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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA
SAÚDE REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO HOSPITAL
AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2009 AS
8:30 HORAS
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e nove, realizou-se nas dependências
do Anfiteatro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, com início às oito horas e
trinta minutos, a primeira Reunião Extraordinária 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, convidou o Sr. Secretario Municipal da Saúde de Indaiatuba, Dr. José Roberto
Destefenni para compor a mesa e a mim, Ronaldo José Garcia, Secretário Geral a
proceder às anotações necessárias da ata, contando com a presença de 21 (Vinte e
uma) pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes conforme lista anexa
de assinaturas, antes de iniciar os trabalhos, Dr. José Roberto pede a palavra e
comunica que ele não interferiu no mesmo pois se refere ao exercício de 2008, e
que para este exercício esta sendo preparado relatórios de gestão porem os
mesmos serão acompanhados de documentos que serão levantados através do
sistemas de informática, isto já esta ocorrendo neste primeiro semestre. Comunica
também que em uma primeira avaliação do primeiro semestre está fazendo uma
administração bem segura (pé no chão), esta com folga financeira e a uma grande
probabilidade de estudo para o segundo semestre de uma forma de reconhecimento
dos funcionários, talvez através de um 14º salário para o final do ano. Comenta que
não da para se propor um aumento linear, pois não sabe como ficara o orçamento
final de 2009 e nem o de 2010. Fala a respeito de curso de capacitação para os
funcionários da saúde que foi realizado na semana passada, onde foram
convocados cerca de 160 funcionários e houve o comparecimento apenas de 60
participantes, não admite e nem entende o motivo, pois o curso foi no horário de
expediente, achou um absurdo comenta. Questiona também sobre a organização do
fórum de saúde em Indaiatuba. Sr. Wainer fala que esta sendo providenciado tudo
para a realização do mesmo e que os assuntos a serem abordados serão sobre o
nosso município. Fala também sobre a nova organização das cirurgias eletivas, esta
sendo discutido juntamente com o Hospital Augusto de Oliveira Camargo e também
a estruturação no Hospital Dia, como também a revisão no contrato com o HAOC.
Comenta sobre o contrato com o HAOC é extenso e deve ser analisado em partes e
comenta que faz muitas criticas em relação ao HAOC. Porem não tem tido
dificuldades em negociações com o mesmo e complementa que tudo que esta
propondo esta sendo recebido bem pelo HAOC e esta sendo implantado. Sra.
Rosilda (CIRVA), pede a palavra e faz questionamento em relação a procedimentos
eletivos no Hospital Dia, pois levou um usuário para fazer procedimento
oftalmológico no hospital dia, procedimento este agendado para as 14:00 horas e
saiu as 17:00 horas sem fazer o procedimento pois o medico, segundo ela, não
apareceu ou estava atrasado. Dr. José Roberto, comenta que este é um problema
difícil de ser resolvido, pois mesmo no consultório particular e também em
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atendimentos em hospitais que atende a convênios e particulares há atrasos, solicita
ajuda com idéias para resolução deste problema. Sr. Didi pede a palavra e pergunta
sobre a apresentação da PPA (assunto da pauta) se será feita a apresentação e
também a aprovação do mesmo, pois não houve encaminhamento para o Conselho
Municipal de saúde para ser analisado. Dr. Erick pede a palavra e comenta que o
mesmo está pronto para ser apresentado, porém a decisão fica para o conselho se
deve ou não ser apresentado nesta reunião. Dr. José Roberto pede desculpas, mas
não pode ficar para a reunião, pois tem compromissos com o Sr. Reinaldo Nogueira
(Prefeito Municipal). Neste momento passou a ser discutido se a PPA entraria em
pauta ou não. Sr. Ronaldo pede a palavra e comenta que os dois assuntos em pauta
são extensos. O relatório de gestão é prioritário, pois deve ser entregue ao Ministério
até o final do mês de maio e que o PPA é para o mês de agosto. Desta forma deu
como sugestão a inversão dos assuntos, para que se faça à apresentação do
