A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos três dias do mês de março de dois mil e quatro
Estiveram presentes à reunião: Dr. Adilson Rocha Cam pos, representante da Secretaria de Saúde; Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos trabalhadores de
saúde do serviço público m unicipal; Sr. Edílson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUCCAMP; Sra. Edna Franco de Sousa, representante dos
trabalhadores do serviço público m unicipal; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Noroeste; Dr. Ivan Toro,
representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Sra. Jenice Pizão, representante do Movim ento Sindical; Sr. João O lím pio S. Ferreira, representante dos
Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Xavier, representante do Movim ento
Popular de Saúde; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Sr. Luiz Antonio de O liveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da
Região Sul; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dra. Maria do Carm o Carpintéro, Secretária Municipal de Saúde e
Presidente do Conselho; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Sr. Nélio José de Carvalho, representante dos prestadores de
serviços não hospitalares; Sr. Renato Souza Santos, representante das associações de aposentados; Sra. Rosalina de Souza, representante dos trabalhadores de
saúde dos serviços privados; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde; Dra. Maria Aux iliadora Zanin, representante suplente da
Secretaria de Saúde; Sra. Marlene Rizioli de Lim a, representante suplente da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Norton Martarello, representante suplente do
Hospital Mário Gatti; Sr. Sebastião S. Carvalho, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho.
Justificaram ausência: Dr. Adail Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Dr. Antonio César de Cillo, representante da PUCCAMP; Sra. Cláudia V.C. Mussi,
representante da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Gustavo Frias, representante do Movim ento Sindical; Dr. Idival Fantinatto, representante das entidades de
classe; Sr. Irany M. de O liveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Norte; Dr. O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais não
filantrópicos. Faltaram : Sr. Antonio Vicente Ribeiro Sobrinho, representante do Movim ento Sindical; Dr. Carlos Alberto Politano, representante dos hospitais
filantrópicos; Sr. José Araújo da Silva Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. Marcos Silveira, representante das entidades patronais; Dr. Paulo
Eduardo M.R. da Silva, representante da UNICAMP; Sra. Rosângela P. de O liveira, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias;
Dra. Tereza de Jesus Martins, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sra. Vera Lúcia Araújo, representante do Movim ento Sindical.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 28.01.04; 2) Correspondência recebida; 3) Eleição: Secretaria Ex ecutiva,
Mesa Diretora e Conselho Fiscal; 4) Eleição: representante do Conselho no fórum interconselhos e suplente no Conselho Diretor do Cândido Ferreira; 5) Inform es:
Saúde Mental; Zoonoses.
Sr. Zétula iniciou a reunião sugerindo a inversão da pauta, um a vez que, apesar de haver quorum para sua instalação, naquele m om ento estava reduzido, o que
foi acatado pelos presentes. Sendo assim , solicitou a Sra. Silvia que fizesse a leitura da correspondência recebida. A prim eira correspondência era um ofício
com unicando a substituição do representante suplente do Hospital Mário Gatti pelo Sr. Norton de Assum pção Martarello. Ainda com relação ao Hospital, com unicou
recebim ento de ofício de seu Conselho Local de Saúde solicitando a indicação dos representantes de usuários dos Distritos, um a vez que o m andato dos atuais
representantes se encerra no início do m ês de abril. Sra. Yara esclareceu que os representantes deverão ser eleitos nas reuniões dos Conselhos Distritais de
Saúde. O utra correspondência foi recebida da Maternidade de Cam pinas com unicando que todos os seus serviços estão sendo colocados à disposição do SUS no
percentual m ínim o de 60%. Term inadas as correspondências passou-se à seção de inform es. Sr. Nélio inform ou que todo o ano tem havido falta de k its para
realização de ex am es de CD4 e carga viral, ex am es básicos para pacientes portadores de HIV/AIDS. Trata-se de responsabilidade do governo estadual que deve
repassá-los às DIR. Solicitou que o Conselho se m anifestasse, um a vez que esse problem a tornou-se crônico e a sobrevivência dos pacientes depende tam bém
desses ex am es. Sr. Júnior inform ou que nos dias 12 e 13 de m arço, no auditório do Centro de Ciências da Vida da PUCC – Cam pus II, estaria acontecendo o 1º
Sem inário sobre Resíduos dos Serviços de Saúde da Região Metropolitana de Cam pinas. Inform ou tam bém que no dia 15.03, às 18:30 horas, no Salão
Verm elho, estaria havendo um a reunião do O rçam ento Participativo sobre a Saúde, para a qual convidou todos os presentes. Sra. Silvia colocou que estaria sendo
encam inhado convite à rede para participação de todos os conselheiros locais nessa reunião, objetivando m aior integração entre os conselheiros de saúde com os
conselheiros do O P. Sr. Júnior com unicou tam bém a realização de eleição do Conselho Distrital de Saúde da região Noroeste e que foi eleito seu presidente. Sra.
