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ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA
NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2008 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e oito, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, nona 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 24 (vinte e quatro)
pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes conforme lista anexa 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 9ª reunião realizada no dia 24 de setembro 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 SETEMBRO 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 setembro de 2008. Não havendo nenhuma dúvida sobre
a Prestação de Contas, a mesma foi aprovada por unanimidade. 04 – POSIÇÃO
SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS CEREST (COMISSÃO FISCAL): O Presidente
do conselho Sr. Wainer passa a palavra para Sr. Ronaldo que fez a leitura da ata da
reunião extraordinária da comissão fiscal, realizada no primeiro dia do mês de
outubro de 2008. Neste dia foram analisados os processos que compõe a prestação
de contas do CEREST no período de janeiro a junho/2008, planilha esta que já havia
sido entregue a comissão fiscal anteriormente e que trazia varias duvidas em sua
consistência. Após verificação dos documentos que compõe os processos de
pagamentos do CEREST, ficaram constadas divergências entre o plano de trabalho
aprovado anteriormente com o que foi realizado. Feitas as explicações em com a
indicação de não aprovação da prestação de contas feita pela comissão fiscal foi
colocado em votação e por unanimidade ficou mantida a indicação feita pela
comissão fiscal. Desta forma o SESAU deve solicitar ao CEREST adequação do
plano de trabalho para nova analise. 05 – SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DAS
INSTITUIÇÕES HAOC, APAE E CIRVA: O Presidente passa a palavra para o Sr
Ronaldo membro titular do CMS e representante dos prestadores de serviços, o
mesmo explica sobre a solicitação de reajuste e adequação feita pelo Hospital
Augusto de Oliveira Camargo para o exercício de 2009, ressalta que as adequações
foram previamente discutidas com o Sr. Secretario da Saúde em exercício, Dr.
Roney Pagotto, o reajuste solicitado é 18,47% do montante total incluindo os
serviços prestados pelo HAOC a SESAU (exames de RX, Mini Hospital e Hospital
Dia, mamografias Hospital Dia, tomografias), conforme copia da solicitação anexa a
esta ata com protocolo de recebimento, que faz toda a explanação sobre as
adequações de equipe da enfermagem que hoje esta defasado, do aumento da alta
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complexidade, necessidade do aumento de horas de algumas especialidades
medicas e o aumento de matérias e medicamentos e insumos em geral, não
havendo nenhuma duvida passou-se a palavra para Sr. José Celino Roncato
representante da APAE, o mesmo inicia as explicações sobre os trabalhos que a
APAE promove, atualmente atende 178 crianças e tem capacidade para atender
200. Fala das dificuldades para manter a Instituição, pois apenas com o repasse de
verbas feito pela PMI não tem condições, de se manter, o complemento vem de
doações mensais feitas por associados número está que está se reduzindo com o
passar dos tempos e eventos realizados pela própria instituição. Acrescenta que o
Estado paga apenas os professores e restante de funcionários, refeições, material,
transporte e todo o apoio para família, ficam a cargo da Instituição que recebe por
volta de R$ 70.000,00 (setenta mil Reais) mês. Em 2009 para aumentar o número
de crianças atendidas e atingir seu objetivo sem dificuldades financeiras, teria
necessidade de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil Reais) mês. Sr. José Celino
Roncato relata que em 2006, foi apresentado projeto para reajuste e adequação de
verba para 2007, solicitação que não foi atendida e complementa que, instituição fez
a parte dela, contratou mais funcionários para aumentar o número de vagas. Dra.
Maria Lucia (UAC), pede a palavra que os aumentos de valores para instituições
estão vinculados ao aumento da produção do SUS. A PMI pode reajustar o valor de
