A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e três
Estive ra m presentes à reunião: Dr. Adilson Rocha Cam pos, representante da Secretaria de Saúde; Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos trabalhadores de
saúde dos serviços públicos m unicipais; Dr. Carlos Alberto Politano, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Cláudia V.C. Mussi, representante da Diretoria
Regional de Saúde; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Noroeste; Sr. Gustavo Moreno Frias, representante do
Movim ento Sindical; Dr. Idival Fantinatto, representante das entidades de classe; Sra. Jenice Pizão, representante do Movim ento Sindical; 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; Dra. Maria do Carm o Carpintéro, Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho; 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; Sra. Vera Lúcia Araújo, representante do Movim ento Sindical; Sr. Waldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento
Popular de Saúde; Sra. Denilza Ap. da Silva, representante suplente do Movim ento Sindical; Sra. Izabel Pereira de Oliveira, representante suplente dos Conselhos
Locais de Saúde da Região Noroeste; Sr. José Augusto de Melo, representante suplente da Região Norte; Dra. Maria Aux iliadora Zanin, representante suplente da
Secretaria de Saúde; Dr. Roberto Mardem S. Farias, representante suplente da Secretaria de Saúde; Sra. Silvana G. Piassa, representante suplente dos
trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho. Justificaram ausência: Dr. Adail de A. Rollo, representante do
Hospital Mário Gatti; Dr. Antonio César P. de Cillo, representante da PUCCAMP; Sra. Edna Franco de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço
público m unicipal; Sr. Irany Mendes de Oliveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Norte; Sr. João Olím pio S. Ferreira, representante dos
Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos
conselhos de classe; Dr. Orestes Mazzariol Jr., representante dos hospitais não filantrópicos; Sra. Rosângela Pedrettes de Oliveira, representante das associações
de portadores de deficiência e/ou patologias; Dra. Tereza de Jesus Martins, representante dos serviços de saúde m unicipais. Faltaram : Sr. Antonio Vicente Ribeiro
Sobrinho, representante do Movim ento Sindical; Sr. Edílson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUCCAMP; Dr. Ivan F.C. Toro, representante dos
serviços de saúde da UNICAMP; Sr. Luiz Antonio de O liveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sul; Sr. Luverci C. Rocha, representante dos
Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Sr. Marcos Silveira, representante das entidades patronais; Dr. Paulo Eduardo M.R. da Silva, representante da
UNICAMP.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 26.11.03; 2) Correspondência recebida; 3) Prestação de contas dos 3
prim eiros trim estres de 2003; 4) Relatório de Gestão de 2003; 5) Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião colocando em votação a ata da reunião de 26.11.03, que foi aprovada por unanim idade. Em seguida deu posse aos conselheiros:
Waldom iro Aprile Jr., com o representante titular do Movim ento Popular de Saúde, no lugar de Adalto Inácio Anunciação; Antonio Vicente Ribeiro Sobrinho, com o
representante titular do Movim ento Sindical, no lugar de João Carlos Lourenço; am bos substituídos com base no artigo 36 da Lei que cria o Conselho Municipal de
Saúde. Antes de passar a palavra à Sra. Silvia, para que a m esm a fizesse a leitura da correspondência recebida, Sr. Zétula com unicou que haveria necessidade
de acrescentar na pauta a aprovação do TA nº 2 com a Secretaria de Estado da Saúde, referente a aquisição de um a am bulância, o que seria feito junto com a
prestação de contas. Passando para a correspondência recebida, Sra. Silvia com unicou o recebim ento de convite da Superintendência do HC da UNICAMP e da
Coordenadoria do Projeto Com partilhando Soluções para reunião com os Conselheiros Municipais de Saúde da região a realizar-se no dia 18.12, às 18:30h,
ocasião em que seriam discutidos os desdobram entos da situação daquele hospital. Com unicou tam bém o recebim ento de convite para um work shop no CS
Santa Lúcia, no dia 18.12, período da m anhã, com ex posição dos trabalhos realizados pelas equipes do Paidéia e confraternização de final de ano. Com unicou
ainda o recebim ento de cartão de boas festas da equipe do Distrito de Saúde Sul. Antes de passar à pauta propriam ente dita, Sr. Zétula solicitou autorização dos
