A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e seis
Es tive ra m presentes à reunião: Sra. Ana Paula S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde dos serviços privados; Sr. André Luiz C. Fonseca,
representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Cristiane S. Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Sra. Cristina R. da Silva, representante dos Conselhos
Locais de Saúde do Distrito Norte; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Sra. Edna F. de Sousa, representante dos
trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Sra. Ezenilda S.
Silva, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Xavier,
representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Dr. José Francisco K. Saraiva, Secretário Municipal de Saúde; Sr. José Luiz Zétula, representante do
Movim ento Sindical; Sr. José Paulo Porsani, representante do Movim ento Sindical; Sra. Leonilda B. Cabrera, representante do Movim ento Popular de Saúde; 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. Mary Angela Parpinelli, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Dra. Nadja M.M.Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Dr.
Pedro Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Sr. Renato Souza Santos, representante das associações dos aposentados; Sra. Solange Ap.
Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Sra. Suely Fátim a de Oliveira, representante do Movim ento Sindical; Sra. Antonia Bersi,
representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Dr. Edison M. da Silveira, representante suplente da Secretaria de Saúde; Sr. João
das Graças da Silva, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. José Augusto de Souza, representante suplente dos
trabalhadores de saúde dos serviços privados; 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 deficiência e/ou patologias; Sra. Salm a R. R. Balista, representante suplente da
Secretaria de Saúde; Sra.Soeli A. M. Gava, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Zilda P. Colom bo, representante do Movim ento Popular
de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; diretores do Sindicato dos Servidores Municipais; conselheiros
locais de saúde; residentes de Aracaju. Justificaram ausência: Sra. Elizabete G. Miranda, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste;
Dra. Lígia Ap. N. de Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; Dr. Luiz Carlos Zeferino, representante da UNICAMP; Sr. Luverci Rocha,
representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Dr. Odorino H. Kagohara, representante dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Sr. Paulo
Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical; Dr. Rober T. Hetem , representante do Hospital Mário Gatti; Sr. Waldom iro Aprile Jr. Faltaram : Sr. José Araújo
Silva Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. Kurt Keller, representante o Movim ento Popular de Saúde.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 25.01.06; 2) Inform es; 3) Proposta de processo de eleição do Presidente do
Conselho, Mesa Diretora e Secretaria Ex ecutiva; 4) 7ª Conferência Municipal de Saúde.
Sra . Silvia iniciou a reunião agradecendo a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Cam pinas (SMCC) pela cessão do espaço ao Conselho. Sr. Zétula convidou o
Secretário de Saúde, Dr. Saraiva, para com por a m esa. Em seguida colocou a ata da reunião de 25.01 em votação, tendo sido aprovada por unanim idade. A
seguir passou-se à seção de inform es. Dra. Denise Malek , Presidente da SMCC, apresentou, com o um a das propostas de sua gestão, a realização de congresso
anual junto à com unidade, tendo com o objetivo levar, através de palestras, m edicina preventiva à população, para o que solicitou o apoio do Conselho. Sra. Silvia
inform ou que não havia sido pautada a discussão sobre o Alm ox arifado, conform e tinha sido solicitado pelo Sr. Ricardo na últim a reunião, devido ao fato de não
ter sido recebido, pela Secretaria, o relatório da auditoria e da sindicância lá realizadas. Colocou que a Secretaria Ex ecutiva fará um a visita ao local, quando a Sra.