Silvia convidou a todos, em nom e do Ministro da Saúde Dr. Hum berto Costa e da Prefeita Izalene Tiene, para participarem da cerim ônia de integração do Serviço
Móvel de Urgência de Cam pinas à Rede Nacional SAMU 192, a ser realizada dia 05.03, às 15 horas, no Paço Municipal. Sr. João Paulo questionou o fato de não
ter sido pautada ainda a discussão sobre a Mesa Nacional de Negociação do SUS, solicitando que fosse disponibilizada aos conselheiros cópia de docum ento
sobre a constituição da m esa e das portarias 24, 28, 29 e 30, publicadas no final do ano pelo Ministério da Saúde. Inform ou que serão realizados 5 Sem inários
Regionais, sendo o prim eiro deles no período de 29.03 a 01.04 em Porto Alegre, com o objetivo de prom over a discussão sobre as m esas estaduais e m unicipais.
O utro inform e foi com relação aos m edicam entos de alto custo. Sr. João Paulo colocou que havia encam inhado convite a todos para participarem de ato de
protesto no dia 09.03, organizado pela associação de portadores de esclerose m últipla, solicitando que a representante da associação prestasse alguns
esclarecim entos. Sra. Adriana esclareceu que essa m anifestação tinha sido organizada devido ao péssim o atendim ento que os pacientes vinham recebendo pelos
funcionários da farm ácia de alto custo, m as que o diretor da DIR XII havia feito um a solicitação de que aguardassem 30 dias para a solução do problem a, o que
fez com que o ato fosse suspenso naquele m om ento. Sra. Yara inform ou que no dia 09.03, às 14 horas, a Com issão de Saúde do Conselho Estadual de Saúde
estaria realizando, na Assem bléia Legislativa, um a audiência pública para discussão sobre a UNICAMP e que participariam representantes da UNICAMP, Secretaria
de Saúde de Cam pinas e USP. O utro inform e foi que estava deix ando o Conselho Estadual de Saúde, passando a ser substituída pelo Sr. Júnior. Sr. Zétula
passou a palavra a Sra. Salm a para que a m esm a apresentasse os inform es referentes ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), conform e havia sido pautado.
Sra. Salm a colocou que haviam sido solicitados esclarecim entos acerca de colocação de que o CCZ estaria “despejando” anim ais nas ruas do Distrito Sudoeste, o
que não era verdade, pois aquele serviço não faz esse tipo de atividade, m as sim o contrário, realiza apreensão de anim ais em determ inadas situações, por
ex em plo, quando necessitam ficar em observação por serem agressores. Aproveitou a oportunidade para inform ar que os recursos solicitados ao Ministério, com
o aval do Conselho, para reform a do prédio do CCZ e aquisição de equipam entos tinham sido aprovados, o que perm itirá não só a m elhoria das condições de
trabalho dos profissionais, m as tam bém o investim ento na área da posse responsável, fazendo a castração dos anim ais recolhidos para poder entregá-los para
adoção e tam bém realizando atividades de educação com a população. Esclareceu que, m esm o antes da reform a, em bora ainda em pequena quantidade, já têm
sido realizadas algum as castrações, por veterinários que se dispõem a realizá-las gratuitam ente ou por preço m enor através de entidades de proteção aos
anim ais e através de m utirões de castração. Respondendo aos senhores João O lím pio e Xavier, Sra. Salm a esclareceu que o núm ero elevado de anim ais soltos
nas ruas é um a questão que preocupa bastante, pois é um problem a de saúde pública, sendo o risco de raiva o principal e m ais grave problem a, além de outros
incôm odos, com o acidentes de trânsito. Reforçou sua colocação de que o CCZ fará a castração dos anim ais por ele apreendidos, colocando-os para adoção já
castrados. Serão feitos m utirões de castração por algum as clínicas veterinárias a preço m enor. O utra possibilidade é a realização de m utirões em locais onde o
problem a é m aior, já tendo sido realizado um piloto na região do Jardim Florence. Declarou que hoje, devido à lim itação das instalações do serviço, não é
possível aum entar o núm ero de apreensões. Dra. Maria do Carm o colocou que tem que ficar m uito claro para todos o papel do Centro de Controle de Zoonoses,
que é de dar abrigo tem porário aos anim ais, até que seja dado um destino a eles, e que esse assunto vem sendo ex austivam ente discutido com as associações
protetoras de anim ais. Dra. Maria do Carm o inform ou tam bém que a Câm ara Municipal de Cam pinas destinará recursos de seu orçam ento para aux iliar a
viabilização das castrações. Reiterou solicitação feita anteriorm ente aos conselheiros de que, ao ficarem sabendo de denúncias com relação aos serviços,
com uniquem oficialm ente a Secretaria de Saúde para que possam ser tom adas providências. Term inado esse assunto, Dra. Maria do Carm o passou a apresentar
o inform e relativo à Saúde Mental, especificam ente sobre a situação do CAPS David Capistrano. Lem brou que em m eados de 2003 o Conselho aprovou um a
readequação do convênio com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, onde a Secretaria de Saúde propôs que houvesse um redirecionam ento de profissionais
daquele serviço que faziam parte do Núcleo Clínico, que ainda m antém internadas 40 pessoas gravem ente com prom etidas, na sua m aioria idosas, e tam bém do
Núcleo de Atenção à Crise, que conta com alguns leitos de internação psiquiátrica para atendim ento das urgências dos CAPS e Pronto Socorros. Naquela época foi
aprovada a reorganização desses dois serviços na tentativa de transferir m ais pacientes do Núcleo Clínico para as residências terapêuticas e dim inuir as duas
equipes redirecionando os profissionais para m ontar o CAPS David Capistrano, algum as residências naquela região e com pletar a equipe do CAPS Integração.
