A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e cinco
Estiveram presentes à reunião: Dr. Albert Zeitouni, representante dos conselhos de classe; Sra. Ana Paula da Silva Augusto, representante dos trabalhadores de
saúde do serviço privado; Sr. André Luiz de Castilho Fonseca, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. Antonio Barbosa dos Santos, representante do
Movim ento Popular de Saúde; Dr. Carlos Frazatto Jr., representante das associações de aposentados; Sr. Cláudio Am atte, representante dos hospitais
filantrópicos; Sra. Cristiane Souza Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Sr. Edílson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUC-Cam pinas;
Sra. Edna Franco de Sousa, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Elizabete Gam a Miranda, representante dos Conselhos
Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Sra. Ezenilda dos Santos Silva,
representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Dr. Gilberto Luiz Moraes Selber, Secretário Municipal de Saúde; Dr. Ivan Felizardo
Contrera Toro, representante da UNICAMP; Sr. João Xavier, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Sr. José Araújo da Silva Filho,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Augusto de Melo, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte; Sr. José Carlos
Pinheiro de Freitas, representante do Movim ento Sindical; Sr. José Luiz Rezende, representante do Movim ento Sindical; 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; Dra. Lígia
Aparecida Neiam e de Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sr. Luverci Cavalin Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde do
Distrito Leste; Sra. Maria Ivonilde Vitorino de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dra. Mary Ângela Parpinelli,
representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Dra. Nadja Maria Moscoso Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Paulo Sérgio Gom es,
representante do Movim ento Sindical; Dr. Pedro Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Dr. Rober Tufi Hetem , representante do Hospital
Municipal Mário Gatti; Sra. Solange Aparecida de Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dra. Taniella Carvalho Mendes,
representante das entidades de classe; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. Alécio Francisco de Souza, representante
suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Sr. Antonio Barbosa dos Santos, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Cristina
Rodrigues da Silva, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte; Dr. Edison Martins da Silveira, representante suplente dos serviços
de saúde m unicipais; Sra. Izabel Pereira de O liveira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Dra. Ivanilde Ribeiro,
representante suplente do Hospital Mário Gatti; Sr. Jerem ias de Souza Coelho, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sr. João das Graças
Silva, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Jorge O dair Krassusk i, representante suplente das entidades de
classe; Sr. José Augusto de Souza, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sr. Marco Antonio Real Lopes, representante suplente
dos hospitais filantrópicos; Sra. Maria Izabel Nascim ento Marques, representante suplente dos conselhos de classe; Sra. Marli Terezinha Reis, representante
suplente das associações de aposentados; Sr. Ricardo Moura, representante suplente das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Ronaldo
Luis de Alm eida, representante suplente do Movim ento Sindical; Dr. Sim ão Rask in, representante suplente dos prestadores de serviços não hospitalares; Sra.
Soeli Alves Monteiro Gava, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Sonia Maria Maia, representante suplente do Movim ento Sindical; Sra.
Suely Fátim a de O liveira, representante suplente do Movim ento Sindical; Sra. Zilda Pereira Colom bo, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde;
Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; conselheiros m unicipais de saúde do biênio fevereiro de 2003 a fevereiro de 2005; conselheiros locais de saúde e
funcionários da Secretaria de Saúde. Justificaram ausência: Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Dr.
João Plutarco Rodrigues Lim a, representante suplente dos hospitais filantrópicos.
A pauta da reunião constou dos seguintes itens: 1) Posse dos novos conselheiros; 2) Aprovação da ata da reunião de 26.01.05; 3) Pré-projetos encam inhados ao
Ministério da Saúde: a) SO BRAPAR; b) Associação Esperança e Vida; 4) Proposta para o processo de eleição do Presidente do Conselho; 5) Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião fazendo a leitura de sua pauta. Passou a palavra a Sra. Silvia para que desse posse aos novos conselheiros. Sra. Silvia esclareceu que
um a vez que não havia sido possível eleger representante das entidades patronais e que não havia hospital não filantrópico contratado pelo SUS Cam pinas, a
Secretaria Ex ecutiva, com o objetivo de m anter a paridade do Conselho, com o determ ina a legislação vigente, após consulta à assessoria jurídica da Secretaria de
Saúde, decidiu eleger 4 representantes do Movim ento Popular de Saúde e 2 representantes dos hospitais filantrópicos. Sendo assim , foram em possados os
seguintes conselheiros: representando os Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte, com o titular, o Sr. José Augusto de Melo e, com o suplente, a Sra. Cristina
Rodrigues da Silva; representando os Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul, com o titular, o Sr.João Xavier e, com o suplente, o Sr. Francisco Chagas Ferreira;
representando os Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste, com o titular, o Sr. Luverci Cavalin Rocha e, com o suplente, o Sr. Alécio Francisco de Souza;
representando os Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste, com o titular, o Sr. Ercindo Mariano Jr. e, com o suplente, a Sra. Isabel Pereira de O liveira;
