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ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO PLENÁRIO JOSÉ SOLIANI (PLENARINHO) CÂMARA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2009 AS 8:30
HORAS
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e nove, realizou-se nas
dependências do Plenário José Soliani (Câmara Municipal de Indaiatuba), com início
às oito horas e trinta minutos, a quarta 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 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 3ª reunião realizada no dia 26 de março p.p,
perguntando a todos se havia algo a ser alterado ou a ser acrescentado. Fica
registrada a seguinte observação os seguintes membros titulares Sra. Rita de
Cássia Jiampaulo Vaz e Sra. Maria Angélica Wolf Scachetti esta constando
ausência, pois não assinou a lista de presença, fica aqui a correção do numero de
presentes para 37 (trinta e sete) e também correção na lista de presença. Também
foi solicitado pelo Sr. Secretario Municipal de Saúde a inversão de item 4 / 7 da
pauta, pois o item 7 terá o acompanhamento do Sr. Secretario e o mesmo tem
outros compromissos, colocado em votação a mesma foi aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a declarar a ata anterior foi aprovada por unanimidade. 03 PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 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 março de 2009. Não havendo nenhuma
dúvida sobre a Prestação de Contas, a mesma foi aprovada por unanimidade. 04 –
APROVAÇÕES DA RESOLUÇÃO 003/09, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E A
IMPLANTAÇÃO DA MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DE RH E
SUGESTÃO DOS SEGUIMENTOS PARA COMPOR A MESMA (CARGOS E
SALÁRIOS): O Presidente do conselho Sr. Wainer, passa a palavra para o Dr. José
Roberto Destefenni, Secretário Municipal de Saúde, fala da importância desta mesa
e também que o Sr. Prefeito Reinaldo Nogueira esta fazendo estudo geral do plano
de cargos e salários, Dr. José Roberto, também solicita que o Conselho Municipal de
Saúde ajude a fiscalizar os 15 (quinze) locais de atendimento pois só desta forma
será possível melhorar o atendimento dos usuários da rede. Sr. Wainer pede a
palavra e fala sobre a Lei que rege sobre a política salarial do funcionalismo publico.
Foi instituída em maio/93 a mesa de negociação federal, desta forma a necessidade
de se criar resolução municipal, pois não é viável acompanhar a lei federal.
Conforme resolução como sugestão a mesa seria composta por representantes do
RH, Jurídico, Fazenda, SESAU, Funcionários e acompanhamento do Conselho
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Municipal de Saúde. Dr. Chalton pede a palavra e fala sobre a participação do
Conselho, pois o conselho, pois esta mesa não é deliberativa tudo deve ser
encaminhado para aprovação através de ofícios ao Conselho Municipal de Saúde.
Dr. Francisco Ruiz solicita também que na composição da mesa conste a
participação de associações de classe. Como proposta Sr. Wainer compara a
