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

_____________________________________________________________
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO PLENÁRINHO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2009 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, realizou-se nas
dependências do Plenárinho da Câmara dos Vereadores de Indaiatuba, com início
às oito horas e trinta minutos, a segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Saúde, 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 44 (quarenta 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 1ª reunião realizada no dia 28 de 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 2009: 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 janeiro de 2009. Não havendo nenhuma dúvida sobre a
Prestação de Contas, a mesma foi aprovada por unanimidade. 04 –
APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2008: O Presidente
do conselho Sr. Wainer, passa a palavra para Sirlene – Diretora da VISA
Indaiatuba, que inicia a apresentação do Plano de Ações 2008 sobre as inspeções
sanitárias, conforme relatório anexo a esta ata. Foram realizadas 100% de vistorias
nas empresas de alimentos (10), medicamentos (2), cosméticos e produtos de
higiene. Alem destas também temos comércios atacadistas e correlatos, alimentos,
transportadoras, matérial reciclado, farmácias, drogarias, gêneros alimentícios e
ambulantes, serviços de saúde, hospitais, serviços de hemodiálise e hemoterapia,
vacinação e imunização humana, serviços médicos e odontológicos, laboratórios,
clinicas de fisioterapia, terapia ocupacional, serviços de acupuntura, psicologia,
fonoaudióloga, nutrição, atividades de enfermagem, serviços veterinários, serviços
de prótese dentaria. Ainda cabe a VISA vistoriar creches, salões de beleza, casa de
repouso, asilos. Também são vistoriados alojamento de trabalhadores, sistemas
alternativos coletivos e abastecimento de água. Com toda esta gama de locais a
serem vistoriados Sirlene mostra relatório com os índices que a VISA atingiu em
seus trabalhos. Neste momento Sr. Luiz pede a palavra e comenta que notou um
índice muito baixo nos locais que trabalham com recicláveis e creches que são
locais críticos isto porque no caso dos recicláveis podemos ter focos de dengue e no
caso das creches cuidam de crianças. Sirlene diz que as vistorias em creches
iniciaram-se em 2008 e recicláveis nem todos são cadastrados. Sra. Rosilda
comenta sobre as borracharias, onde normalmente pode se ter focos de dengue,
Sirlene da explicações em relação a equipe de dengue que faz vistorias constantes
em borracharias e no casos de que os proprietárias não tomem providencias é
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acionado a vigilância sanitária. Dr. Sergio comenta sobre a relação entre as
indústrias e a VISA como e a atuação e as verificações com as relações trabalhistas.
Sirlene explica que a VISA não trabalha com a fiscalização de documentos
relacionados a relação trabalhistas estas vistorias são feitas pelo CEREST e depois
se tiver alguma problema é acionado a VISA. Dr. Sergio comenta que a VISA é vista
pelos médicos como um “horror”, quando o medico vai abrir um consultório, este
esbarra em burocracias alem da demora e nas industriais não se verifica a atuação
da vigilância. Complementa que a Empresa Nutri Plus é fornecedora das refeições
para os funcionários da PMI e que em vários locais receberam alimentação
estragada. Sirlene diz que a VISA já esta a par deste acontecimento e esclarece a
preparação dos alimentos é na cozinha localizada na cidade de Salto e em vistoria
na empresa não se detectou nenhuma irregularidade e se deduz que ocorreu no
transporte e a empresa responsável já tomou as providencias. Não havendo mais
duvidas a esclarecer foi aprovado por unanimidade. 05 – INDICAÇÃO DE DOIS
CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR O PLANO DE AÇÕES DA SESAU 2009:
Dr. José Roberto, Secretario Municipal de Saúde, pede a palavra e comenta que
conforme sua apresentação na primeira reunião do CMS sobre o planejamento da
SESAU, o mesmo esta sendo implantado e solicita que membros do CMS façam o
acompanhamento das ações/2009, entregou também a Proposta de Gestão da
Secretaria de Saúde do Município de Indaiatuba para os próximos 05 (cinco) anos. A
proposta de gestão será apresentada em reunião do CMS. Após breve discussão
dos conselheiros ficou definido que o acompanhamento será feito pelos seguintes
conselheiros: Sr. Guilherme Guedes Galvão (A.E.A.I.), Sr. Mário Rodrigues Ramos
