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ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2009 AS 8:30 HORAS
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e nove, realizou-se nas
dependências do Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com início às oito
horas e trinta minutos, a quinta 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 26 (vinte e
seis) pessoas entre titulares, suplentes e demais participantes conforme lista de
assinaturas anexa , colocando em discussão os seguintes itens: 02 - LEITURA E
APRECIAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente Sr. Wainer Quitzau colocou em
discussão a Ata da 4ª reunião realizada no dia 27 de Abril p.p. e da reunião
extraordinária, realizada no dia 18 de Maio p.p., perguntando a todos se havia algo a
ser alterado ou a ser acrescentado. Dr. Chalton pede a palavra e solicita que se
inclua no item 4 da 4º reunião ordinária, o seguinte: fará parte da mesa de
negociação permanente de RH, os Sindicatos que Representem a Classe dos
Trabalhadores da Área da Saúde (Sindicato dos Funcionários Municipais de
Indaiatuba e o SINSAUDE), também solicita que devem ser seguidas as normas e
diretrizes da mesa de negociação Federal. Colocado em votação as mesmas foram
aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a declarar as atas anteriores foram
aprovadas por unanimidade. 03 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 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 abril de
2009. Não havendo nenhuma dúvida sobre a Prestação de Contas, a mesma foi
aprovada por unanimidade. 04 – POSIÇÃO SOBRE OS TRABALHOS DA SESAU
EM RELAÇÃO AO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS E
UNIDADES DE ATENDIMENTO (ROSANA): O Presidente do conselho Sr. Wainer,
passa a palavra para Rosana, que inicia as explicações a respeito do assunto, esta
completando 45 dias que a empresa HOME CARE, não mais presta serviços a
Prefeitura Municipal de Indaiatuba para administrar a farmácia e o almoxarifado de
matérias e medicamentos da SESAU. Como houve a denuncia do contrato por parte
da PMI, a empresa contratada tirou o programa que controlava o estoque. Também
para compra de medicamentos e materiais todas as atas estavam vencidas a ata de
enfermagem só para se ter uma idéia são170 itens que compõe a lista, 40 itens
foram negados e os outros estão sendo cancelados por motivo da alteração de
valores. Desta forma Rosana em seu planejamento em um primeiro momento foi
providenciar a estruturação e mão de obra e contratação de programa para fazer o
controle de estoque, foi feito contratação do programa emergencial ate o final do
ano, para depois abrir licitação. Também num primeiro momento foi feito o
atendimento de todas as liminares para compra de medicamentos, levantamento do
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estoque e agora esta trabalhando nas atas, acredita que a partir de julho estará tudo
regularizado, inclusive em termos de melhor acolhimento para os usuários do SUS.
Dr. José Roberto pede a palavra e comenta que com todas as dificuldades, ninguém
ficou sem medicamentos. Sr. Didi pede a palavra e pergunta qual a validade da ata
de compras, Rosana explica que a validade é de doze meses. Sr. José Maria pede
a palavra e da os parabéns para o grupo, pelo modo que esta sendo conduzido este
assunto. Dr. José Roberto, fala sobre o sistema de informática, que em conversa
com o técnico da empresa Home CARE, no dia de sua paralisação, descobriu que o
programa não era de propriedade da mesma e sim de outra empresa que locava
este sistema. Então foi atrás e fez a locação do mesmo para SESAU. Sr. Wainer
pede para Rosana, falar sobre os leites especiais, Rosana explica que era de
responsabilidade da SABES e a procura começou aumentar, passando a ser de
responsabilidade da SESAU no inicio do ano, esta sendo preparado uma
padronização para o mesmo. 05 – DELIBERAÇÃO SOBRE O REGIMENTO
INTERNO DOS CONSELHOS LOCAIS E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA
ELEIÇÃO DOS MEMBROS: Sr. Wainer abre a discussão sobre o assunto, Sr. Hugo
pede a palavra e comenta que segundo o regimento é vedada a participação dos
membros do Conselho Municipal de Saúde, também comenta sobre os conselhos
locais já existentes e da como exemplo os PSFs, que já estão funcionando. Dr.
Chalton, fala que em regra deveria se fazer eleição, uma idéia é se fazer por
regiões, ate se validar todos. Como havia duvidas, Sr. Ronaldo fez a leitura de todo
o regimento. Porem ainda restou duvidas sobre o assunto, inclusive por parte de
alguns conselheiros que não receberam copia do mesmo. Dr. Giordano da como
sugestão que este assunto entre em pauta na próxima reunião. Ficou devida a
composição da comissão para receber as sugestões de mudanças no regimento as
seguintes pessoas: Dr. Chalton, Sr. Didi e Dra. Maria Lucia. Colocado em votação, o
assunto foi aprovado por unanimidade. 06 – NOMEAÇÃO DO CONSELHO LOCAL