relatório de gestão e se houver tempo o PPA, colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. Desta forma deu-se continuidade a reunião colocando em discussão
os seguintes itens: 01 – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO 2008: O Presidente do conselho passa a palavra para Dr. Erick, Lucilene e
Rita para iniciar à apresentação e o fechamento do relatório, que na verdade é
apresentação do que foi realizado em 2008 e também um comparativo em relação
aos relatórios anteriores. Dr. Erick comenta sobre as necessidades e fragilidades
que a SESAU enfrentava em fechar os relatórios de gestão, onde pessoas eram
contratadas para fazer o fechamento, este ano por iniciativa da Lucilene e apoio da
equipe da SESAU, o relatório foi finalizado por esta equipe. Comenta também que
tem acompanhado os trabalhos realizados em outros municípios e tem notado que
embora tenhamos problemas estamos em situação melhor que muitos deles,
inclusive em relação aos trabalhos do Conselho Municipal de Saúde. Da inicio a
apresentação informando que usou como base as informações do numero de
habitantes do ultimo senso do IBGE, onde nosso município tem 180.124 habitantes
e que 70% desta população utilizam o sistema SUS e os outros 30% são usuários
de planos de saúde. Analisando os levantamentos se nota que nosso município tem
uma defasagem de 50 leitos para internações, conforme preconiza o SUS, em
termos de leitos de UTI, o município esta sendo atendido levando em conta os 70%
da população que são atendidos pelo sistema SUS que é de 126.326 habitantes. Em
termos de gastos vale a pena registrar que em 2008 se gastou R$337,62 (trezentos
e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), onde R$244,82 (duzentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), foi próprio. Após as explanações
sobre as ações em saúde e prevenções. Neste momento faz observação sobre a
negociação que feita com a Clinica Indaiá para se ativar um pronto atendimento para
os usuários que entram em surto, e o CAPS se encontram sem atendimento (finais
de semana). Notou-se aumento no numero de acidentes de trabalho, porém Sr.
Guilherme fez uma observação em que os casos não estavam sendo notificados.
Hoje a SESAU tem entre 60% a 70% de informatização, isto vem crescendo ano a
ano. Com relação à manutenção predial e medicamentos a SESAU, esta com
problemas, que estão sendo resolvidos. Sr. Didi pede a palavra e comenta sobre a
implantação do centro de custo para todas as unidades da SESAU. Dr. Chalton fala
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sobre os acidentes de trânsitos que tem aumentado muito. Dr. Erick, fala que ate
tentou fazer um levantamento porem não consegue algumas informações, como por
exemplo, o local correto do acidente, pois, os acidentes ocorridos na marginal do
parque ecológico, por exemplo, não sai com a informação de numeração, Dr. Erick
foi até o Corpo de Bombeiros, mas as informações são muito precárias. Rita fez
todas as explicações em relação às coberturas de vacinações. Ao termino foi aberto
para se tirar possível duvidas. Neste momento foi entregue a mesa relatório
elaborado pelo conselho com considerações sobre o relatório de gestão de 2008
para constar em ata que foi por lida por mim Sr. Ronaldo (secretario) e registrado na
integra. Após análise do referido relatório encaminhado à comissão executiva do
Conselho Municipal de Saúde em 14 de maio de 2009 foram detectadas as
seguintes não conformidades: 1 – Muitos conselheiros não tiveram acesso ao
relatório de gestão comprometendo a análise e a deliberação por parte do colegiado;
2 – Na folha de rosto houve a antecipação, por parte da comissão técnica
responsável pela sua elaboração, do resultado da votação pelo Conselho Municipal
de Saúde, citando: “Concluído em 14 de maio de 2009, aprovado pelo Conselho
Municipal de Saúde em reunião extraordinária no dia 18 de maio de 2009”; 3 – O
relatório de gestão não menciona a sua “Fundamentação Legal”, ou seja, as leis
orgânicas da saúde, Lei 8080/90, Lei 8142/90; e as diretrizes constantes na Nota
Técnica CIB de abril de 2009; 4 – O “Termo de Compromisso de Gestão”, pactuado
em 2007, não consubstancia o referido relatório uma vez que apresenta ações que
