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ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA
CAMARGO, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2009 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e seis dias do mês de março 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 terceira 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, 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 35 (trinta e
cinco) 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 2ª reunião realizada no dia 26 de fevereiro p.p, perguntando a
todos se havia algo a ser alterado ou a ser acrescentado. Fica registrada a seguinte
correção da ata da segunda reunião no item 05 – indicação de dois conselheiros
para acompanhar o plano de ações da SESAU 2009, o correto são os seguintes
conselheiros, Sr. Guilherme Guedes Galvão (A.E.A.I.), Sr. Hugo Nelson Coggiola
(Ass. M. R. Campestre) e Sra. Nadia Cristina Cobiachi (Paróquia Santa Rita)
Nada mais havendo a declarar a ata anterior foi aprovada por unanimidade. 03 PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 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 do balancete do mês de fevereiro de 2009. Não havendo
nenhuma dúvida sobre a Prestação de Contas, a mesma foi aprovada por
unanimidade. 04 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE GESTÃO DA SESAU
2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013: O Presidente do conselho Sr. Wainer, passa a
palavra para o Dr. José Roberto Destefenni, Secretário Municipal de Saúde. Dr. José
Roberto inicia a apresentação primeiramente fazendo um breve histórico sobre a
saúde publica com a conclusão que a gestão sempre foi voltada aos interesses
econômicos e políticos. Atualmente no Brasil o investimento na saúde é de
aproximadamente duzentos e cinqüenta reais/ano por pessoa referente ao SUS, que
atende três quartos da população. Enquanto o sistema privado disponibiliza um mil
reais por pessoa,desta forma se nota que um quarto tem o mesmo orçamento que
três quartos da população. Apesar de muita injustiça, o SUS representa o maior e
melhor programa de inclusão social do mundo. Comenta também que o grupo de
gestores da SMS, apoiados pelo Senhor Prefeito Reinaldo Nogueira. Esta com um
grande desafio e acredita que junto com a população, médicos e demais
colaboradores que é possível construir um sistema da saúde ainda melhor para os
munícipes de Indaiatuba, tendo como diretriz o Pacto pela Saúde. Dr. José Roberto
faz apresentação dos nomes que compõe o Grupo Gestor: Diógenes Dell’ Orti, Erick
Garcia, Francisco dos Reis Filho, Graziela Drigo Bossolan Garcia, José Carlos R.
Motta Filho, José Roberto Destefenni, Kelly Cristina Pazini Pereira, Lucilene Codato
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Pereira, Marcelo Henrique Caldeira, Maria Lúcia Feitosa de Lima, Rita de Cássia
Jiampaulo Ferraz Vaz, Rosana Aparecida Rodrigues, Sandor Dosa Acras, Sergio
Bernardinelli Nitsch e Suely Maria Cação Ambiel Batista. Apresentou a metodologia
que se segue: Janeiro-2009, diagnostico e levantamento das necessidades;
Fevereiro-2009, elaboração e discussão das propostas pelo conselho gestor da
Secretaria de Saúde e Março-2009, discussão e validação do projeto junto ao
prefeito, demais secretarias e CMS. Em sua apresentação apresentou os pontos
fracos e fortes, assim como as propostas a serem implantadas a seguir,
consolidação efetiva da UBSs e PSFs , reestruturando, qualificando, modernizando,
padronizando, implantando, valorizando e ampliando estes seguimentos. Na atenção
especializada, urgência e emergência reorganizar, criar protocolos e qualificação
nas unidades do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, Ambulatório de
Especialidades e Hospital-Dia ‘Dr. Renato Rígio Júnior’, Mini-Hospital, CEREST,
DEREFIM, Saúde Mental, CAPS AD, CAPS II, Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Unidade de Avaliação e Controle (UAC) e Serviço de Odontologia.