representando os Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste, com o titular, a Sra. Elizabete Gam a Miranda e, com o suplente, a Sra.Antonia Bersi;
representando o Movim ento Popular de Saúde, com o titulares, os senhores José Araújo Silva Filho, W aldom iro Aprile Jr., Kurt Keller, Leonilda Bravo Cabrera e,
com o suplentes, os senhores Antonio Barbosa dos Santos, Soeli Alves Monteiro Gava, Jerem ias de Souza Coelho e Zilda Pereira Colom bo; representando o
Movim ento Sindical, com o titulares, os senhores José Luiz Zétula, Paulo Sérgio Gom es, Cristiane Souza Ferreira, José Carlos Pinheiro de Freitas, José Paulo
Porsani, José Luiz Rezende e, com o suplentes, os senhores Gustavo Moreno Frias, Suely Fátim a de O liveira, Sonia Maria Maia, Antonio Raim undo de Carvalho,
Ronaldo Luis de Alm eida e Reginaldo Batista de Paiva; representando as Associações de Portadores de Deficiência e/ou Patologias, com o titular, a Sra. Ezenilda
dos Santos Silva e, com o suplente, o Sr. Ricardo Moura; representando as Associações de Aposentados, com o titular, o Dr. Carlos Frazatto Jr. e, com o suplente, a
Sra. Marli Terezinha; representando os trabalhadores de saúde do Serviço Público Municipal, com o titulares, as senhoras Maria Ivonilde Ribeiro, Edna Franco de
Sousa e, com o suplentes, os senhores José David Santom auro e João das Graças Silva; representando os Conselhos de Classe, com o titular, o Dr. Albert Zeitouni
e, com o suplente, a Sra. Maria Izabel Nascim ento Marques; representando as Entidades de Classe, com o titular, a Dra. Taniella Carvalho Mendes e, com o
suplente, o Sr. Jorge O dair Krassusk i; representando os trabalhadores de saúde do serviço privado, com o titular, a Sra. Ana Paula da Silva Augusto e, com o
suplente, o Sr. José Augusto de Souza; representando os hospitais filantrópicos, com o titulares, os senhores André Luiz de Castilho Fonseca e Cláudio Am atte e,
com o suplentes, os senhores Dr. João Plutarco Rodrigues Lim a e Marco Antonio Real Lopes; representando os prestadores de serviços não hospitalares, com o
titular, a senhora Solange Aparecida de Moraes e, com o suplente, o Dr. Sim ão Rask in; representando os serviços de saúde da UNICAMP, com o titular, a Profª Drª
Mary Angela Parpinelli e, com o suplente, o Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes; representando a UNICAMP, com o titular, o Prof. Dr. Ivan Felizardo Contrera Toro e, com o
suplente, o Prof.Dr. Luiz Carlos Zeferino. Dr. Gilberto saudou os novos conselheiros, ressaltando a im portância de seu papel. Sr. Zétula colocou em votação a ata
da reunião de 26.01.05, que foi aprovada com seis abstenções. Dando início à pauta propriam ente dita, passou a palavra ao Dr. Cássio Raposo do Am aral,
presidente da SO BRAPAR, a fim de apresentar o pré-projeto encam inhado ao Ministério da Saúde, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos
conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva. Dr. Cássio fez um breve histórico da instituição, cuja finalidade é prom over o atendim ento
integral aos pacientes portadores de deform idades crânio-faciais, buscando inclusive sua inserção no m ercado de trabalho. Para isso é necessária a am pliação do
espaço, razão pela qual foram solicitados recursos ao Ministério da Saúde com a finalidade de construir um novo am bulatório, o que perm itirá aum entar o
núm ero de atendim entos. Sr. Zétula abriu a palavra aos presentes, tendo participado da discussão os senhores: Renato (antigo representante das associações
de aposentados), Porsani, Eleni (funcionária da Secretaria de Saúde), Fábio (Diretor do Fundo Municipal de Saúde), O sm arina (Coordenadora do Centro de
Reabilitação), Maria Cristina (Coordenadora do Program a Municipal de DST/AIDS), João O lím pio (antigo representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito
Sudoeste), Yara, Frazatto, Xavier, Junior e Ezenilda. Foram solicitados alguns esclarecim entos, com o: percentual de atendim entos a pacientes SUS; dificuldade de
absorção dos pacientes da rede m unicipal que acabam sendo encam inhados a Bauru; necessidade de estabelecim ento de flux o de encam inham ento;
possibilidade de criação de com issão gestora com participação de usuários. Dr. Cássio esclareceu que todos os pacientes são atendidos pelo SUS e que a
SO BRAPAR realiza aprox im adam ente dez m il atendim entos no ano, núm ero esse que poderá dobrar após o térm ino da obra. Declarou ter condições de atender
toda a dem anda, apesar das dificuldades e colocou a instituição à disposição dos conselheiros para visita. Sra. Silvia considerou necessário esclarecer os novos
conselheiros sobre os m ecanism os de liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde, desculpando-se por não tê-lo feito antes da apresentação da
SO BRAPAR. Esclareceu, ainda, que o projeto foi encam inhado à Secretaria Ex ecutiva do Conselho na sua íntegra, projeto esse que prevê o repasse de R$
232.000,00 para construção do novo am bulatório e está à disposição dos conselheiros para consulta. Dr. Edison sugeriu que fosse m ontada um a com issão para
acertar o flux o de encam inham ento e estabelecer protocolo de ingresso dos pacientes de Cam pinas para a SO BRAPAR. Dr. Cássio lem brou que a instituição já fez
parte do Conselho Municipal de Saúde e colocou que a participação dos usuários traria benefícios à instituição. Sr. Zétula propôs o seguinte encam inham ento, que
foi aprovado pelos presentes: a Secretaria Ex ecutiva pautaria, para um a próx im a reunião, um a apresentação m ais detalhada do trabalho realizado pela
SO BRAPAR, bem com o a discussão da criação da com issão gestora, com a participação do Distrito de Saúde. Em seguida colocou o pré-projeto encam inhado ao
Ministério da Saúde em votação, tendo o m esm o sido aprovado por unanim idade. Convidou o Sr. Roberto, presidente da Associação Esperança e Vida, para que
fizesse a apresentação do pré-projeto, conform e encam inhado aos conselheiros anteriorm ente e que tam bém se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva. Sr.
