A ta da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e cinco
Estiveram presentes à reunião: Sra. Ana Paula S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde dos serviços privados; Sr. André L.C. Fonseca,
representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Edna F. de Sousa, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Elizabete G.
Miranda, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito
Noroeste; Dr. Gilberto L.M. Selber, Secretário de Saúde e Presidente do Conselho; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Dr. João Plutarco R.
Lim a, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. João Xavier, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Sr. José Luiz Zétula, representante
do Movim ento Sindical; Sr. José Paulo Porsani, representante do Movim ento Sindical; Sr. Kurt Keller, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Leonilda
B. Cabrera, representante do Movim ento Popular de Saúde; Dra. Lígia Ap.N. de Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sra. Maria Ivonilde
Vitorino, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Dra. Nadja
M.M. Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Dr. Pedro Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Sra. Solange Ap. de Moraes,
representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sra.
Isabel P. de O liveira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Sr. João das Graças Silva, representante suplente dos
trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. José David Santom auro, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço público
m unicipal; Sr. Ricardo Cam pos Moura, representante suplente das associações de portadores de deficiências e/ou patologias; Sra. Salm a R.R. Balista,
representante suplente da Secretaria de Saúde; Dr. Sim ão Rask in, representante suplente dos prestadores de serviços não hospitalares; Sra. Soeli A.M. Gava,
representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; conselheiros locais de saúde; funcionários da Secretaria
de Saúde; ex -conselheiros m unicipais de saúde. Justificaram ausência: Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Sr. Luverci
Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Dra. Mary Angela Parpinelli, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Dr.
O dorino H. Kagohara, representante da PUC Cam pinas; Sra. Cristina R. Silva, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte. Faltaram :
Sra. Cristiane S. Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Sra. Ezenilda S. Silva, representante das associações de portadores de deficiência e/ou
patologias; Sr. José Araújo S. Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Augusto Melo, representante dos Conselhos Locais de Saúde do
Distrito Norte; Sr. Luiz Carlos Zeferino, representante da UNICAMP; Sr. Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical; Dr. Rober T. Hetem ,
representante do Hospital Mário Gatti; Sra. Suely F. de O liveira, representante do Movim ento Sindical; Dra. Taniella C. Mendes, representante das entidades de
classe; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde.
Sra. Silvia iniciou a reunião lem brando aos conselheiros que a reunião tinha com o objetivo a com em oração dos 15 anos de criação do Conselho Municipal de
Saúde e os 20 anos do Movim ento Popular de Saúde, tendo sido convidados todos os ex -Presidentes do Conselho, alguns ex -conselheiros e o Dr. Nelson
Rodrigues dos Santos, Secretário Municipal de Saúde de Cam pinas de 1983 a 1988, convidado especial para proferir palestra sobre “A im portância do controle
social para a consolidação do SUS”. Antes da palestra foi form ada um a m esa, da qual participaram Dra. Carm en Cecília de Cam pos Lavras, Dr. O dair Albano, Sra.
Maria da Graça Silva Xavier, Dra. Maria do Carm o Carpintéro, ex -Presidentes, e Dr. Gilberto, atual Presidente do Conselho. Além desses, Sra. Silvia nom eou os
dem ais Presidentes do Conselho que, por m otivos diversos, não puderam com parecer. Ao citar o nom e do Dr. Igor Del Guércio, falecido em 2002, os usuários o
hom enagearam levantando os braços e respondendo “PRESENTE”, seguido de um a salva de palm as. Sra. Silvia agradeceu tam bém , nom inalm ente, os ex conselheiros presentes. Dr. Gilberto acolheu os participantes, cum prim entando a todos, agradecendo o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria
Ex ecutiva e declarando seu orgulho em ser Presidente do Conselho. O s dem ais pronunciam entos foram no sentido de dem onstrar a alegria em participar daquela
com em oração, relem brar a trajetória de atuação do Conselho e do Movim ento Popular de Saúde, deix ando clara a im portância do Conselho na discussão das
políticas públicas de saúde do m unicípio, suas deliberações e enfatizando o SUS com o sendo a política social m ais avançada do país. Com relação ao Movim ento
Popular de Saúde relem braram sua decisiva participação na construção do SUS, no controle social, sem pre em defesa de um m odelo assistencial que beneficie os
usuários. Fazendo uso novam ente da palavra, Dr. Gilberto fez um a avaliação bastante positiva da atuação do Conselho durante esse prim eiro ano de gestão,
considerando que m uito se avançou em term os de organização do trabalho e do fortalecim ento das relações. Aproveitou a oportunidade para inform ar as
principais realizações e projetos da Secretaria, entre eles a assinatura do convênio para a construção do Hospital O uro Verde. Considerou interessante a
perspectiva para o próx im o ano no sentido de im plem entar o trabalho que vem sendo realizado nas diversas áreas de atuação da Secretaria. Term inadas as
colocações, o Conselho prestou um a pequena hom enagem às suas ex -Presidentes, Sras. Carm en Cecília, Maria da Graça e Maria do Carm o. Antes de passar a
palavra ao Dr. Nelson, Sra. Maria da Graça, enquanto representante do Movim ento Popular de Saúde, fez a ele entrega solene de docum ento assinado em 1986,
quando Secretário de Saúde, em que se com prom etia com as reivindicações da população no que se referia à construção do Centro de Saúde Santa O dila,
reivindicações essas que foram atendidas. Em sua palestra, Dr. Nelson fez um histórico do m ovim ento que deu origem ao Sistem a Único de Saúde, apresentando
todas as questões que perm earam suas 3 fases, as quais cham ou de SUS pré-constitucional, SUS constitucional e SUS real, sem pre reforçando a im portância da
participação popular nesse processo, apontando as principais dificuldades e os pontos que devem ser enfrentados para que ele seja realm ente o SUS que se
deseja. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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