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ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2008 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e oito, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde,
conforme convocação enviada, tendo em vista discutir a seguinte pauta: 01ABERTURA 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 23 (vinte e três)
pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes conforme lista em anexo de
assinaturas, colocando em discussão os seguintes itens: 02 - LEITURA E
APRECIAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente Sr. Wainer Quitzau colocou em
discussão a Ata da 7ª reunião realizada no dia 30 de julho 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- CENTRO DE ESPECIALIDADE
OFTALMOLÓLICA: Dr Mota diretor de saúde do Hospital Dia este presente na
reunião da Comissão Fiscal do dia 20 (vinte) p.p., onde apresentou dados sobre o
atendimento de oftalmologia do HD e enviou relatório que esta anexado a esta ata,
nesta reunião, ficou definido que será designado um profissional da área para que
se possa dar continuidade ao projeto, este profissional seria apresentado nesta
reunião porem tanto o profissional quanto o Dr Mota já estavam com compromisso
agendado para este dia, desta forma ficou para se fazer à apresentação na próxima
reunião. Ficou definida também comissão para acompanhamento destes trabalhos
com os seguintes membros do Conselho Municipal da Saúde: Sr José Maria Cruz
Lima (SANFLI), Renata M. Stocco Pranstete (SESAU), Nadia Cobianchi (Santa Rita
de Cássia), Erick Garcia (SESAU), Guilherme Guedes Galvão (AEAI), Dra Maria
Lucia (SESAU), Dr Chalton Heston Teixeira Bressame e Edvaldo F. Apolinário
(convidados), ficou estipulado prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do
projeto, desta forma a comissão ira agendar reunião para dar inicio aos trabalhos. O
assunto foi aprovado por unanimidade. 04 - PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 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 julho de 2008. Não havendo nenhuma dúvida sobre a Prestação de Contas, a
mesma foi aprovada por unanimidade. 05- PLENÁRIA CEREST: Sr. Marcelo
(CEREST), por motivo de compromisso já agendado, não pode participar da reunião,
porem deixou com Dr Chaltom a apresentação do andamento da plenária, que esta
tudo ocorrendo dentro do previsto, será enviada para todos os conselheiros o
convite oficial com toda a programação para o dia 06 de setembro de 2008. 06 –
VIGILÂNCIA SANITÁRIA CLINICA THOMPSON: O presidente passa a palavra
para Sirlene (Vigilância Sanitária), a mesma informa que a clinica esta com alvará
valido ate outubro/2008, porem na ultima visita que ocorreu nos meses de marco e
abril de 2008, ficaram pendentes documentos para comprovação de serviços
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prestados de manutenção preventiva, falta de assinatura nas fichas de atendimento,
enfim foi feito toda a vistoria e foi feita notificação dos itens de não conformidade
para se tomar as providencias para equacionar estes problemas. Sirlene informa
também que no decorrer desses meses a clinica já enviou grande parte de
documentações que faltavam, também foi comentado que já está aprovado o
treinamento de duas pessoas do CVS nesta área de hemodiálise. A enfermeira
Cíntia da Clinica Thompson pede a palavra e faz toda a explicação sobre os
comentários que o Sr Renato fez a respeito da proximidade das cadeiras para fazer
os procedimentos principalmente pacientes portadores de hepatite e HIV,
novamente foi reforçado que apenas devem ficar em isolamento os pacientes
portadores de hepatite C os demais não são previstos locais isolados e que pode ser
ate caracterizado como descriminação. De qualquer forma foi encaminhada a
vigilância um projeto de reforma e adequação do espaço existente na clinica para
adequação, aumento de cinco poltronas e local especifico para procedimentos em
pacientes portadores de hepatite C e HIV. Dra Maria Lucia (UAC), explica que na
verdade em relação ao aumento das cinco poltronas ou aumento de demanda deve
ser enviado a DRS 7, pois a Clinica Thompson tem contrato direto com o Estado e
este mesmo sabendo da capacidade instalada do clinica fica mandando mais
usuários, enfermeira Cíntia complementa que atualmente tem pacientes que se
deslocam 400 km para fazer diálise.Dr Maria Lucia complementa que a vigilância
sanitária apenas verifica se a clinica atende as exigências das normas estabelecidas
pela ANVISA, o controle da quantidade de atendimentos fica sobre responsabilidade
da DRS 7. Sr Didi da sugestão de aumentar a quantidade de visitas na Clinica
Thompson pela Vigilância Sanitária, Sirlene explica que no plano anual esta prevista
três vistorias anuais porem esta sendo feita de quatro a cinco visitas. 07 –
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO: Sr Wainer passa a palavra para Dra
Maria Lucia (UAC) para explanação do assunto, esta ferramenta será de grande
utilidade para melhoria em nosso município aos usuários SUS, com isto ficara a
cargo da central de regulação as liberações dos recursos existentes em toda a rede
de atendimento SUS, como: consultas com especialidades, exames, cirurgias
eletiva, internações para tratamento clinico, conforme Portaria MS 814, esclarece
também que será montado toda uma estrutura com profissionais, ferramentas,
informatização, protocolos técnicos, telefonia, mapas e tudo que for necessário para
o bom funcionamento da central. A Central terá papel importantíssimo para saúde,
pois fará a gestão do fluxo entre oferta e procura de todos os serviços oferecidos a
nossa população, inclusive nos serviços prestados no HD, HAOC, Clinica de
Repouso, CAPS, CEREST, UBS. Dra Maria Lucia (UAC) acrescenta que a central
também vai facilitar os trabalhos de auditoria da UAC e Vigilância nas avaliações e
planejamentos de saúde, através de informações que serão geradas. Fica registrado
que não foi apresentado pela SESAU a previsão dos custos para implantação da
Central de Regulação do Município, desta forma é não havendo mais duvidas a
esclarecer, ficou aprovado por unanimidade o assunto com ressalva, de que a
SESAU deve encaminhar para o Conselho Fiscal a previsão dos custos para
implantação da central.
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08 – ELIANA CAPS AD FALAR SOBRE O INSTITUTO NOVA VIDA: Não foi
possível o comparecimento para ser apresentado o assunto em questão desta forma
ficou para a pauta da próxima reunião do Conselho Municipal da Saúde. 09 –
OFÍCIOS ENCAMINHADOS PARA SESAU: Sr Wainer passa a palavra para o Sr
MARIO (SESAU), comunicou que vai fazer a entrega dos documentos solicitados na
reunião da Comissão Fiscal dia 17 de setembro de 2008. 09 – ASSUNTOS
DIVERSOS: (a) REFORMA UBS IV, Engenheiro Leonardy fez explicações sobre o
andamento da reformas e adequações, este informa que a obra esta atrasada a data
para finalização seria 20 de setembro de 2008, o Departamento de Engenharia da
PMI esta aguardando a entrega do novo cronograma pela empresa que esta
fazendo a reforma. Sr. Mario (usuários) comenta sobre a qualidade dos serviços
principalmente na parte visual. Questiona sobre a qualidade dos serviços, Leonardy
explica será feita vistorias e que os serviços que estiverem fora dos padrões de
qualidade deveram ser refeitos, Leonardy ainda complementa que as obras se
iniciaram com atraso e logo que tenha uma posição sobre o termino informara o
conselho. (b) ORÇAMENTO DA SAUDE PARA 2009 E MANIFESTO SUS: Sr Didi
pede a palavra para falar primeiramente sobre o orçamento da saúde para 2009,
que deve ser encaminhado para apreciação do conselho e isto demanda tempo, Sr.
Wainer fez indicação para assunto entrar em pauta para próxima reunião. Sr. Didi
convida todos os conselheiros para que participem de manifesto, a idéia é fazer um
balanço sobre coisas boas e ruins que nosso SUS, para que possamos dar
sugestões de melhorias para um atendimento cada vez melhor aos usuários do
Sistema Único de Saúde, a idéia é usar o evento do dia mundial do diabético para
realização do manifesto data esta que será no dia 30 de agosto de 2008, 15:00
horas, na Câmara Municipal de Indaiatuba. (c) ATESTADO MEDICO: Sr. Guilherme
representante da AEAI foi procurado por representante de empresa local para saber
em que o Conselho Municipal da Saúde pode ajudar em relação ao alto índice de
atestados médicos falsos, que são apresentados nas empresas, calcula-se hoje que
o índice é em torno de 5% do total de atestados apresentados nas empresas. Dr
Giordano comenta da fragilidade de nossas leis que regem o assunto e da como
exemplo a cidade de Campinas onde segundo informações o índice é muito maior
comenta “ser muito simples confeccionar um carimbo medico em nosso país”, sendo
que já apareceu em Campinas atestados falsos carimbados pelo próprio sendo que
em sua função ele não atende pronto socorro ou ambulatório medico, também
comenta que é difícil fazer uma avaliação da necessidade de dar um atestado ou
não, e da como exemplo uma diarréia, como saber se o paciente esta ou não
necessitando do atestado. Sr Mario (SESAU), pede a palavra e diz que como
administrador tem dois olhares para o assunto, primeiramente verificação das
condições do ambiente de trabalho e outra é a verificação dos atendimentos feitos
pelas UBS e PS, sendo que na primeira o próprio CEREST pode ajudar orientando
as empresas, como este assunto envolve varias empresas este assunto ficou para
ser abordado na plenária do CEREST. Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se
havia mais algum assunto a ser tratado, ninguém se manifestando, declara
encerrada a 8ª reunião do Conselho Municipal de Saúde, e para constar, eu,
Ronaldo José Garcia, secretário geral, redigi a ata, que será assinada, devendo ser
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encaminhada aos segmentos,
apresentação e aprovação.