Nilda, Diretora Adm inistrativa da Secretaria, apresentará as providências tom adas visando a resolução dos problem as de abastecim ento da rede. Com unicou o
recebim ento de cópia do m aterial disponibilizado para a Com issão Especial de Estudos, da Câm ara Municipal, criada para avaliar o Centro de Controle de
Zoonose s, elaborado por sua com issão gestora, inform ando que o m esm o se encontrava à disposição dos Conselheiros para consulta. Com unicou tam bém a
realização de Sem inário sobre Políticas Públicas de Saúde voltadas ao Controle de Zoonoses, que seria realizado no dia 23.02, para o qual os conselheiros
estavam sendo convidados pela equipe de técnicos da Co VISA. Inform ou tam bém que já estava em funcionam ento a ouvidoria do Hospital e Maternidade Celso
Pierro da PUC Cam pinas. Apresentou ainda a solicitação da Secretaria Ex ecutiva de que o Conselho aprovasse o encam inham ento de carta endereçada aos
deputados federais e estaduais do m unicípio solicitando o apoio à luta pela m elhoria do financiam ento das ações de saúde m ental. Após esclarecim entos
prestados pelo Sr. André acerca do problem a e a sugestão de alguns conselheiros, ficou decidido que a carta seria dirigida tam bém não só aos deputados da
cidade, m as da região m etropolitana, bem com o ao Conselho Estadual de Saúde e ao Secretário de Estado da Saúde. Sr. Wellington, do Centro de Educação dos
Trabalhadores da Saúde, inform ou sobre a elaboração de projeto de capacitação de conselheiros, devido a dem anda recebida de alguns Distritos de Saúde e
convidou um conselheiro usuário de cada Distrito para participar desse processo, devendo os interessados procurarem a Secretaria do Conselho. Sra. Silvia, em
nom e do Conselho Municipal de Saúde, deu as boas vindas aos 5 estagiários da 1ª turm a de Residência Multidisciplinar de Saúde Coletiva de Aracaju, através de
co n vê n io entre o Ministério da Saúde, Universidade Federal de Sergipe e Prefeitura de Aracaju, que escolheram Cam pinas com o cam po de estágio para
conhecim ento do SUS. Sr. David inform ou que havia sido definido o valor do orçam ento da Secretaria de R$ 312.393.454,00, o que se torna um desafio para a
Secretaria e seus trabalhadores. Sra. Cristina, coordenadora do Program a Municipal de DST/AIDS, inform ou que a vigência do Plano de Ações e Metas do
Program a sofreu alteração, tendo sido ajustada ao ano fiscal, isto é, será válido até dezem bro deste ano. Inform ou a participação do program a nas ações de
carnaval junto à Secretaria de Cultura, e que o CS Itatinga desenvolveu o 1º carnaval em parceria com a com unidade. Inform ou tam bém que foi feito o
lançam ento do calendário realizado em parceria com o Sindicato dos Médicos. Ainda com relação ao carnaval, inform ou que foi estabelecida parceria com a
EMDEC. Sra. Silvia inform ou aos conselheiros que estava sendo em possado, naquele m om ento, o Sr. Renato Souza Santos, enquanto representante das
associações de aposentados. Sr. Junior com unicou a constituição do Fórum Popular de Saúde do Distrito Noroeste. Inform ou tam bém que havia sido
regulam entada a Em enda Constitucional 51 que se refere à contratação dos Agentes Com unitários de Saúde. Sr. Porsani convidou os conselheiros para debate
sobre LER/DO RT a ser realizado no dia 23.02, às 19 horas, no CEPRO CAMP, onde seriam discutidos: nex o epidem iológico e a relação dos trabalhadores com o
INSS. Sra. Ivonilde com unicou realização de plenária dos trabalhadores de saúde, que deliberou pelo encam inham ento ao Conselho de solicitação de discussão
sobre condições de trabalho e abastecim ento. Outra deliberação foi o encam inham ento de solicitação de reunião com o Secretário de Saúde. Sr. Ricardo
com unicou a criação da Câm ara Técnica para estudo de m aterial para ostom izados, sendo a prim eira da Am érica do Sul com com posição paritária. Convidou os
conselheiros usuários e trabalhadores para reunião a ser realizada no dia 07.03, às 18:30 horas, no Sindicato dos Eletricitários. Sra. Francisca inform ou que os
Agentes Com unitários de Saúde de Cam pinas fundaram um a associação e convidam a todos para a posse de sua diretoria, a realizar-se no dia 14.03, às 15
horas, no Salão Verm elho. Dr. Pedro apresentou aos presentes o novo coordenador do Distrito de Saúde Noroeste, Dr. Rubens. Sr. Lúcio, do CLS São José,
inform ou a realização de plenárias m icro-regionais pautando discussões sociais e de condições de vida da população da área de abrangência do CS. Sr. Mendes,
do CLS Aurélia, com unicou que estava sendo planejado um protesto referente ao problem a da construção do CS. Sra. Suely convidou a todos para m archa
com em orativa ao Dia da Mulher, no dia 08.03, em São Paulo. No dia 11, das 9 às13horas, no Largo da Catedral, serão realizadas atividades voltadas para a