Roberto colocou que se tratava da solicitação de R$ 16.000,00 para aquisição de cam as, dado que as instalações da associação seriam am pliadas, conform e
aprovado no Conselho Municipal de Saúde anteriorm ente. Tendo sido aberta a palavra aos presentes, Sra. Maria Cristina lem brou que, por ocasião da discussão
do projeto de am pliação das instalações da Casa de Apoio, havia sido estabelecido um novo contrato, que previa que os projetos afetos a essa área deveriam ser
levados em conjunto e solidariam ente, com a participação do Program a Municipal de DST/AIDS e o Fórum Municipal de O NGs AIDS, o que não havia sido
cum prido. Participaram ainda da discussão os conselheiros Izabel, Júnior, João O lím pio, Solange e Araújo, que questionaram a falta de participação da Associação
Esperança e Vida nos fóruns de discussão para os quais tem sido cham ada, bem com o a possibilidade de criação de com issão gestora. Term inadas as
intervenções, Sr. Zétula colocou o pré-projeto em votação, tendo o m esm o sido aprovado com 1 voto contra e 3 abstenções. O próx im o ponto da pauta era a
discussão da proposta de processo de eleição do Presidente do Conselho. Sra. Silvia leu a proposta elaborada pela Secretaria Ex ecutiva que, aprovada, ficou com
a seguinte redação: “Proposta para o processo de eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Cronogram a – Até o dia 10.03.05, às 17 horas,
im preterivelm ente – inscrição dos candidatos, por escrito e pessoalm ente, na Secretaria Ex ecutiva do Conselho; - Até dia 17.03.05 – divulgação dos nom es dos
candidatos; - dia 23.03.05 – eleição. No dia da eleição os candidatos terão até 10 m inutos cada para fazer a defesa do nom e/proposta/plataform a 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 23.02.05) e encam inhado ao plenário. Processo eleitoral será coordenado pela com issão escolhida em 23.02.05.
Será feita um a ata especial contendo: abertura da eleição, fatos/ocorrências/apuração de 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;
Conselho Fiscal – 3 usuários e 3 prestadores e/ou trabalhadores e/ou representante das Universidades.” Foram escolhidos para com issão eleitoral os
conselheiros Cristina, Edna e Ivan. A seguir, passou-se à seção de inform es. Sra. Silvia com unicou recebim ento de ofício solicitando a indicação de um
representante dos usuários para fazer parte da Com issão de Ética em Pesquisa com Seres Hum anos da PUC-Cam pinas. Sra. Cristina relatou a sua ex periência na
com issão, incentivando a participação dos usuários. Sra. Elizabete m anifestou interesse e foi escolhida pelos conselheiros para participar. Sra. Silvia inform ou
sobre a realização da 2ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Dr. Gilberto ex plicou aos conselheiros a situação da Galena, em presa que teve
sua licença cassada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por realizar fracionam ento de insum os, atividade para a qual não tinha autorização. Após
reunião realizada entre os proprietários da em presa, técnicos da ANVISA e da Secretaria de Saúde, foi assinado com prom isso de que a Galena cum priria todas as
ex igências até o início de m arço, quando seria feita nova vistoria pela ANVISA com o objetivo de conceder o alvará de funcionam ento. Sr. Porsani convidou a
todos para o Sem inário de LER/DO RT, que seria realizado no dia 28.02.05, no Salão Verm elho. Sra. Ivonilde sugeriu que fosse elaborada, pela Secretaria
Ex ecutiva, um a proposta de regulam ento para as reuniões do Conselho, com o objetivo de organizá-las m elhor. Sra. Maria Cristina relatou os graves problem as
relacionados aos m edicam entos que com põem o coquetel da AIDS, que deverão com prom eter o fornecim ento aos pacientes. Nada m ais a ser tratado, encerro a
presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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