Outros itens que são contemplados por esta proposta são a implantação do centro
do idoso no atual centro de convenções, construção para ampliação no atendimento
do Mini- Hospital e Pediatria 24 horas, hospital com centro cirúrgico próprio e 30
leitos de retaguarda para internações, maternidade com 10 apartamentos
específicos, ambulatório de especialidade para atendimento da zona sul, unidade de
pronto atendimento (UPA II), almoxarifado da saúde, controle de vetores, laboratório
de prótese, SVO e IML. Também será implantado SAMU, construção de um prédio
próprio para a central de ambulâncias. Em gestão a proposta consiste em
implementação de novas ferramentas, promover uma gestão com liderança e
comprometimento pessoal dos gestores e colaboradores, formulação de estratégias
e planos com analise interna e externa de desempenho, gestão baseada nas
expectativas dos munícipes e das diretrizes da PMI, descritivos dos processos de
trabalho e revisões periódicas com ajustes, gestão baseada em resultados, diretrizes
para dar subsidio e encaminhamento dos planos de cargos, carreiras e salários,
gestão compromissada com o pacto pela vida, defesa do SUS e gestão, implantar
programa de manutenção predial, implantação de programa de manutenção
preventiva nos equipamentos e treinamento para os profissionais que fazem
utilização dos mesmos através de aulas ministradas por fabricantes e fornecedores,
informatização de todas as unidades. Em educação permanente, qualificação dos
trabalhadores do SUS em Indaiatuba e implantação do núcleo de educação
permanente. Acompanhamento da central de regulação, articulando e integrando os
mecanismos já existentes para o alcance da regulação de consultas, exames e
cirurgias de acordo com protocolo de risco. Central de atendimento e acolhimento,
criar condições de respostas, através de um grupo de profissionais da área de
assistência social, às necessidades reais trazidas pelos munícipes. Cronologia para
implantação do programa, dependera da disponibilidade orçamentária, deliberação
do CMS e aprovação do Prefeito Reinaldo Nogueira. E por ultimo os recursos com
esta nova proposta existe uma previsão de economia com possibilidade de novos
investimentos. Dr. José Roberto termina sua apresentação e solicita aos presentes
para fazerem suas colações e duvidas. Neste momento se manifestaram
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funcionários da saúde, que estão com duvidas com relação a carga horária, pois
existem servidores que foram contratados com carga horária de quarenta horas
semanais ou seja oito horas diárias de segunda a sextas feiras e que em
determinado momento houve necessidade para se abrir algumas UBS que a carga
horária passaria para seis horas diárias de segunda a sábado. Outra discussão da
troca de carga horária por quantidade de atendimentos isto no caso dos médicos da
rede. Dr. José Roberto fala que existe muitos acordos em toda rede e o fato da
proposta de gestão ter previsão de inicio para inicio de abril/2009, isto não quer dizer
que os casos serão estudados. Porem já deixou claro que os acordos não podem
interferir na implantação da nova filosofia de trabalho e nem no bom andamento dos
trabalhos de atendimento aos usuários da rede municipal (SUS). Neste momento Sr.
Didi pede a palavra, da os parabéns pela apresentação da proposta de gestão ao Sr.
Secretario da Saúde e comenta que na ultima conferencia da saúde um dos
assuntos temáticos foi os conflitos entre os trabalhadores ou prestadores de serviços
de saúde e o gestor de saúde e da como sugestão que se forme uma mesa de
negociação para se tratar destes assuntos. Desta forma ficou a cargo do Sr. Wainer
Quitzau, Presidente do CMS para formar esta mesa e iniciar as negociações. Outros
pontos levantados foram denuncias sobre a clinica THOMPSON, principalmente
sobre o atendimento e avaliações médicas, PS Morada do Sol, o mau atendimento
de usuários pelos funcionários públicos nas unidades de saúde, abastecimentos de
medicamentos e pessoas que passam por médicos particulares e retiram
medicamentos na farmácia popular e implantação de pronto socorro no distrito
industrial. Dr. José Roberto faz um breve comentários sobre cada item
