ao Sr. Ronaldo José Garcia que procedeu a leitura da ata da reunião da
Comissão Fiscal para aprovação dos balancetes do mês de maio de 2008. Foi
passada a palavra ao Sr Marcelo (CEREST), para explicar sobre o repasse de verba
para 2008, este explica que o saldo em conta é de R$240.000,00 (duzentos e
quarenta mil Reais) e que este valor se refere ao repasse do ano de 2007 e só será
repassada a verba de 2008 quando o saldo em conta for menor que 02 (duas)
parcelas, ou seja, R$60.000,00 (sessenta mil Reais). Não havendo nenhuma dúvida
sobre a Prestação de Contas, a mesma foi aprovada por unanimidade. 05 –
APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES – SISPACTO (PACTO DA VIDA, PACTO
DE GESTÃO): O Sr. Wainer Quitzau passa a palavra para a Dra. Maria Lucia,
médica auditora da UAC – SESAU, que explica que a apresentação foi feita na
ultima reunião e esta esperando a aprovação por parte do Estado, o mesmo se
pronuncia em relação a viabilidade ou não destes indicadores. Explica que os
Municípios da os seus indicadores como, por exemplo: Saúde da Mulher, da
Criança, Câncer de Mama e outros, o Estado esta fazendo a atualização e assim
que a SESAU receber a resposta será repassado para o Conselho Municipal de
Saúde. 06 – CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR (COMISSÃO ,
DATA E PROVIDÊNCIAS: Sr. Wainer passa a palavra para Sr. Marcelo (CEREST),
para que o mesmo fale sobre este assunto e se a mesma deve ser feita a cada dois
anos, Sr. Marcelo explica que deve ser realizada a cada dois anos a conferencia ou
no mínimo uma convenção ou assembléia, para não haver interrupção no programa
saúde do trabalhador. Sr. Wainer da como sugestão um assunto a ser debatido na
conferencia acidente de trajeto (transito) e enfatiza que ouviu pela manhã noticia
sobre o aumento dos acidentes de transito. Dr. Giordano confirma que realmente
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esta aumentando. Sr Didi pede a palavra e enfatiza que não há necessidade e uma
conferencia pode ser realizada apenas uma assembléia. Ficou definido a formação
de comissão para este trabalho ficou definido os seguintes membros: Sr Wainer
Quitzau, Dr Chalton Heston Teixeira Bressane, Guilherme Guedes Galvão, Mário
Rodrigues Ramos, Ronaldo José Garcia estes membros do Conselho Municipal de
Saúde. E todos os funcionários do CREST: Antonio Marcelo Gimenes, Cellia
Allegretti Mercadante, Claudia Spacatti, Solange Mazzoni, Maura de Oliveira
Gimenes, Loraine de Andrade e Castro, Caroline Ribeiro de Souza, Helena Garcia
C. Munhoz, Sandor D. Acras, Mariana Rodrigues dos Santos, Rosana Martini e Vani
Rosa Riedes. Ficou também definido que no dia 30/06/2008 as 16:00hs será
realizada reunião no CEREST para definir local e data para realização da
assembléia que será divulgada na próxima reunião do Conselho Municipal de
Saúde. 07 – Encontro do Fórum Permanente RMC 12/07 em Paulínia: Sr Wainer
foi convidado a compor o Fórum Permanente de Conselhos da Região Metropolitana
de Campinas com um primeiro encontro realizado em Sumaré, o fórum e composto
de 19 municípios porém apenas 12 municípios participaram, houve debate dos
seguintes assuntos: farmácia de auto custo, compra de medicamentos através de
liminares judiciais e exames de alta complexidade este ultimo com demanda
reprimida em alguns municípios em torno de 03 (três) anos (tomografias e
ressonância magnética). No dia 12/07/2008 será realizado outro encontro em
Paulínia onde será dada continuidade aos assuntos da primeira reunião, Sr. Wainer
solicita a SESAU liberação de transporte e solicita aos presentes se a interesse em
participar, ficou confirmado a participação dos seguintes pessoas: Sr Wainer, Sr
Didi,
Sr. Mario, Dr. Giordano e Sra. Rosilda. Sr. Didi explana sobre a importância deste
Fórum pois com estes 19 municípios é o inicio para que outros que fazem parte da
RMC, que é um total de 42 municípios. Dr. Giordano acha muito importante esta
organização dos Conselhos, pois hoje ele atua tanto no município de Campinas
como em Indaiatuba, dando um foco mais abrangente não ficando restrito apenas a
um único município. Sr. Didi se manifesta informando que existe verba do Estado
destinada ao para RMC. Sr. Mario da sugestão de se criar um colegiado para
acompanhamento dos trabalhos. Sr. Wainer informa ainda que conversou com o
Presidente do Conselho de Paulínia sobre o funcionamento daquele município e o
mesmo disse que a muitos problemas prejudicando o andamento dos trabalhos. 08 –
DIVERSOS: Foi colocado pelo Sr. Hugo a necessidade de construção de uma nova
Unidade de Saúde da Família Carlos Aldrovandi, pois já existe terreno para
construção e também uma planta elaborada pela Secretaria de Obras da Prefeitura
Municipal, a solicitação juntamente com o projeto será apresentado na próxima
reunião para encaminhamento para levantamento do custo e possível viabilidade de
entrar para o orçamento de 2009.A unidade atual além de não estar mais atendendo
a demanda esta fora das especificações da ANVISA. Sr. Wainer expõe a
necessidade de uma estrutura para o bom andamento dos trabalhos do Conselho
Municipal de Saúde de Indaiatuba, informa também que o Ministério da Saúde esta
mandando um computador para ser utilizado pelo conselho, porem conforme oficio
Nro 05-08/SEEP/MS de 03/04/2008, este equipamento só poderá ser retirado com a
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presença das seguintes pessoas: Sr. Prefeito Municipal acompanhado do Secretario
Municipal de Saúde e o Sr. Presidente do conselho municipal de Saúde. Sr. Mario
coloca como proposta para próxima reunião discutir a possibilidade de se criar um
Ambulatório de Especialidade em Oftalmologia (Glaucoma, Retina, Estrabismo,
Catarata) conforme portaria 958 – 15/05/2008 GM. Dra. Maria Lucia explica que em
Indaiatuba existe projeto anual para realização de mutirões voltados para esta
especialidade, porem alguns procedimentos são encaminhados para fora de
Indaiatuba, pois a necessidade de aquisição de equipamentos. Sr. Mario diz que isto
seria muito importante, pois tem conhecimento que a demanda tem aumentado. Dra.
Maria Lucia explica que a SESAU esta adquirindo equipamento chamado FACO
este para ser utilizado em cirurgias de catarata, também explica que se deve focar
em determinado grupo após analise como exemplo diabéticos e hipertenso. Ficou
definido que será solicitada a SESAU uma reunião com os médicos oftalmologistas
da rede para se verificar as necessidades. Sr. José Maria da sugestão de se nomear
um coordenador para os possíveis projetos relacionados a oftalmologia. Sr. Didi diz
que um dos maiores problemas no Hospital Dia é a falta de padronização no
atendimento dos portadores de diabetes, segundo levantamento feito junto a
Associação dos Diabéticos. Sr. Didi recomenda aos membros do conselho a leitura
das Leis: 8080, 8142, 2690 que servem de base para o SUS – Sistema Único de
Saúde e que o computador que o ministério esta doando foi uma conquista de uma
luta que se iniciou a cinco anos, isto para que os membros acessem a internet para
buscar informações e fazer pesquisas relacionadas assuntos da saúde. Sr. Wainer
acha que se deve facilitar o entendimento das leis, diretrizes, pois em nosso pais a
quantidade de leis é muito grande e difíceis de ser entendidas. Iniciou-se discussão,
para formação de comissão para revisão do regimento interno. Sr. Didi explica que
isto só será possível após correção da lei e que será solicitado ao vereador Dr. Luiz
Carlos Chiaparine para nos informar sobre do encaminhamento desta a Câmara
Municipal. Dr. Chalton enfatiza a importância da capacitação dos conselheiros e que
isto deve ocorrer em linguagem simples e fácil de se compreender, ficou definido
também que para próxima convocação será enviado copia do regimento interno a
todos os conselheiros. O Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se havia mais
algum assunto a ser tratado, ninguém se manifestando, declara encerrada a 6ª
reunião do Conselho Municipal de Saúde, e para constar, eu, Ronaldo José Garcia,
secretário geral, redigi a ata, que será assinada, devendo ser encaminhada aos
segmentos, para encaminhamento aos membros para apresentação e aprovação.
OBS.: Anexo lista com assinaturas de presença.
.
Indaiatuba, 25 de junho de 2008.