subvenção que é o complemento para custeio. Sr. Mario (usuários) pede a palavra
e questiona sobre possíveis convênios, se a possibilidade de se firmar convênios
com outros órgãos. Sr. José Celino Roncato afirma que sim e hoje a APAE além do
convênio com a SESAU a APAE existe convênio com a educação que se refere ao
transporte de crianças da área rural e o valor é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco
mil Reais) ano. Sr. José Celino Roncato ainda fala sobre a preocupação que a
diretoria da instituição esta sobre a possível mudança do contrato entre APAE e
SESAU, onde a instituição passaria a receber o valor de produção, o motivo seria a
indefinição deste valor e da data de pagamento. Desta forma a APAE irá encaminhar
projeto para SESAU no valor de R$ 823.000,00 (oitocentos e vinte e três mil Reais),
mais compra de um veiculo para o ano de 2009. Este valor é para suprir as
necessidades de custos do ambulatório, pessoal técnico, administrativo e matérias.
Foi questionado sobre o problema citado acima em relação a data dos repasses de
verbas. Dra. Maria Lucia comenta que em um primeiro momento as instituições
recebem subvenções da PMI. E atualmente as instituições que recebem desta forma
são a APAE e CIRVA depois passa a receber a produção, que pode sim ter alguma
variação na data de recebimento, pois a SESAU depende do repasse feito pela
Esfera Federal. Não havendo mais nada a acrescentar passou a palavra para Sra.
Rosilda (CIRVA) onde entregou ofício com solicitação de reajuste para 2009 de
12,3% correspondente ao IGPM / FGV setembro / 2008 e explica que basicamente o
valor solicitado se refere ao reajuste dos salários e aumento dos valores de
matérias de consumo. Sra. Rosilda também explica que no ano de 2007 não
recebeu nenhum reajuste em suas verbas que são repassadas. Dra. Maria Lucia
informa que a partir de agosto deste ano o CIRVA passa a receber a produção de
pode chegar a R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) mês alem da subvenção de R$
7.000,00 (sete mil Reais) mês. Não havendo nada mais a acrescentar foram
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colocadas em votação as solicitações de encaminhamento dos reajustes das
instituições para 2009 à SESAU, votações estas colocadas separadamente nas
ordens de apresentação, onde foram aprovadas por unanimidade. 06 –
ORÇAMENTO SESAU PARA EXERCICIO 2009: Sr Wainer explica que foi
apresentado para comissão executiva pelo Sr Ponce (SESAU) o orçamento para
2009 e passa a palavra ao Sr. Ponce que faz um resumo do que foi apresentado
para comissão executiva. Onde explica que a PMI deve destinar obrigatoriamente
15% de sua arrecadação à saúde conforme Lei de Responsabilidade Fiscal e que
Indaiatuba esta repassando para 2009 20,77% de sua arrecadação conforme LOA
(Lei Orçamentária Anual). Isto corresponde a R$ 64.513.000,00 (sessenta e quatro
milhões, quinhentos e treze mil Reais), onde R$ 50.720.000,00 (cinqüenta milhões,
setecentos e vinte mil Reais) são recursos próprios e R$ 13.793.000,00 (treze
milhões, setecentos e noventa e três mil Reais) recursos de transferências do SUS
(FEDERAL). Com relação as despesas a previsão para 2009 é de R$ 64.513.000,00
(sessenta e quatro milhões, quinhentos e treze mil Reais), onde R$33.339.000,00
(trinta e três milhões, trezentos e trinta e nove mil Reais) são referentes a Pessoal e
Encargos Sociais, R$ 30.551.000,00 (trinta milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil
Reais) custeio , R$ 433.000,00 (quatrocentos e trinta e três mil Reais) transferências
a Instituições Privadas, Sem Fins Lucrativos e R$ 190.000,00 ( cento e noventa mil
Reais) investimentos. Sr Wainer informa que esta a disposição de todos os membros
do conselho as planilhas com maiores explicações sobre o orçamento da saúde para
2009, cópia dos documentos que será anexada a esta ata. Não havendo nada mais
a esclarecer, deu-se seqüência aos assuntos em pauta. 07 – COMPOSIÇÃO DE
COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS REFERENTES AO
MEDICAMENTO DM1: Sr Wainer passa a palavra para Sr. Didi que expõe que esta
comissão vai analisar os processos abertos pelos usuários solicitando este tipo de