conselheiros para inverter a pauta e passar para a seção de inform es. Dr. Adilson com unicou aos conselheiros que, devido ao aum ento da dem anda, seriam
feitas algum as adequações no convênio com a PUCCAMP, adequações essas dentro dos lim ites legais possíveis, até a renovação dos term os aditivos em m aio de
2004. Com relação ao HC da UNICAMP inform ou que, do ponto de vista financeiro, através de negociação que envolveu a Secretaria Municipal de Saúde, a
Superintendência do Hospital, o Ministério e a Secretaria de Estado da Saúde, haverá um repasse de R$ 2.300 m il, bem com o a partir de janeiro será aum entado
o teto da universidade. Relatou reunião havida entre os prefeitos da região m etropolitana, onde foi feita solicitação de que não fossem fechadas as portas do
Pronto Socorro a partir de 04.01.04, com o havia sido anunciado, e que houvesse continuidade nas negociações. Sr. Junior com unicou que naquela data estava
ocorrendo a posse do Conselho Distrital Sudoeste. Inform ou a participação de representantes de Cam pinas na 12ª Conferência Nacional de Saúde,
com prom etendo-se a encam inhar relatório aos conselheiros. Dra. Maria do Carm o propôs que esse assunto fosse incluído em pauta de um a próx im a reunião a
fim de que fossem discutidas as deliberações m ais im portantes. Sra. Ana, m estranda da UNICAMP, alertou sobre a publicação de jornal daquela universidade
definindo o dia 05.01 com o data para efetivação das m udanças e nem m enciona as negociações que estão em andam ento. Passando para a pauta propriam ente
dita, Sr. Zétula lem brou aos conselheiros que seria apenas um a apresentação das contas dos 3 prim eiros trim estres, não havendo necessidade de aprovação
naquele m om ento, o que deverá ser feito no início do próx im o ano, quando houver o fecham ento do ex ercício. Sr. Fábio, Diretor do Fundo Municipal de Saúde,
passou a fazer a apresentação dos dados conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva
do Conselho. Apresentou dados que com provam o cum prim ento da Em enda Constitucional 29 por parte do m unicípio, em enda que tem com o com ponentes as
receitas m unicipais e transferências governam entais; transferências e receitas do SUS e os gastos totais de saúde, o que perm ite que se chegue ao percentual de
recursos aplicados no setor. Colocou que dos gastos com saúde, cerca de 60% são referentes a pagam ento de pessoal, seguido de pagam ento aos prestadores
de serviço (27%), custeio, obras e m aterial perm anente. Esses dados com provam que até setem bro a Prefeitura Municipal de Cam pinas aplicou 19% do
orçam ento na área da saúde, estando, portanto, acim a do percentual preconizado pela EC (15%). Apresentou tam bém a evolução dos gastos com saúde no
período de 2000 a 2003 e a previsão para 2004, bem com o a proposta de orçam ento para 2004, que deve corresponder a cerca de 24% do total. Lem brou que o
repasse do governo federal representa 1/3 dos recursos, sendo os 2/3 restantes recursos próprios do m unicípio. Dra. Maria do Carm o cham ou a atenção para o
cum prim ento da EC29, o que tem sido feito por grande parte dos m unicípios brasileiros. Relatou que foi discutida na 12ª Conferência a proposta de que o
governo federal se responsabilize por 50% dos recursos, os m unicípios por 25% e os estados por 25%. Cham ou a atenção tam bém para os gastos com pessoal
na saúde em Cam pinas que atingem 60%, estando a Prefeitura, com o um todo, no lim ite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que acaba
inviabilizando m ais contratações nesse m om ento. Apresentaram dúvidas os conselheiros Denilza, Silvana, Xavier e Junior, Esclarecendo as questões, Sr. Fábio
colocou que as rações são destinadas aos anim ais apreendidos pelo Centro de Controle de Zoonoses. Esclareceu que os dados apresentados eram referentes ao
caix a e não às despesas liquidadas, o que poderia gerar um a certa distorção, com o por ex em plo com relação aos gastos com telefone. Colocou que nem todos
os veículos são próprios, o que faz com que sejam gastos recursos com locação e m anutenção, contem plados aí não só a m ão de obra contratada, m as os gastos
com aquisição de peças, entrando nesse item tam bém os equipam entos das unidades de saúde. Inform ou que os valores de rescisão de contratos são
referentes às dem issões de profissionais e que os gastos com água m ineral são referentes ao rateio geral da Prefeitura. Dra. Maria do Carm o esclareceu que os
valores de consultoria são referentes às seguintes áreas: supervisão institucional de saúde m ental em algum as unidades e na área de práticas com plem entares.