primeiramente sobre a Clinica Thompson e fala se houver necessidade de algum
usuário ser encaminhado para outro serviço de hemodiálise a SESAU pode ajudar
nos encaminhamentos e que a VISA esta fazendo vistorias juntamente com o CMS
para que a Clinica Thompson melhore seus serviços, pronto socorro da Morada do
Sol a própria proposta de gestão apresentada já contempla as melhorias, com
relação ao atendimentos dos funcionários públicos aos usuários da rede de saúde,
ele não admite esta atitude e esta com projeto de capacitação para o melhor
atendimento e acolhimento dos usuários do SUS, abastecimento de medicamentos
conforme já anunciado na mídia de Indaiatuba a SESAU esta assumindo todo o
processo e rompeu o contrato de prestação de serviços com a empresa
HOMECARE, com relação as usuários que passam por médicos particulares e
retiram medicamentos na farmácia da PMI, isto é um direito de todo cidadão e por
ultimo sobre o PS no Distrito Industrial, neste caso esta sendo elaborado um projeto
de se instalar um posto do CEREST para auxilio e atendimento no distrito. Neste
momento como existia outras duvidas e perguntas para o Sr. Secretario Municipal da
Saúde, ficou definido que as mesmas serão encaminhadas através de ofícios para a
SESAU ou CMS para serem respondidas posteriormente. Colada em votação a
Proposta de Gestão da Secretaria de Saúde do Município de Indaiatuba para 2009 /
2010 / 2011 / 2012 e 2013 foi aprovada com quinze votos favoráveis e uma
abstenção. 05–APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL): Dra. Denise C. Curi Spadella, Diretora do
Departamento de Odontologia, faz uma um relato sobre a estrutura e os trabalhos
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desenvolvidos pelo departamento de odontologia, atualmente possui vinte e nove
consultórios odontológicos destacando-se: um consultório para atender pacientes
portadores de necessidades especiais; um consultório para atender pacientes com
dores na ATM; um consultório para atender pacientes com problemas de canal e um
consultório para atender pacientes com problemas periodontais. Também em sua
estrutura esta em funcionamento dezenove unidades odontológicas destacando-se:
uma unidade de pronto atendimento, aberta inclusive aos domingos; uma unidade
para gestantes; seis unidades PSF’s; uma unidade para funcionários públicos; uma
unidade móvel e um laboratório de prótese dentária onde já foram entregues
aproximadamente cento e noventa e oito próteses no período de agosto de 2008 a
fevereiro de 2009. Detacou também o Programa Boquinha Encantada, projeto de
prevenção em unidades escolares municipais, onde foram atendidas vinte e duas
creches, vinte e oito EMEIs, vinte e duas EMEFs, também são feitas vinte e duas mil
entregas trimestrais de escovas e cremes dentais. O programa foi ampliado também
para à terceira idade, com orientações e treinamentos para os agentes comunitários
de todos os PSF’s. No ano de 2008 foram realizados cento e vinte e nove mil,
oitocentos e noventa e cinco atendimentos nas unidades de odontologia.
Procedimentos realizados em 2008, pelo programa Boquinha Encantada: Creches
1.770 examinadas, EMEI 2.888 examinadas e EMEF 8.896 examinadas, totalizando
13.554 crianças examinadas. 06 – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
CEREST 2009 / 2010 E APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO DA CIST: Sr. Wainer
passa a palavra para Carol responsável pelo CERST, esta sendo enviado copia de
todo plano do CEREST PARA 2009 E 2010 e faz um breve resumo onde para este
ano dividiu-se em três eixos: 1 – Reabilitação, atendimento medico, esta sendo
reformulado onde o primeiro atendimento será na unidade de saúde e será
encaminhado para o CEREST para instauração do nexo causal, para notificação de
doenças ao Ministério de Saúde; 2 – Educação e Prevenção, capacitar os
profissionais para identificar as doenças precoces e desenvolver programas de
saúde do trabalhador; 3 – Vigilância, aprimorar os sistemas de informações para não
se perder nenhum caso, pois hoje não são notificados 100% dos casos. Hoje o
CEREST investiga 100% dos casos de acidentes fatais e 30% dos casos graves.