para

encaminhamento

aos

membros

para

Indaiatuba, 27 de agosto de 2008.
___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO 27 DE AGOSTO DE 2008 AS 8:30 HORAS
CONSELHEIROS TITULARES
NOME
SEGMENTO
Wainer Quitzau
AESCI
Roney Barbosa Pagotto (1)
SESAU
Mário Rodrigues Ramos
XII de Junho
Ronaldo José Garcia
HAOC
Maria Lucia Feitosa de Lima
SESAU
Rita de Cássia Jiampaulo Vaz
SESAU
Renato Trigo de Marins (2)
Renais Crônicos
Maria Angélica Wolf Scachetti
APAE
Renata Stocco Prastete
SESAU
Antonio Sergio Giordano
A.P.M.
Guilherme Guedes Galvão
A.E.A.I.
Chalton Heston Teixeira Bressane
A.P.C.D.
José Maria Cruz Lima
SAMFLI
Hugo Nelson Coggiola
Ass. M. R. Campestre
Sebastião Maximo da Silva
Ass. A. B. O . Camargo
Nadia Cristina Cobiachi
Paróquia Santa Rita

PRESENTE
Sim

AUSENTE
X

Sim
Sim
Sim
X
X
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

(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
Cíntia da Silva Seixeiro (2)
Renais Crônicos
Dirce Juliano Vacilotto
Clinica de Repouso Indaia
Ass. M. R. Campestre
Heleni Neide Fosca Coggiola
CIRVA
Maria Rosilda da Silva
SEASU
Erick Garcia (1)

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Edvaldo F. Apolinario
Usuários
Marco Antonio Barroca
Prestador
Luiz Antonio
Usuarios
Leonardy M. Anbe
SENG
SESAU
Mario Cezar Cobiachi