insulina. Desta forma será criado um protocolo abrangendo não só o fornecimento
do medicamento, mas também um programa para o diabético que consiste em
exercícios físicos com acompanhamento, dieta alimentar e outros necessários.
Segundo informações da SESAU atualmente temos em torno de 13 processos com
essa solicitação deste medicamento, desta forma quando o processo for
encaminhado para SESAU, este já passou por análise técnica. Sr. Mario (usuários)
questiona se usuários que não são deste município tem direito. Sr. Didi informa que
sim porém com a implantação do protocolo um dos itens será que deve o usuário
solicitante possuir o cartão SUS e estar cadastrado no programa promovido de
SESAU. A comissão terá participação da SESAU, Associação de Diabéticos de
Indaiatuba e Dr. Chalton membro do Conselho Municipal de Saúde. 08 –
SUBSTITUIÇÃO DO Dr. HELTON ANTONIO RIBEIRO (SUPLENTE),
REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS
DE INDAIATUBA, PELO DR MARCELO PARPINEL: Sr. Wainer explica que Dr.
Helton foi eleito como vereador, desta forma está pedindo seu afastamento e
substituição no Conselho Municipal de Saúde. Colocando em votação, foi aprovado
por unanimidade. 09 – ASSUNTOS DIVERSOS: (a) CARTA DOS DIREITOS DOS
USUÁRIOS DA SAÚDE: Sr. Wainer lê os direitos dos usuários da saúde, constante
em cartilha que é distribuída pelo Ministério da Saúde e faz distribuição das
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mesmas, pois recebeu um lote. (b) SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA: Sr. Guilherme
convida todos os presentes para participar do simpósio de tecnologia a ser realizado
de 03/11 a 05/11 com inicio as 19:00 hs na sede da Associação dos Engenheiros de
Indaiatuba, onde serão abordados assuntos como plano diretor do município,
urbanismo e outros. (c) ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS: Dr. Chalton
comunica que foi programada palestra com Sr. Gilson de Carvalho para este final de
ano, porém por motivo de agenda a mesma está prevista para fevereiro de 2009. Sr.
Wainer convida os membros para evento no Centro de Convenções Rebouças – SP,
para semana DST/AIDS que será realizado no dia 19/11/2008 das 8:00a as 18:00
hs. Este evento é uma proposta da Câmara Técnica de DST/AIDS da Comissão de
Políticas de Saúde do Conselho Estadual. (d) OFICIO DA ASSOSSIAÇÃO DOS
MORADORES DO RECANTO CAMPESTRE: O presidente passa a palavra para a
presidente da associação que entrega ao conselho analise realizada pelo SAAE
Indaiatuba de amostras de água colhidas nos poços existentes naquele bairro, onde
apresentou contaminação sendo indicado o tratamento antes da utilização, o caso
foi encaminhado de imediato a vigilância sanitária para serem tomadas as
providencias. Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se havia mais algum
assunto a ser tratado, ninguém se manifestando, declara encerrada a 10ª reunião do
Conselho Municipal de Saúde, logo após iniciou-se conforme calendário a Audiência
Pública. 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.
Indaiatuba, 29 de outubro de 2008.

_________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_______________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO 29 DE OUTUBRO DE 2008 .
CONSELHEIROS TITULARES
NOME
SEGMENTO
Wainer Quitzau
AESCI
Roney Barbosa Pagotto
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
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
Antonio F. Ponce Oler
SESAU
Diógenes D. Dell Orti
SESAU
Nadia Cristina Cobiachi
Paróquia Santa Rita
Elisabete Barbon Vanilla
UBS - IV
Renato Martucci Passos
SESAU
Solange Mazzoni
SESAU
Antonio Marcelo Gimenes
CEREST
Célia Allegretti Mercadante
CEREST

PRESENTE
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

AUSENTE

(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
Renais Crônicos
Ass. M. R. Campestre
Heleni Neide Fosca Coggiola
CIRVA
Maria Rosilda da Silva
SEASU
Erick Garcia
Ass. A. B. O . Camargo
Justino Pedro de Brito

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Edvaldo F. Apolinario
Usuários
Sim
Ass. M. R. Campestre
Maria de Fatima Locatelli Guidi
Sim
APAE
Jose Celino Roncatto
Sim

