A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quatro
Estiveram presentes à reunião: Sra. Denilza Ap. da Silva, representante do Movim ento Sindical; Sra. Edna Franco Sousa, representante dos trabalhadores de
saúde do serviço público m unicipal; Dr. Ivan Toro, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Sra. Izabel Pereira de O liveira, representante dos Conselhos
Locais de Saúde da Região Noroeste; Sr. João O lím pio Santana Ferreira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sr. João Xavier,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Araújo da Silva Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Luiz Zétula, representante
do Movim ento Sindical; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dra. Maria do Carm o Cabral Carpintéro, Secretária
Municipal de Saúde e Presidente do Conselho; Dra. Nadja M.M. Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Nélio José de Carvalho, representante
dos prestadores de serviços não filantrópicos; Sr. Reginaldo Paiva, representante do Movim ento Sindical; Sr. Renato Souza Santos, representante das associações
de aposentados; Sra. Rosalina de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento
Popular de Saúde; Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Dr. Eduardo De Michel, representante suplente
dos hospitais não filantrópicos; Dra. Maria Aux iliadora Zanin, representante suplente da Secretaria de Saúde; Dr. Roberto Mardem S. Farias, representante
suplente da Secretaria de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho. Justificaram ausência: Dr. Adail Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; 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.
Gustavo Frias, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante
dos conselhos de classe; Dr. O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais não filantrópicos; Dra. Tereza de Jesus Martins, representante dos serviços de
saúde m unicipais. Faltaram : Dr. Antonio César P. de Cillo, representante da PUCCAMP; Sra. Cristiane S. Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Sra.
Débora K. Haddad, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Edílson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da
PUCCAMP; Dr. Fernando A.B. Carvalho, representante dos hospitais filantrópicos; Dr. Idival Fantinatto, representante das entidades de classe; Sr. José Augusto de
Melo, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Norte; Dr. Paulo Eduardo M.R. da Silva, representante da UNICAMP; Sra. Shirley Garcia,
representante das entidades patronais.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões de 27.10 e 24.11; 2) Correspondência recebida; 3) Prestação de contas do
1º sem estre de 2004; 4) Relatório da gestão 2001/2004; 5) Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião colocando em votação as atas das reuniões de 27.10 e 24.11, que foram aprovadas por unanim idade. Em seguida solicitou à Sra.
Silvia que fizesse a leitura da correspondência recebida. Sra. Silvia com unicou o recebim ento de docum ento de avaliação do Fórum Interconselhos que havia sido
entregue à equipe de transição do novo governo, colocando-o à disposição dos conselheiros para consulta. Com unicou tam bém o recebim ento de relatório das
atividades desenvolvidas pelo Eix o Gestar do Projeto Rotas Recriadas – Crianças e Adolescentes vítim as de ex ploração sex ual, colocado à disposição dos
conselheiros para consulta. Foi com unicado ainda o recebim ento de docum ento da Coordenação do Program a Municipal de DST/AIDS solicitando a inclusão, na
pauta, da discussão e aprovação de Plano de Aplicação para buscar financiam ento com recursos da UNESCO junto ao Program a Estadual de DST/AIDS. Esclareceu
que, com o o projeto não havia sido discutido pelo colegiado gestor da Secretaria de Saúde, a Secretaria Ex ecutiva optou por não incluir o assunto na pauta, m as
solicitou que o Conselho assum isse o com prom isso de pautar o assunto para a reunião de janeiro, a fim de que não haja prejuízo na obtenção dos recursos.