m ulher e no dia 16, às 15 horas, na SMCC, será feito um debate sobre a legalização do aborto. Dr. Saraiva inform ou que foi obtida autorização da Secretaria dos
Negócios Jurídicos para contratação de 100 m édicos, com processo seletivo m arcado para 12.03, devendo os profissionais estar em atividade em m eados de
abril. Além disso, a licitação do concurso deveria ser prom ulgada no dia 23.02. Colocou que foi feita visita às Unidades objetivando as reform as, principalm ente
da que la s que têm m aior com prom etim ento da estrutura. Colocou que no dia 06.03 terá início a vacinação contra rotavirus. Com unicou que terá início o
recebim ento de recursos referentes à 2ª fase do PRO ESF. Inform ou que terá no início de m arço será realizado m utirão de cardiologia e que o Ministério da Saúde
deverá liberar os recursos para alta com plex idade (ortopedia, cardiologia e deficiência auditiva). Inform ou tam bém que está sendo dada seqüência ao m utirão de
cirurgias eletivas e que estão sendo buscados recursos, junto ao Program a QualiSUS, do Ministério da Saúde, para reform a dos Pronto Socorros, estando sendo
pleiteados R$ 7 m ilhões. Com unicou estabelecim ento de convênio com a SMCC para reciclagem dos clínicos com cursos de aprim oram ento de área técnica e a
a d e s ã o ao Program a Cuidando dos Cuidadores, do Ministério da Saúde. Outro inform e foi referente à proposta de am pliação da Unidade de Saúde do
Trabalhador do Mário Gatti. Com relação ao captopril, declarou que o laudo do Instituto Adolfo Lutz é de que não foi encontrada nenhum a irregularidade nos
m edicam entos. O últim o inform e foi sobre o estabelecim ento de convênio com a UNICAMP, envolvendo a O PAS e o Ministério da Saúde, para realização de curso
de especialização em gestão e gerenciam ento dos serviços de saúde do SUS. Deverá ser fornecida capacitação para form ação de generalistas e de especialização
em Saúde da Fam ília para os 100 m édicos a serem contratados. Por fim , inform ou que, devido à im portância do m unicípio de Cam pinas, a Secretaria tinha
assento na Diretoria do CO SEMS e que havia sido solicitada sua m anutenção. Term inados os inform es, passou-se à discussão da proposta de processo de eleição
d o Presidente do Conselho, Mesa Diretora e Secretaria Ex ecutiva. Sra. Silvia apresentou a proposta elaborada pela Secretaria Ex ecutiva, conform e docum ento
encam inhado aos conselheiros, que segue transcrito: “PRO PO STA PARA O PRO CESSO DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CO NSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE –
CRO NO GRAMA – Até o dia 10.03.06, às 17 horas, im preterivelm ente – inscrição dos candidatos, por escrito e pessoalm ente, na Secretaria Ex ecutiva do Conselho;
até dia 17.03.06 – divulgação dos nom es dos candidatos. Dia 22.03.06 – eleição. No dia da eleição os candidatos terão até 10 m inutos cada para azer a
apresentação de sua proposta de trabalho. Votarão som ente os titulares ou suplentes em ex ercício de titularidade. Havendo algum recurso, será apreciado pela
com issão eleitoral (com posta por 3 conselheiros, a serem escolhidos na reunião de 22.02.06) e encam inhado ao plenáro. Processo eleitoral será coordenado pela
com issão escolhida em 22.02.06. Será feita um a ata especial contendo: abertura da eleição, fatos/ocorrências/apuração dos votos, fecham ento do processo
eleitoral. Em seguida, será aberta um a nova ata para escolha dos com ponentes das com issões do Conselho: Mesa Diretora – 1 usuário, 1 gestor e 1 prestador ou
trabalhador de saúde ou representante das Universidades; Secretaria Ex ecutiva – 4 usuários, 1 gestor, 1 trabalhador de saúde, 1 prestador, 1 representante das
Universidades.” Antes de passar a palavra aos conselheiros, Sra. Silvia colocou aos conselheiros dúvida surgida com relação ao tem po de m andato do próx im o
presidente do Conselho, um a vez que o m andato dos conselheiros se encerra em fevereiro de 2007. Foi consultada a assessoria jurídica da Secretaria que
entendeu ser este um m andato de um ano som ente, devendo, ao tom ar posse o novo Conselho no próx im o ano, ser desencadeada nova eleição. Sr. Porsani
propôs que, a fim de garantir a representatividade do conselheiro eleito e com o a lei do Conselho é om issa nesse sentido, fosse realizado 2º turno caso haja
m ais de 2 candidatos e nenhum deles consiga m ais de 50% no prim eiro escrutínio. Para garantir a paridade, foram escolhidos para a com issão eleitoral os
conselheiros Maria Izabel, Pedro, Ricardo e Suely. Coloca da em votação a proposta da Secretaria Ex ecutiva, acrescida das sugestões de paridade da com issão
eleitoral e realização de 2º turno, a m esm a foi aprovada por unanim idade. O últim o ponto da pauta era a discussão sobre a 7ª Conferência Municipal de Saúde.