Colocou que, desde então, m uitas discussões têm sido feitas, com avaliação criteriosa dos casos dos pacientes internados e um a avaliação, por parte do Cândido
Ferreira, de que não era possível fazer a dim inuição dos Núcleos da m aneira com o a Secretaria entendia ser possível. Declarou que não se chegou a um acordo
com relação à passagem dos profissionais para o CAPS David Capistrano, o que levou a um im passe: a Secretaria cobrando do hospital o que havia sido
aprovado pelo Conselho e o hospital alegando que só seria possível com aum ento de repasse e contratação de pessoal. No m ês de fevereiro o hospital
apresentou um a proposta de que eles assum iriam o CAPS David Capistrano, inclusive a gerência, 2 ou 3 m oradias, e não m ex eriam no Núcleo de Atenção à
Crise. Foi feita discussão com a equipe dos CAPS David Capistrano e Integração, que entendem não ser desejável que a coordenação passe para o Cândido
Ferreira, porque a região Sudoeste, onde ele se insere, bem com o o CAPS Novo Tem po, vem trabalhando de form a um pouco diferente da adotada pelos dem ais.
Diante disso, colocou que está sendo estudada proposta de buscar nova parceria para m ontagem do CAPS, o que im plica na necessidade de revisão do convênio
com o Cândido Ferreira, a ser apresentada oportunam ente ao Conselho. Respondendo ao Sr. João O lím pio, considerou perfeitam ente viável a realização de um a
reunião com a população da região sudoeste a fim de esclarecer o assunto. Antes de passar para as eleições previstas na pauta, Sr. Zétula consultou o plenário
se, em função do quorum reduzido, deveriam ser m antidas ou transferidas novam ente para a próx im a reunião. Vários conselheiros se m anifestaram com relação
ao assunto, alguns favoráveis e outros contrários ao adiam ento. Colocado em votação, por 14 votos a favor e 7 contra, foi m antida a seqüência da pauta. A
reunião foi suspensa por alguns m inutos para que os segm entos fizessem suas indicações. Retom ados os trabalhos, Sr. Zétula passou a fazer a leitura dos
nom es indicados. Para a Mesa Diretora foram eleitos o Sr. Zétula, usuário, e a Sra. Rosalina, trabalhadora de saúde. Para a Secretaria Ex ecutiva foram eleitos:
Sra. Denilza, Sra. Jenice, Sr. João O lím pio, Sr. Rocha, representando os usuários; Sra. Edna, representando os trabalhadores de saúde; Sr. Nélio, representando
os prestadores de serviço; Dr. Adilson, representando os gestores, com o titular, e Dra. Maria Aux iliadora, com o suplente. O representante das Universidades será
indicado posteriorm ente. Para o Conselho Fiscal: Sr. Xavier, Sr. Junior, com o usuários titulares; Sr. Gustavo, com o usuário suplente; Sr. Afonso, com o trabalhador
de saúde titular, ficando ainda de ser eleitos m ais um trabalhador ou prestador de serviço titular e um suplente. Para o Fórum Interconselhos foram indicados a
Sra. Izabel, com o titular, e o Sr. Renato, com o suplente. Com o suplente para o Conselho Diretor do Serviço de Saúde Cândido Ferreira foi escolhido o Sr.
W aldom iro. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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