foram demarcadas no quadro “Realiza” que, entretanto, não são realizadas. 5 – A
análise do referido relatório fica comprometida diante da ausência do Plano de
Saúde e das respectivas Programações Anuais de Saúde (PAS), que não foram
elaborados em 2008 em flagrante desacordo com a Lei 8080/90, em seus Art. 36 e
37; e portarias MS/GM 3.085 de 01/09/2006, que regulamenta o Sistema de
Planejamento do SUS e MS/GM3.332 de 28/12/2006, que aprovou as orientações
gerais acerca de seus instrumentos básicos; 6 – Como complicador à analise, o
relatório de gestão 2008 baseia-se em um “Planejamento Estratégico” elaborado em
2005, com vigência até 2008, substituindo o PPA. “Planejamento Estratégico” que
não atende às diretrizes do SUS. 7 – O relatório de gestão de 2008 não descrimina a
equipe técnica responsável pela sua elaboração apenas os seus “colaboradores”; 8
– Considerando que o relatório de gestão é um documento produzido por técnicos
das Secretarias de Saúde e do Ministério da Saúde e aprovado pelos respectivos
Conselhos de Saúde e referenciado pelas Comissões Intergestores (Comissão
Intergestores Bipartite Estadual – CIB e Comissão Intergestores Tripartite Nacional –
CIT); Considerando que a responsabilidade pela elaboração anual do relatório de
gestão é das Secretarias de Saúde; Considerando que, por lei, os Conselheiros de
Saúde são órgãos deliberativos de formulação, acompanhamento e fiscalização da
execução da política de saúde; E que não cabe ao Conselheiro de Saúde
responsabilizar-se pessoalmente por atos que impliquem a implantação da política
de saúde ou a solução dos impasses; Considerando que no relatório de gestão
consta dentre os colaboradores o nome do Presidente do Conselho Municipal de
Saúde de Indaiatuba, contribuição pessoal, não recomendada e, em hipótese
alguma, referendada pela Plenária do Conselho; Flagra-se o comprometimento da
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função fiscalizadora do Conselho Municipal de Saúde em evidente descumprimento
da legislação: Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, em seu Art.33º; Lei 8142, de 28
de dezembro de 1990, em seu Parágrafo. 2º; e Lei Municipal 2.690, de 18 de abril de
1991, em seu Art.2.º e nos incisos I, III e X do Art.12º. Diante das considerações
apresentadas se iniciou discussão e ficou definido que o item 6 não será
considerado e que a SESAU ira fazer os ajustes possíveis no relatório que será
enviado a comissão para analise e de seu parecer ao Conselho Municipal de Saúde
para aprovação do mesmo. Colocado em votação o mesmo foi aprovado pó
unanimidade com ressalvas de ajustes descritas nas considerações.
02 – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PPA: Devido a importância do assunto
e ao horário, foi proposto pela mesa que se apresente o mesmo em reunião a ser
agenda, colocado em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Sr. Wainer
Quitzau solicita aos presentes se havia duvidas, ninguém se manifestando, declara
encerrada a 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de
2009. 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, 18 de maio de 2009.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO 18 DE MAIO DE 2009 .
CONSELHEIROS TITULARES
NOME
SEGMENTO
Wainer Quitzau
AESCI
Dr. José Roberto Destefenni
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
Nadia Cristina Cobiachi
Paróquia Santa Rita

PRESENTE
X
X
X
X

AUSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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
NOME
Dr. Erich Garcia
Maria José F. Campos Penteado
Noeli Beck de Souza
Odenir Sanssão Pivetta (1)
Maria Rosilda da Silva
Dirce Juliano Vacilotto
Dr. Francisco Ruiz
Dr. Marcelo Parpinel
André Von Ah
Eunice Raimundo da Silva
João Aguinaldo Paladini
Maria Ap. Nogueira
Heleni Neide Fosca Coggiola
Cíntia da Silva Seixeiro
Justino Pedro de Brito
Benedita Portes de Almeida

SEGMENTO
SESAU
SESAU
SESAU
SESAU
CIRVA
Clinica Indaiá
APM
APCD
AEAI
AESCI
XII de Junho
SAMFLI
Ass. M. R. Campestre
Renais Crônicos
Ass A. B. O . Camargo
Paróquia Santa Rita

PRESENTE
X

AUSENTE
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes
Lucilene C. Pereira
SESAU
Diógenes D. Dell Orti
SESAU
Edvaldo Apolinário
Usuário
Estefania V. P. de Morais
SESAU