Enquanto era feita a distribuição da proposta de regim ento interno da Conferência, Sra. Silvia passou a apresentar a proposta elaborada pela Com issão
O rganizadora, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros. Foram convidados para participar da Mesa Redonda sobre o tem a central, além
do Dr. Saraiva, Secretário de Saúde, os ex -secretários Nelson Rodrigues dos Santos, Carm en Cecília de Cam pos Lavras e Gastão Wagner de Souza Cam pos. Os
tem as a serem discutidos pelos grupos serão: Rede básica; Serviços de Retaguarda: Especialidades e Centros de Referência; Urgência/em ergência e Assistência
Hospitalar; Saúde Coletiva e do Meio Am biente; Gestão do SUS e Controle Social; Financiam ento: 3 esferas de governo; Assistência Farm acêutica; Inclusão Social
e Cidadania. Serão realizadas 5 pré-conferências distritais, sendo: 11.03 – Distrito de Saúde Norte; 14.03 – Distrito de Saúde Leste; 18.03 – Distrito de Saúde
Sudoeste; 21.03 – Distrito de Saúde Sul; 25.03 – Distrito de Saúde Noroeste. A Conferência terá 472 delegados, distribuídos da seguinte form a: 68 delegados do
Conselho Municipal de Saúde - delegados natos; 202 usuários, sendo 113 de CLS já constituídos (2 por CLS e 1 por CLS de Módulo) e 89 a serem eleitos nas
pré-conferências distritais (Norte, Leste e Noroeste – 17 cada, Sul e Sudoeste – 19 cada); 101 trabalhadores do SUS, sendo 60 de CLS já constituídos (1 por CLS);
30 a serem eleitos nas pré-conferências distritais (6 por Distrito); DIR XII, SUCEN e Instituto Adolfo Lutz – 1 cada; 5 para os trabalhadores da UNICAMP e 3 para
os trabalhadores dos serviços privados; 101 gestores, prestadores de serviços e universidades, sendo: 14 para o nível central da Secretaria, 63 para os Distritos
de Saúde (Norte, Leste e Noroeste – 12 cada, Sul – 14, Sudoeste – 13); 02 para DIR XII; Hospital Mário Gatti, PUC Cam pinas, UNICAMP e Serviço de Saúde
Cândido Ferreira – 3 cada; 10 para os dem ais serviços/hospitais conveniados. Apresentou os m em bros da Com issão Organizadora e inform ou que seria publicada
Portaria do Secretário convocando a Conferência, conform e orientação do Conselho Nacional de Saúde. Inform ou que estavam sendo buscados apoios à
realização da Conferência, sendo que até aquele m om ento tinha se posicionado positivam ente a FURP – Fundação para o Rem édio Popular. Aberta a palavra aos
presentes, os senhores Porsani, Suely, Junior, André, Cristina e Edna colocaram alguns questionam entos, tais com o: subjetividade do tem a; possibilidade de

ex tensão de horário no dia 08 e atraso no início do dia 9; vagas específicas para trabalhadores do Centro de Referência de DST/AIDS e do Serviço de Saúde Dr.
Cândido Ferreira; ex istência de CLS nos Módulos, o que foi esclarecido pelos conselheiros Xavier e Soeli que apresentaram sua ex periência. Sra. Silvia esclareceu
as dem ais questões colocadas e ficou deliberado que a Com issão Organizadora analisaria as solicitações e retornaria aos conselheiros na próx im a reunião. Nada
m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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