Sr. Afonso questionou o valor gasto com veneno para desinsetização, um a vez que o Centro de Controle de Zoonoses dispõe de equipe de controle de praga
urba na , tendo a Dra. Maria do Carm o esclarecido que era referente a contrato com a em presa que realiza o serviço. Sra. Isabel considerou m uito pequeno o
tem po para discussão e propôs que na próx im a vez esse seja o único ponto de pauta. Dra. Maria do Carm o reforçou a im portância do acom panham ento periódico
das contas pelo Conselho Fiscal e o fato de que a reunião do Conselho não deve ser o único m om ento para tirar dúvidas, estando os técnicos da Secretaria à
disposiçã o a qualquer m om ento. Encerrado esse assunto, Sr. Fábio passou a apresentar a prestação de contas do TA nº 2/2002, com valor de R$ 50.000,00,
referente à aquisição de um a am bulância, conform e docum ento entregue aos conselheiros no início da reunião. Inform ou que os recursos foram repassados em
2002, m as a Secretaria de Saúde gastou-os som ente em 2003, e que a DIR XII ex ige que a prestação de contas seja aprovada pelo Conselho. Colocou ainda
que, m esm o com o rendim ento conseguido pela aplicação dos recursos, o valor não foi suficiente para pagam ento do custo total da am bulância, tendo a
Prefeitura arcado com um a contrapartida de R$ 10.000,00. Não havendo nenhum a solicitação de esclarecim entos, Sr. Zétula colocou a prestação de contas em
votação, tendo a m esm a sido aprovada por unanim idade. Passou a palavra ao Dr. Roberto para que fizesse a apresentação do relatório de gestão de 2003,
co nfo rm e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros, lem brando que esse item tam bém necessitava de aprovação do Conselho. Dr. Roberto
esclareceu que o docum ento encam inhado era um resum o do relatório de gestão, pois o m esm o ainda estava sendo finalizado. Destacou que o processo de
saúde / doença depende de condições outras que não especificam ente do cam po da saúde, o que faz com que parte do m odelo de atenção se refira a ações
inte rse toriais. Colocou que a Secretaria elegeu os anos de 2003 e 2004 m ais com o período de consolidação das ações do que de crescim ento. Apresentou as
obras realizadas, quais sejam : CS Itajaí; reform a e am pliação dos CS Barão Geraldo (em parceria com a UNICAMP) e Jd. Conceição; reform a do CAIC;
construções do CS Joaquim Egídio (em andam ento), Centro de Reabilitação Física, CS 31 de Março (em andam ento). Com relação aos recursos hum anos passouse de 125 para 133 equipes, em bora parte ainda esteja incom pleta, o que perm ite a cobertura de aprox im adam ente 60% das fam ílias cam pineiras. Há indícios
de que se forem atingidos 75%, a cobertura será de 100% das pessoas SUS dependentes. Para isso, a m eta é atingir 150 equipes com pletas. Com relação ao
nível secundário, considerou o núm ero de profissionais bastante razoável na grande m aioria das especialidades. Apesar disso, ainda há bastante espera em
a lgum a s especialidades, o que pode ser ex plicado em parte pelo no núm ero de perdas de consultas e nas perdas institucionais (licenças, férias,...). Com a
inform atização recente da Secretaria, espera-se resolver a m aior parte dos problem as nessa área. Outro problem a enfrentado no nível secundário foi a m udança
do m odelo de gestão, ou seja, colocar o especialista m ais próx im o da atenção básica. Apresentou alguns dados a fim de possibilitar a discussão das perspectivas
para 2004. Os dados dem onstram que 70% dos problem as são resolvidos na rede básica, apesar de serem gastos 60% dos recursos da Secretaria no nível
secundário. Outro dado im portante, que com prova que o Program a Paidéia de Saúde da Fam ília está funcionando e am pliou o acesso, é que hoje a atenção
básica resolve 7% a m ais dos problem as de saúde da população. Houve um aum ento significativo no núm ero de atendim entos dom iciliares, tanto de consultas
m édicas com o de enferm agem . Ressaltou a queda das tax as de m ortalidade do m unicípio, que, apesar de já virem caindo ao longo do tem po, acentuaram -se
depois da im plantação do Program a Paidéia, bem com o da tax a de abandono de tratam entos de tuberculose. Inform ou que, apesar dos problem as ex istentes, a
confirm ação de que o cam inho adotado estava correto se deu através do recebim ento de prêm io da Fundação Getúlio Vargas - Gestão Pública e Cidadania -, em
que o Paidéia foi considerado um entre os 5 m elhores projetos, dentre m ais de m il analisados. Por fim , dedicou o prêm io aos trabalhadores da saúde e aos
conselheiros, pois considerou que essa evolução está intim am ente ligada ao processo de construção do sistem a de saúde na cidade de Cam pinas. Sra. Isabel
cum prim entou a todos pelo trabalho, m as principalm ente aos agentes de saúde. Dra. Maria do Carm o reforçou a necessidade de se fazer um a discussão m ais
detalhada do relatório de gestão, colocando que, em fevereiro, haverá um grande Sem inário com esse objetivo, para o qual todos os conselheiros serão
convida dos. Esclarecendo dúvida apresentada pelo Sr. Renato, Dra. Maria do Carm o e Dr. Roberto inform aram que as perspectivas para 2004 constantes do
resum o enviado aos conselheiros não faziam parte do relatório de gestão e, portanto, não eram passíveis de aprovação pelo Conselho naquele m om ento.
Colocado em votação, o relatório de gestão foi aprovado com um a abstenção. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais
presentes.
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