DO HAOC, CEREST E CLINICA INDAIÁ: Sr. Wainer, fala sobre a importância dos
conselhos locais e sua composição, desta forma ficou definido que para o HAOC as
seguintes pessoas: Seguimento usuários 04 pessoas: Sr. Hugo, Sr. Didi, Sr. Mario e
Sra. Rosilda e como suplentes, Sra. Noeli, Sra. Angélica e Sr. José Maria. Da
SESAU, Dr. Erick e Sra Rita e do HAOC, Sr. Ronaldo e Dr. Barroca. No caso do
CEREST, fica registrado aqui correção por não se tratar de conselho local e sim de
comissão, já formada e atuante e será apresentado juntamente com o plano de
ações. No caso da Clinica de Repouso Indaiá, Sr. Didi da sugestão de se conversar
com o pessoal da administração para composição do conselho local. Ficou também
definido a data da reunião do HAOC será dia 18 de junho de 2009, no HAOC as 9:00
hs. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 07 – POSIÇÃO SOBRE A
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS): Sr. Wainer passa a palavra ao Sr. Mario para expor as duvidas em
relação ao assunto o mesmo fala sobre reclamações sobre a demora de se
conseguir agendar alguns exames e procedimentos para pessoas que necessitam
de continuidade de tratamento. Dr. José Roberto pede a palavra e fala sobre
investimentos que irão ser feitos para melhoria destes itens, esta para receber
quatro milhões para construção de unidade e que hoje a SESAU, esta fazendo um
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mapeamento para se saber a real necessidade também a demanda e só depois
deste estudo estar concluído será definido um fluxo para o bom andamento destes
atendimentos. Dra. Maria Lucia da como exemplo os exames de oftalmologia, fez
um estudo e a necessidade é de trinta e cinco itens e fala que alguns casos
realmente existem uma demanda reprimida grande. Também complementa que com
esses estudos será possível se fazer uma regulamentação dos exames, fala
também que a SESAU, em muitos casos solicitara abertura de licitação para compra
de exames e procedimentos, pois temos casos onde não se tem prestador em nosso
município. Dr. José Roberto solicita que o Conselho Municipal de Saúde solicite com
certa antecedência estes assuntos para que se possam preparar as apresentações.
Desta forma ficou definido que este assunto votara a pauta em próxima reunião, tão
logo a SESAU tenha concluído seus levantamentos. 8 – SITUAÇÃO DO
ATENDIMENTO PEDIÁTRICO: Dr. José Roberto pede a palavra e fala sobre se
plano de gestão conforme apresentado e aprovado pelo conselho, onde estas
dividem etapas, atualmente esta conversando com as especialidades e levantando
as necessidades dos profissionais, comenta que fez reunião com os clínicos onde
teve 100% de participação, esta readequando e redistribuindo recursos humanos
para se atingir a metas. Sr. Mario pede a palavra e fala sobre o não cumprimento de
carga horária (8 horas). Dr. José Roberto fala que ainda não esta concluída a idéia
das gratificações em relação aos profissionais médicos esta concluindo a sua
implantação, logo após sua conclusão vai trazer para o CMS. 9 - ASSUNTOS
DIVERSOS; A – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO
SISPACTO: Sr. Wainer passa a palavra para Sra. Rita que inicia a apresentação do
SISPACTO, reforçando o compromisso com o pacto pela vida, pacto em defesa do
SUS e pacto com a gestão do SUS, foi apresentado dados que constam em relatório
anexo, informações estas colhidas no sistema do SUS e em alguns casos
complementados pela SESAU. Dra. Maria Lucia pede a palavra e fala sobre o
relatório hoje muito mais completo e da como exemplo a taxa de internação de idoso
que antigamente não existia, como o relatório é muito extenso foi colocado como
proposta a aprovação do encaminhamento e formação de comissão para fazer
analise e acompanhamento do mesmo a comissão ficou composta dos seguintes
conselheiros: Sr. Wainer, Sra. Angélica, Dr. Chalton, Sr. Hugo e Dra. Maria Lucia.
Colocado em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Sr. Wainer Quitzau
solicita aos presentes se havia mais algum assunto a ser tratado, ninguém se
manifestando, declara encerrada a 5ª 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, 27 de maio de 2009.
___________________________
WAINER QUITZAU
PRESIDENTE

_________________________
RONALDO JOSÉ GARCIA
SECRETÁRIO GERAL
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LISTA DE PRESENÇA DA 5ª 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
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

AUSENTE

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
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

AUSENTE
X
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
Edvaldo Apolinário
Ass.Sempre Amigos
Diógenes D. Dell Orti
Saúde
Rosana P. C.
Saúde
Valeria Santos Ribeiro
Vereador Hélio
Sirlene R. Gomes
Saúde
Renata Marciano
Saúde
Lucilene Santos Telli
Jornal Votura
Maria Elidia S Licacelli
Saúde