estrutura salarial da Secretaria de Saúde uma pirâmide estando os mais altos
salários no pico e os mais baixos na base. A mesa deve ser criada no prazo de 90
(noventa) dias. Sr. Mario pede a palavra e da como sugestão para que seja
procurado por parte dos funcionários as entidades sindicais que representem a
classe e se coloca a disposição para ajudar com informações, pois tem longa
experiência como participante de sindicato. Sr. Didi pede a palavra e comenta que
após formação da mesa de negociação pede ajuda do Sr. Secretario Municipal da
Saúde para que solicite ao Ministério do Trabalho para que faça uma apresentação
sobre o assunto e como a mesa deve conduzir os trabalhos. Dr. José Roberto
coloca-se a disposição para qualquer duvidas que os membros possam ter.
Colocado em votação foi aprovada a elaboração da resolução e apresentação de
sua redação final ao Conselho Municipal na próxima reunião. 05 – RELATÓRIO DE
ATIVIDADES SAÚDE MENTAL (LICA): Sr. Wainer passa a palavra para Dra. Lica
coordenadora do programa de saúde mental, que explica os trabalhos, realizada
pelo CAPS. Hoje tem grande fluxo de atendimento no ambulatório de saúde mental,
que também vai iniciar o atendimento de crianças, hoje já atende adolescentes e
adultos, este atendimentos são para os casos menos graves, pois já passaram pelo
problema agudo. O CAPS II centro de atendimento psico social faz o atendimento
dos casos maias graves e faz os encaminhamentos, porem hoje existe um problema
em relação aos finais de semana e feriados pois nestes dias não tem atendimento.
Dra. Lica fala sobre a falta de médicos, hoje não tem medico em todos os períodos
da semana. No CAPS AD, são tratados os casos de álcool, droga e agora
tabagismo, aqui encontramos o maior numero de pacientes que se evadem do
tratamento, no caso do tabagismo ainda não tem todos os medicamentos
necessários, porem estão sendo providenciados conforme os protocolos, Dra. Lica
faz aqui colocação que neste ultimo caso também a falta de profissionais
capacitados para o trabalho. Lica comenta que o numero de adolescentes com
problemas de droga tem aumentado muito. Também fala sobre o programa de dês
hospitalizar que vem sido realizado pelo ministério desta forma hoje o numero de
leitos da Clinica Indaiá passou de 234 para 160 e passou a funcionar dois locais
para apoio, chamadas de residência, para que os pacientes convivam o mais
próximo possível da realidade familiar. Angélica pede a palavra e questiona se estas
residências ficam próximas ao hospital, Lica comenta que são próximas e não
podem ser nas dependências dos mesmos, justamente porque o projeto é socializar
novamente o individuo, outra observação é que nas residências encontramos
pacientes de outros municípios. Hoje temos um grande numero de solicitações para
internação, pois isto é cultural em nosso município comenta Dra. Lica, pois como
nosso município tem hospital para este tipo de tratamento. Lica também comenta
sobre problema de pacientes que entram em surto na sexta feira como exemplo
onde o CAPS já se encontra fechado, este normalmente é encaminhado ao PS do