Aproveitou para colocar que a Secretaria Ex ecutiva fez a m esm a opção com relação à proposta de convênio com a Casa da Criança Paralítica, tam bém solicitando
que o assunto seja discutido na próx im a reunião. Dra. Maria do Carm o esclareceu que havia necessidade de que fosse feita um a declaração de que o Conselho
aprovou o Plano de Aplicação e Metas para 2004 e que assum ia o com prom isso de discutir esse novo Plano de Aplicação na reunião ordinária de janeiro. O s
conselheiros presentes aprovaram esse encam inham ento. Antes de iniciar a discussão da pauta propriam ente dita, passou-se à seção de inform es. Dra. Maria do
Carm o inform ou que os recursos destinados ao Hospital Albert Sabin para realização de litotripsia estariam sendo destinados à Beneficência Portuguesa e
Maternidade, um a vez que aquele hospital ainda não estava realizando o procedim ento. Dra. Maria do Carm o convidou a todos para a Audiência Pública de
Prestação de Contas do 3º trim estre de 2004 a ser realizada no dia 17.12.04, às 10 horas, no Plenário da Câm ara Municipal. Sra Silvia lem brou que os m andatos
dos conselheiros estariam se encerrando no início do ano, razão pela qual a Secretaria Ex ecutiva iria desencadear o processo de renovação do Conselho a partir
de janeiro, devendo os novos m em bros tom ar posse na reunião de fevereiro. Inform ou tam bém que, com o térm ino da gestão da Dra. Maria do Carm o na
Secretaria de Saúde, o Conselho ficaria sem Presidente, assum indo a sua coordenação a Secretaria Ex ecutiva, até a eleição que deverá ocorrer em m arço. Sr.
Renato inform ou os conselheiros sobre sua participação no Projeto VERSUS. Passando para a pauta propriam ente dita, Dra. Maria do Carm o iniciou sua
apresentação lem brando que, conform e convite feito anteriorm ente a todos, naquela tarde, havia sido realizada um a reunião de balanço da gestão, da qual
participaram os coordenadores dos serviços m unicipais de saúde, conselheiros locais de saúde e alguns conselheiros m unicipais de saúde. Colocou que estaria
apresentando resum idam ente um balanço da gestão, bem com o propostas a serem encam inhadas ao próx im o governo, o que necessitaria da aprovação do
Conselho. Passou, então, a apresentar o relatório da gestão 2001/2004, conform e docum ento que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho.
Entre os avanços apontados destacaram -se: im plantação do Paidéia; trabalho dos agentes de saúde; gestão participativa; am pliação das ações de saúde nas
diversas áreas; intersetorialidade; am pliação do acesso aos serviços; m elhora nos índices epidem iológicos; m elhora na relação com os parceiros; participação dos
usuários nas com issões gestoras dos convênios; im plem entação dos Conselhos Locais de Saúde; capacitação dos trabalhadores e dos conselheiros. Apesar de
m uito ter sido feito, algum as coisas não puderam ser im plem entadas com o era pretendido, com o por ex em plo: descentralização de recursos para as unidades de
saúde; am pliar a inform atização; m anutenção, tanto predial quanto de equipam entos; dem anda reprim ida nas especialidades; não foi atingida a m eta de 160
equipes de referência com pletas; não se fez um a reform a adm inistrativa que considerasse as especificidades da saúde; falta de articulação entre os Conselhos
Locais, Distritais e Municipal de Saúde. Aberta a palavra aos conselheiros, apresentaram problem as e sugestões, que foram incorporados ao docum ento, os
senhores João O lím pio, Xavier, Isabel. Dra. Maria do Carm o propôs que, antes de apresentar as sugestões a serem encam inhadas à próx im a gestão, se fizesse
a prestação de contas relativa ao 1º sem estre, o que foi acatado pelos conselheiros. Sr. Fábio apresentou a prestação de contas dos 1º e 2º trim estres de 2004,
conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que tam bém se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho. A apresentação
constou de tabelas e gráficos contendo as receitas m unicipais, transferências governam entais, receita do SUS, gastos totais da saúde, percentual de aplicação e
evolução das despesas com saúde no período de 2000 a 2004, custos das Unidades e proposta de orçam ento para 2005. Foram apresentados, tam bém , as
dem andas aprovadas pelo O rçam ento Participativo para 2005 e os convênios com o Ministério da Saúde. Sr. Fábio apresentou dados que com provam que a
Saúde em Cam pinas foi financiada, no 1º sem estre desse ano, com 62,39% de recursos próprios, 37,60% com recursos federais e 0,01% com recursos estaduais.