Carol também ressalta que é necessário fazer divulgação dos dados obtidos para
monitorar, possíveis variações. Dr. Sergio Nitshi da como sugestão para que em
caráter educativo o CEREST, faça visitas a empresas dando sugestões de melhorias
em seus ambientes de trabalho. A comissão da CIST continua a mesma. 07 –
FORMATAÇÃO DOS COMITÊS LOCAIS DO CMS: Sr. Didi pede a palavra e fala
sobre a necessidade dos conselhos locais, principalmente sobre o HAOC, onde
consta em contrato o acompanhamento dos indicadores de produtividade e
qualidade do hospital, também fala sobre a importância dos conselhos locais que
estão se reunindo porem sem o acompanhamento de membros do CMS como é o
caso do conselho local da Vila Mercedes e outros que são muito importantes e
devem ser atuantes como o do Mini Hospital, Hospital Dia e outros. Desta forma
ficou definido que os Conselhos Locais irão funcionar através de resolução do CMS,
para próxima reunião será apresentada a resolução para sair no Diário Oficial para
sua divulgação e sua regulamentação inclusive com sua formatação. Também será
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definido os locais, data e horário para reuniões dos mesmos assim como a
elaboração do regimento. Dra Maria Lucia (UAC) fala sobre a necessidade de
reformular os grupos existentes. Neste momento foi formado uma comissão para
implantação dos grupos de trabalho e acompanhamento desses com as seguintes
pessoas: Sr. Chalton, Sr. Didi, Sr. Wainer e Dra. Maria Lucia. 08 –SUBSTITUIÇÃO
DA SRA. CÍNTIA, SUPLENTE DO SR RENATO TRIGO (ASSOCIAÇÃO RENAIS
CRÔNICOS), NO CMS PELO SR. GUILHERME CORREA JUNIOR: Foi
encaminhado oficio com esta solicitação assinada pelo Sr. Guilherme Correa Junior
(Presidente da Associação dos Renais Crônicos de Indaiatuba em 02 de março de
2009, após analise o CMS solicita para que o Sr. Presidente do CMS Sr. Wainer
faça solicitação da ata registrada em cartório para que se proceda a alteração. Desta
forma o pedido não foi aprovado. 9 - ASSUNTOS DIVERSOS; A – FÓRUM
REGIONAL DE SAÚDE – REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS: O evento
esta programado para 09 de maio de 2009, o local serão CEPIN, a comissão esta
preparando os temas das palestras e debates assim como material, alimentação e
demais providencias. Sr. Wainer fala sobre um dos assuntos que serão abordados
que é o financiamento do SUS. B – MOÇÃO DE REPÚDIO À INSTALAÇÃO DA CPI
DO ABORTO: Sr. Wainer traz para conhecimento Moção de Repúdio à Instalação
da CPI do Aborto. C – OFÍCIO ENCAMINHADO AO CMS: Sr. Obede Martins de
Souza (Usuário) entrega ao Sr. Wainer (Presidente do CMS), oficio solicitando as
seguintes informações: 1 – Aprovação da prestação de contas dos valores recebidos
e aplicação dos mesmos corretamente dos PABs fixos e variáveis dos anos de 2007
e 2008. 2 – Fornecer cópia da aprovação. 3 – Em caso de não aprovação pelo CMS
como se posiciona o CMS já que é atribuída essa competência ao CMS, conforme
Portaria Nº 648/GM, Capitulo III, Item 2. Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se
havia mais algum assunto a ser tratado, ninguém se manifestando, declara
encerrada a 3ª 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 março de 2009.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO 26 DE MARÇO 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 (1)
SESAU
Renato Trigo de Marins
Renais Crônicos
Maria Angélica Wolf Scachetti (2)
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

AUSENTE

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 (2)
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

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
Graziela Drigo Garcia
Saúde
Denise C. Curi Spadella
Saúde
Edvaldo Apolinário
Ass.Sempre Amigos
Dr. Carlos E. Machado
Clinica Thompson
Hélio Ribeiro
Saúde
Oswaldo Bartholomeu
Jardim Brasil
Alfredo Alves dos Santos
Jardim Brasil
Lais Ambiel Marioto
Jornal Votura
Orid M. Souza
Comunitária
Ivonete M. da Silva
P S F da M. do Sol
Olívia Camargo dos Santos P S F da M. do Sol
Aparecido Pereira
P S F da M. do Sol
Serma Canesin
Usuária da Saúde
Valdir de Camargo
Ong Gabriel
Débora Regina Niofa
Saúde
Rosana A. C. Pinto
Saúde
Giane Amstalden
Saúde - HAOC