(XII de Junho) e Sra. Nadia Cristina Cobiachi (Paróquia Santa Rita). 06 –
DEFINIÇÃO DE LOCAL E DATA PARA REALIZAÇÃO DO IV FÓRUM DE
CONSELHEIROS DA RMC: Sr. Wainer comenta sobre o fórum de conselheiros da
RMC, onde o primeiro foi realizado no município de Sumaré, o segundo no município
de Campinas, o terceiro no município de Paulínia e o próximo a proposto de se fazer
em Indaiatuba. Inicialmente estava definido como data dia 14/03/09 porem nesta
mesma data foi marcada aula inaugural para capacitação de conselheiros. Desta
forma ficou definido nova data dia 09/05/09, local Centro de Convenções e o tema
será definido pela comissão a ser definida nesta reunião juntamente com os
conselheiros de outros municípios que participantes dos fóruns. Foi solicitado pelo
Sr. Wainer Presidente do Conselho que os membros que compõe a comissão
iniciem os trabalhos para organização do evento. Os membros que fazem parte
desta comissão são os seguintes: Sr. Chalton Heston Teixeira Bressame (A.P.C.D),
Sra. Maria Rosilda da Silva (CIRVA), Sra. Nadia Cristina Cobiachi (Paróquia Santa
Rita), Dr. Antonio Sergio Giordano (APM Indaiatuba) e Sr. Diógenes Dell Ortti
(SESAU). Dr. José Roberto comunica que foi eleito secretario de saúde
representante na DRS 7 e já participou de oficinas para secretários de saúde e vai
defender os interesses de nosso município junto a DRS 7. Não havendo nada mais a
ser colocado foi aprovado local e data para realização do IV Fórum de Conselheiros
da RMC. 07 – APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS E APROVAÇÃO DA
COMPOSIÇÃO DA CIST (CEREST): O Presidente do Conselho passa a palavra
para Caroline Ribeiro de Souza Almeida, coordenadora do CEREST, que expõe a
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dificuldade que esta encontrando para dar continuidade nos trabalhos, pois na
composição da comissão foi convidado vários seguimentos conforme definido na
plenária e para se dar um exemplo não houve participação dos sindicatos desta
forma a idéia é começar os trabalhos com os que estão dispostos em participar dos
trabalhos e fazer uma nova formatação. Desta forma ficou definido que
provisoriamente continua a comissão anterior e o assunto será abordado na próxima
reunião do CMS, assim como a apresentação do plano de trabalho para 2009. Foi
aprovado por unanimidade. 08 – ASSUNTOS DIVERSOS; A – CENTRO
OFTALMOLOGICO: Sr. Mario fala sobre o assunto para implantação do centro de
oftalmológico, na época que foi colocado este assunto existia uma portaria
especifica do Ministério, agora não sabe se é possível pedir a habilitação. Sr. Wainer
questionou Dra. Maria Lucia (UAC) sobre demanda, Dra. Maria Lucia não estava
com estes dados desta forma ficou definido que será resgatado o assunto e se fazer
todas as demandas para saber qual a direção a ser tomada. Dr. José Roberto
informa que no plano de ações da SESAU, porem o foco esta voltado para o
atendimento básico. B – POSTO DE ATENDIMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL:
A duas linhas de entendimento, uma em que seria uma unidade para atender o
trabalhador (CEREST), outra que seria um pronto socorro para atendimento geral,
Dr. José Roberto defini que esta sendo estudado a possibilidade de se instalar um
posto auxiliar do CEREST. C – CENTRAL DE AMBULANCIAS: Dr. José Roberto
informa que o Sr. Prefeito liberou verba suplementar para adquirir 05 (cinco) veículos
para central de ambulâncias, sendo 02 (dois) Fiat Uno, 01 (uma) VAM e 02 (duas)
ambulâncias e esta em discussão sobre a reforma porem o valor estimado foi
R$800.000,00 (oitocentos mil Reais), esta se fazendo estudo para redução deste
valor. Sr. Mario questiona se esta reforma esta prevista para 2009, Dr. José Roberto
informa que tudo depende do termino deste estudo. D – BOMBA DE ALCOOL
PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FLEX: Sr. Wainer informa que recebeu
oficio Nro 330/08 encaminhado em 25/05/08, assinado pelo Sr. Nilson Alcides
Gaspar, Secretario Municipal de Serviços Urbano e Meio Ambiente (SEMURB), onde
seria colocado na PPA, para ser licitado. E – REFORMULAR CONSELHOS
LOCAIS: Dr. Thiago (Aldrovandi) pede a palavra e faz comentários sobre a falta de
um regimento interno dos conselhos locais. Dr. Chalton coloca a necessidade de
fazer revisão no regimento do conselho municipal e do regimento existente dos
conselhos locais. Este trabalho deve ser o mais rápido possível para se definir os
conselhos locais e seus membros para ser aprovado em reunião do CMS. F –
POSIÇÃO SOBRE O ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATREIAS: Dr.
José Roberto informa que tudo esta sendo feito através da COPEL em forma de