Term inada a apresentação, Sr. Fábio inform ou que o Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Saúde havia aprovado as contas do 1º sem estre de 2004. Em
seguida foi aberta a palavra aos conselheiros para solicitação de esclarecim entos, tendo participado os conselheiros Edna, João O lím pio, Araújo e Reginaldo. Após
Dra. Maria do Carm o ter prestado os esclarecim entos solicitados, a prestação de contas foi colocada em votação, tendo sido aprovada com um a abstenção. Dra.
Maria do Carm o reforçou a solicitação de que o Conselho referendasse as sugestões, aprovadas pelos trabalhadores e usuários presentes à reunião de balanço
da gestão, a serem encam inhadas ao próx im o governo, conform e colocado no início da reunião, passando a apresentá-las: 1) Rever a carreira dos gerentes,
garantindo-os com o cargo de carreira, m elhorando os vencim entos (hoje pouco atrativos) e diferenciando atribuições e salários de acordo com o porte e
com plex idade da unidade; 2) Dar m ais autonom ia aos Distritos e unidades, garantindo, por ex em plo, descentralização de recursos financeiros para estas
instâncias da gestão; 3) Manter os atuais Colegiados Gestores das Unidades, ao m esm o tem po em que se discute qual deva ser sua com posição, atribuições,
para posteriorm ente incluí-los nos organogram as das Unidades de Saúde e Distritos; 4) Manutenção das Com issões Gestoras dos Serviços Contratados, com
participação de técnicos e usuários, com o instrum ento de controle e avaliação dos contratos estabelecidos; 5) Dividir o Distrito Sul em dois, visto que já está
m uito grande e com preende pelo m enos duas realidades distintas; 6) Transform ar os m ódulos alocados em regiões densam ente povoadas em Centros de Saúde
com o núm ero de equipes com patíveis com a região, incluindo-os no organogram a da Secretaria de Saúde; 7) Dar continuidade ao processo de inform atização da
Secretaria: cadastrar 100% dos usuários e im plantar o Cartão Único, perm itindo controle de estoque; inform ações sobre cada usuário (locais onde é consultado,
m edicam entos em uso, ex am es realizados, etc) e Prontuário Eletrônico; 9) Garantir as obras aprovadas no O P; 10) Garantir a continuidade dos projetos
apontados no PRO ESF – reform as, sistem a de inform ação e capacitações; 11) Garantir as obras previstas com recursos de em endas ou projetos apresentados ao
Ministério da Saúde; 12) Manutenção do Estím ulo Paidéia, adequando os indicadores usados no ICV e vinculando parte a avaliação de desem penho / contrato de
m etas; 13) Dar continuidade às discussões com a Secretaria de Recursos Hum anos e Sindicato sobre a atenção à saúde do servidor (ex : centro holístico
m ultidisciplinar de terapias integrativas); 14) Manter e am pliar o papel da rede m unicipal com o cam po de estágio m ultidisciplinar; 15) Am pliar a participação da
Secretaria na definição dos projetos do Pólo de Educação Perm anente do Leste Paulista; 16) Im plantar instrum ento para avaliação do im pacto das capacitações;
17) Mapear a força de trabalho em saúde garantindo inform ações capazes de m elhorar a gestão de pessoal; 18) Criar o cargo de Agente Com unitário de Saúde;
19) Am pliar o processo de cuidados com a segurança dos usuários e servidores; 19) Fazer um Jornal do Conselho Municipal de Saúde; 20) Descentralizar a
Reabilitação Física; 21) Realizar análise institucional com as equipes. Aberta a palavra aos presentes, participaram da discussão os senhores João O lím pio,
Renato, Xavier e Yara, após o que foram colocados em votação tanto o relatório da gestão 2001/2004 com o as propostas a serem encam inhadas ao próx im o
governo, tendo sido aprovados por unanim idade. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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