___________________________
WAINER QUITZAU

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA

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

_____________________________________________________________
PRESIDENTE
SECRETÁRIO GERAL
LISTA DE PRESENÇA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO 25 DE JUNHO DE 2008 AS 8:30 HORAS
CONSELHEIROS TITULARES
SEGMENTO
PRESENTE
Wainer Quitzau
AESCI
Sim
Roney Barbosa Pagotto
SESAU
Mário Rodrigues Ramos
XII de Junho
Sim
Ronaldo José Garcia
HAOC
Sim
Maria Lucia Feitosa de Lima
SESAU
Sim
Rita de Cássia Jiampaulo Vaz (1)
SESAU
Renato Trigo de Marins
Renais Crônicos
Sim
Maria Angélica Wolf Scachetti
APAE
Sim
Renata Stocco Prastete
SESAU
Sim
Antonio Sergio Giordano
A.P.M.
Sim
Guilherme Guedes Galvão
A.E.A.I.
Sim
Chalton Heston Teixeira Bressane
A.P.C.D.
Sim
José Maria Cruz Lima
SAMFLI
Sim
Hugo Nelson Coggiola
Ass. M. R. Campestre
Sim
Sebastião Maximo da Silva
Ass. A. B. O . Camargo
Sim
Nadia Cristina Cobiachi
Paróquia Santa Rita
Sim
NOME

AUSENTE
X

X

(1) (2) Representada pelo Suplente
(3) Faltou mais de 3 (Três) Reuniões sem apresentar justificativa, estando excluído
do Conselho Municipal da Saúde conforme Art. 8º I do Regimento Interno do CMS.
Suplentes Presentes
Odenir Sanssão Pivetta (1)
SESAU
Dirce Juliano Vacilotto
Clinica de Repouso Indaia
Ass. M. R. Campestre
Heleni Neide Fosca Coggiola

Sim
Sim
Sim

Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Diógenes D Dell Orti
SESAU
Antonio Fernando Ponce Oller
SESAU
Edvaldo F. Apolinario
USUARIOS
Antonio Marcelo Gimenes
CEREST
Célia Alegrette Mercadante
CEREST
Claudia Sapactti
CEREST
Solange Malzzoni
CEREST

