
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO, ÀS 09h00min, NA SECRETARIA DE 

SAÚDE. 

     A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos 

membros. Estão presentes Cecilia Ap. Xavier de O. França, Sergio da Silva, Ana Paula 

Soares de Sousa Andrade, Lucas Prado Rodrigues, Rosangela Dal Bom, Viviane Vieira Lima, 

Edmeia da Silva Santos e Sabrina Federsoni. Cecilia agradece a presença de todos por esta 

reunião. Informa que em 16/11, teve assembleia do CISMETRO - Consórcio Intermunicipal 

de Saúde na Região Metropolitana de Campinas, em Holambra, os quais 14 municípios 

entraram para fazer parte deste consórcio. Foi aprovada por unanimidade a entrada do 

município de Cabreúva pelo conselho. Foi apresentado a declaração conforme em slide, da 

aprovação do Pleito de Adesão do município ao Estatuto - Contrato do CISMETRO. Foi 

apresentado em slides os valores da média que se paga das consultas que é através da 

tabela SIGTAB, e todos os procedimentos que pode ser feito, o pagamento é feito conforme 

é utilizado. É o implemento do projeto zera fila. O consórcio não tem vínculo de permanência, 

ele pode ser cancelado a qualquer momento, não é necessário ter licitação. A intenção no 

momento é desafogar a fila que está havendo, durante o tempo haverá concurso público para 

contratação dos funcionários que a secretaria de saúde necessita. Senhor Sergio fala que 

este consócio é interessante para desafogar a fila de espera, é uma complementação, porque 

muitas vezes o município não tem como ofertar tudo que necessita. O objetivo desta inserção, 

é aperfeiçoar, otimizar e acelerar as articulações existentes, através de ações preventivas e 

na melhoria dos mecanismos de referência e contrarreferências das consultas de 

especialidades, e demais áreas, com foco na atenção integral das pessoas pelo planejamento 

estratégico participativo, com vistas a melhoria nos cuidados necessários. O objetivo é 

otimizar, qualificar e potencializar os serviços prestados junto à população, agregando 

valores e rapidez dinamizados pelo consórcio. Em em ligação de com o Superintendente do 

CISMETRO, drº Élcio Ferreirra Trentin, que explicou que haverá uma mensalidade no valor 

fixo de R$ 14.500,00, destinado a manutenção aos custos das despesas da sede, e que a 

adesão pode ser  cancelada a qualquer momento, desde que o município não tenha débitos 

pendentes. o Drº Marco, jurídico da saúde, explica que devido a natureza jurídica da 

instituição e não havendo concorrência, não será necessária a licitação, pois o consórcio 

entra como complementação do SUS, baseado na Lei Federal 11.107, de 2005. O Conselho 

de Saúde, aprova a adesão do CISMETRO - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região 

Metropolitana de Campinas, baseado na explicação do superientendente do CISMETRO, drº 

Élcio Ferreirra Trentin, e o Agente Jurídico da Saúde, drº Marco Antonio Marques de Almeida 

filho. O Conselho Municipal de Saúde ressalta que será fiscalizado este consórcio para os 



atendimentos conforme ofertados. Senhor Sergio solicitou a tabela dos procedimentos que o 

Consórcio ofertará. Cecilia agradece a todos pela presença. Não havendo mais nada a tratar, 

encerrou-se a reunião, a Secretaria de Saúde se coloca à disposição de todos (as). Ata 

lavrada por mim, Ana Paula Soares de Sousa Andrade.  