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

_____________________________________________________________
HAOC, para que se tente uma vaga para internação em local apropriado, Sr.
Ronaldo confirma que atende alguns casos ocorridos no HAOC, porem ressalta que
o mesmo não tem estrutura nem pessoal capacitado para este tipo de atendimento.
Dra. Maria Lucia (UAC), pede a palavra e fala sobre o projeto e reforma no Mini
Hospital, onde esta sendo estudado a possibilidade de se criar leitos específicos
para este tipo de atendimento. Rosilda (CIRVA) reafirma que já esteve no HAOC
para atendimento de pessoas especiais e os profissionais não sabem como lidar.
Angélica também solicita como deve se proceder em casos onde as pessoas
atendidas pela APAE entram em surto na instituição, Lica informa que deve solicitar
ajuda inicialmente a família e depois solicitar a ambulância para ser transportado
para o CAPS. Lica ainda complementa que hoje a uma necessidade de estruturação
para monitorar o CAPS Infantil e também uma melhor troca de informações com as
unidades básicas. Dr. Chalton pede a palavra e complementa que este não só um
problema com o CAPS, mas sim existe uma carência de interação em todas as
esferas das Unidades Básicas, Mini Hospital, Hospital Dia, HAOC, SESAU, etc...Dra.
Lica ainda fala sobre alguns pacientes mentais que tem condições de tratamento em
casa e complementa que hoje em Indaiatuba temos 15 (quinze) pacientes internados
que tem família porem a mesma não quer cuidar. Comenta também que existe uma
ajuda de custo para a família no caso desta fazer o tratamento em casa (Programa
Volta para Casa). 06–APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 002/09, QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS LOCAIS E DISCUSÃO
DO REGIMENTO INTERNO QUE REGULA AS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES: Sr.
Wainer, fala sobre a importância dos conselhos locais e que em vários locais estes
estão funcionando como Androvandi, Jardim do Sol, Oliveira Camargo. Pede para
que o Dr. Chalton faça a leitura da resolução e comunica que o regimento será
distribuído para os conselheiros para analise e possíveis sugestões de mudanças e
aprovação futura. Sr. Didi pede a palavra reforça a importância deste assunto e
complementa que isto é obrigação dos conselheiros. Sr. Didi da como sugestão de
se marcar a cada três ou quatro meses plenárias para de discutir assuntos diversos
relacionados a saúde. Colocado em votação este foi aprovado por unanimidade. 07
– NOVA FORMATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SESAU
(ROSANA): Conforme informações da SESAU a mesma assumiu a gestão em 16 de
abril de 2009, foi implantado programa que é utilizado em outros municípios e que
não foi possível terminar a nova estruturação desta forma pede para que este
assunto entre em pauta na próxima reunião do conselho onde será apresentado os
relatórios assim como a formatação da estrutura de abastecimento. Sr. Didi, pede a
palavra e fala de sua preocupação com a falta de insumos básicos, alerta este já
feito pela Sra. Heleni e que isto não pode acontecer pois a população não tem a
quem recorrer, Sr. Didi também questiona sobre os insumos para os diabéticos e
que esta recebendo muitas reclamações na associação. Dr. José Roberto informa
que para os próximos dias tudo será equacionado voltado à normalidade. 9 ASSUNTOS DIVERSOS; A – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PPA E
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 2008:
Dr. Erick (UAC) solicita que se marque reunião extraordinária para fazer as
apresentações e aprovações. Ficou definida para dia 15 de maio de 2009. colocado
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em votação foi aprovado por unanimidade. B) – RECLAMAÇÃO: Usuário presente
reclama sobre o atendimento o Posto localizado na Morada do Sol, é mal atendido,
filas enormes para atendimento, confusão generalizada e falta de medico. A SESAU
vai apurar e solicita para que o usuário faça reclamação para ouvidoria da SESAU.
Sr Didi fala um assunto que esta tramitando em Brasília trata-se da emenda 263, só
para resumir se aprovado será cortado 25 bilhões da saúde. Solicita que as pessoas
presentes entre na internet e passem e-mail para Câmara Federal com manifestação
contraria Sr. Wainer Quitzau solicita aos presentes se havia mais algum assunto a
ser tratado, ninguém se manifestando, declara encerrada a 4ª 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, 29 de abril de 2009.

___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZADA NO 26 DE MARÇO DE 2009 .
CONSELHEIROS TITULARES
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 (1)
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
NOME

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AUSENTE

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
Maria Rosilda da Silva
Dirce Juliano Vacilotto
Dr. Francisco Ruiz
(1)
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
Waldemar B. Souza
Saúde
Julio Soares
Saúde
Edvaldo Apolinário
Ass.Sempre Amigos
Diógenes D. Dell Orti
Saúde
Aldeiza Mendes Marcelino
Saúde
Oswaldo Bartholomeu
Jardim Brasil
Alfredo Alves dos Santos
Jardim Brasil
Eliana R.P. Quilici
Saúde
Orid M. Souza
Comunitária
Regina Stela M. Passos
Saúde Mental
Olívia Camargo dos Santos
P S F da M. do Sol
Aparecido Pereira
P S F da M. do Sol
João N. Neto
Saúde
Sergio B. Nitsch
Mini Hospital
Estefania V. B. Morais
UAC/Saúde
Willian Leite
UAC
Maria Margareth A. Silva
Ass.Sempre Amigos
Luciene Santos Telli
Jornal Votura
Graziele Cristina Prado
Clinica Thompson
Thiago Tavares Fonseca
Clinica Thompson
Marina Torres
Jornal Tribuna
Alice Viana
Jornal Exemplo
Lucilene C. Pereira
Saúde
Solange Giollo
Conselho Local