atas. Em relação a empresa HOME CARE, que foi contratada para fazer a
administração, o departamento jurídico da PMI esta avaliando a possibilidade de
cancelamento do mesmo pois hoje a SESAU tem condições de assumir esta
administração. G – CENTRAL DE REGULÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA REDE:
Dr. José Roberto informa que esta sendo estruturada duas centrais, uma para
regulação de consultas, procedimentos, exames, etc. E outra para o social para
medicações, triagens, etc. H – CONDIÇÕES DOS ATENDIMENTOS NO HD: Sr.
Mario comenta que tem acompanhado as reclamações dos usuários atendidos no
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HD e realmente notou algumas dificuldades, mas tem notado também que estão
sendo tomadas providencias para equacionar estes problemas. Dr. Jose Roberto
informa que esta realizando um trabalho de reestruturação no HD assim como em
toda a rede de atendimento ao usuário SUS. E da até um exemplo de lei que
tramitou e foi aprovada na câmara onde os profissionais médicos poderiam trocar
carga horária trabalhada por produção, foi solicitado o cancelamento desta lei.
Também reforça que esta revendo as cirurgias realizadas no HD, agenda de
consultas, remuneração dos profissionais médicos, tudo esta sendo equacionado. I –
CLINICA THOMPSON COMUNICADO SOBRE O DIA DO RIM: Dr. Carlos Machado
(Clinica Thompson), passa para todos os presentes que no dia 19/03/2008, será
feita uma campanha intitulada dia do RIM, esta campanha esta voltada para
prevenção de doenças renais, atualmente pelos levantamentos 11% da população
tem algum problema renal e pode levar para hemodiálise. Dr. Carlos comenta que
devemos fazer um trabalho de prevenção, pois na maioria das vezes os problemas
estão relacionados com a qualidade de vida que levamos principalmente
alimentação desta forma vem pedir a ajuda do conselho para que façam a
divulgação do dia do rim e que esta campanha não fique restrita apenas há este dia,
mas sim a todos os dias. Dr. Carlos ainda fala sobre a Clinica Thompson que existe
um problema relacionado a grande quantidade de atendimentos mas soa todos com
qualidade e que adquiriu equipamentos e patronas novas, materiais de qualidade.
Neste momento Sr. Guilherme (associação renais crônicos), esta em hemodiálise a
treze anos, no inicio fez hemodiálise em Bragança Paulista e depois em veio para
Indaiatuba e fala sobre as condições que se encontra a Clinica Thompson, onde os
equipamentos são ruins, poltronas rasgadas e não são feitas as manutenções
adequadas alem de haver problemas de espaço físico para atender todos os
usuários que são atendidos. Comenta ainda que a ultima reforma feita nas poltronas,
foi bancada pela SESAU. Neste momento Dr. Carlos pede a palavra e diz que
desconhece este fato que ele nunca pediu ou tenha autorizado funcionário a fazer
esta solicitação ficou de verificar para saber o que aconteceu. Sr. Guilherme ainda
solicita ao Sr. Ronaldo (HOAC), sobre a instalação de hemodiálise no Hospital
Augusto de Oliveira Camargo. O mesmo informa que as obras do prédio estão
previsto seu termino para 180 dias, porem a instalação dos equipamentos e
profissionais que vão atuar no departamento esta sendo discutido pelo corpo clinico
porem sem previsão para seu funcionamento. 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 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, 26 de fevereiro de 2009.
___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO 26 DE FEVEREIRO 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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
NOME
Dr. Erich Garcia
Maria José F. Campos Penteado
Noeli Beck de Souza
Odenir Sanssão Pivetta
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
X
X
X
X

AUSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X

Membros de Conselhos Gestores e outros participantes presentes

X
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Maria de Fatima L. Guidi
Graziela Soster
Dr. Sergio B. Nitsch
Dr. Carlos E. Machado
Sueli
Carolina Ribeiro S. Almeida
Maria Elidia de A. Picarelli
Kely C. Pazini
Luis
Diógenes Dell Orti
Sueli Maria Ambiel Batista
Alice Vianna
Dr. Thiago
Olívia Westphalu
Rogério Mela
Alfredo Alves dos Santos
Oswaldo Barthoam
Maria Inês T. A. Carvalho
Deucni Cappolini
Guilherme
Caroline R. de Souza Almeida

Ass A. B. O . Camargo
Clinica Indaiá

SESAU
Clinica Thompson
SESAU
CEREST
SESAU
SESAU
INSS
SESAU
SESAU
Jornal Exemplo
UBS Aldrovandi
PSF Aldrovandi
PSF Aldrovandi
Jardim Brasil
Jardim Brasil
ONG Gabriel
ACS - PMI
Renais Crônicos

CEREST

