A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quatro
Estiveram presentes à reunião: Dr. Adail de Alm eida Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Dr. Adilson Rocha Cam pos, representante da Secretaria
Municipal de Saúde; Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Denilza Aparecida da Silva, representante
do Movim ento Sindical; Sra. Edna Franco de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dr. Fernando Antonio Barreto de
Carvalho, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. Gustavo Moreno Frias, representante do Movim ento Sindical; Sra. Jenice Pizão, representante do
Movim ento Sindical; Sr. João O lím pio S. 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 Augusto de Melo, representante dos Conselhos Locais
de Saúde da Região Norte; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Dra. Maria do Carm o Cabral Carpintéro, Secretária Municipal de Saúde e
Presidente do Conselho; Dra. Nadja Maria Moscoso Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; 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; Dra. Tereza de Jesus Martins, representante dos serviços de saúde m unicipais; 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; Sra. Neusa Ap. Cardoso Carvalho, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço público; Sr. Norton Martarello, representante
suplente do Hospital Mário Gatti; Dr. Roberto Mardem Soares Farias, representante suplente da Secretaria de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do
Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; representantes do Movim ento Popular de Saúde. Justificaram ausência: Dr. Idival Fantinatto, representante das
entidades de classe; Dr. Ivan F.C. Toro, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Sra. Izabel P. de O liveira, representante dos Conselhos Locais de
Saúde da Região Noroeste; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr. Luiz Antonio de O liveira, representante dos Conselhos Locais de
Saúde da Região Sul; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Sr. Nélio José de Carvalho, representante dos prestadores de serviços
não hospitalares; Dr. O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais não filantrópicos. Faltaram : Dr. Antonio César P. de Cillo, representante da PUCCAMP;
Sra. Débora K. Haddad, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Edílson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da
PUCCAMP; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dr. Paulo Eduardo M.R. da Silva, representante da UNICAMP; Sra.
Shirley Garcia, representante das entidades patronais.
A ata da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 26.05.04; 2) Correspondência recebida; 3) Convênios para O ftalm ologia; 4)
Prestação de contas referente ao ex ercício de 2003; 5) Am pliação do Convênio com Beneficência Portuguesa; 6) Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião colocando em votação a ata da reunião de 28.05, que foi aprovada pelos presentes com um a abstenção. Antes de dar início à pauta
propriam ente dita, Dra. Maria do Carm o com unicou o falecim ento do Sr. Antonio O rlando, Presidente do Conselho Diretor do Serviço de Saúde Dr. Cândido
Ferreira, solicitando que, em pé, os presentes o hom enageassem com um m inuto de silêncio. Com unicou tam bém o recebim ento, pelo Hospital Mário Gatti, de
prêm io concedido pelo Ministério da Saúde pelo com prom isso com a hum anização da atenção. Dra. Maria do Carm o fez um a reflex ão sobre o ocorrido nas
últim as reuniões do Conselho, reforçando o respeito da equipe da Secretaria aos conselheiros e o com prom isso com o cum prim ento das regras e a discussão
sobre a necessidade de alteração, quando necessário. Sra. Yara leu m anifesto do Movim ento Popular de Saúde contendo tam bém reflex ão dos usuários sobre o
ocorrido nas últim as reuniões. Sra. Silvia com unicou recebim ento de correspondência do Diretor da DIR XII indicando a Dra. Nadja Maria Moscoso Abdalla com o
representante titular daquela instituição, em substituição a Sra. Cláudia Mussi. Antes de apresentar a proposta de convênios para a área de oftalm ologia,
conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho, Dr. Adilson lem brou a todos
que havia sido aprovada pelo Conselho, com vigência de 3 m eses, a renovação dos Term os Aditivos da Fundação Albert Sabin e Irm andade de Misericórdia para
essa área, enquanto o grupo técnico discutia a readequação do atendim ento em oftalm ologia pelo SUS Cam pinas. A prim eira proposta de convênio apresentada
foi com a Fundação Penido Burnier, com posto por consultas, cirurgias e um a série de procedim entos, com pagam ento por produção, segundo a tabela SUS, num
valor total m ensal de R$ 16.399,67, com vigência de 24 m eses. O outro convênio apresentado era com a Fundação Rask in, que já vinha prestando serviços
através da Fundação Albert Sabin, não havendo alterações significativas ao convênio anterior, tam bém com posto por consultas, cirurgias e procedim entos, com
pagam ento por produção, segundo a tabela SUS, num valor total m ensal de R$ 115.143,57, com vigência de 24 m eses. A Fundação Rask in é referência regional
em Cirurgia de catarata para as DIR de Cam pinas, Piracicaba e São João da Boa Vista. Já o Term o Aditivo ao convênio com a Irm andade de Misericórdia tem um a
vigência de 28 m eses, sendo com posto por consultas, cirurgias e procedim entos, num valor m ensal de R$ 47.506,89, tam bém com pagam ento por produção
segundo a tabela SUS. A vigência m enor desse TA tem por objetivo coincidir com o prazo de vencim ento do convênio global firm ado com aquele hospital.
Respondendo a Sra. Jenice, Dr. Adilson colocou que o fato da Fundação Rask in ter se tornado um a instituição filantrópica possibilitou que fosse firm ado convênio
diretam ente com ela e não m ais através da Fundação Albert Sabin. Colocou tam bém que serão m ontadas com issões gestoras, nos m esm os m oldes dos dem ais
convênios. Sra. Denilza solicitou que a Fundação Rask in passasse a realizar estatística dos acidentes de trabalho atendidos, inclusive com abertura de CAT. Após
terem sido esclarecidas todas as dúvidas dos conselheiros, as propostas de convênio foram colocadas em votação, tendo sido aprovadas por unanim idade. O
próx im o ponto da pauta era a apresentação da Prestação de contas referente ao ex ercício de 2003. Antes de dar início à apresentação, Sr. Fábio, Diretor do
Fundo Municipal de Saúde, esclareceu que, após o adiam ento daquele ponto da pauta na últim a reunião, os conselheiros fiscais se reuniram por duas vezes,
tendo sido providenciada toda a docum entação por eles solicitada e que essa prestação de contas estava disponível na internet, no “site” da Secretaria. Inform ou
que o Conselho Fiscal havia dado parecer favorável à aprovação das contas do ex ercício de 2003. Passou a apresentar os dados, conform e docum ento
encam inhado aos conselheiros, dados esses ex traídos dos balancetes financeiros da Prefeitura e dos valores financeiros de caix a. 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. Nos dados de despesa total com saúde estão incluídos gastos com pessoal (60,71%), prestadores de serviços
ao SUS (27,65%), outros serviços (4,53%), m aterial de consum o (6,06%), obras e instalações (0,73%), equipam entos e m aterial perm anente (0,33%). As
despesas com pessoal foram pagas com 92,57% de recursos próprios, estando incluídos nesse item os gastos com a folha de pagam ento do Hospital Mário Gatti,
e 7,43% com recursos SUS, sendo esses últim os referentes ao prêm io produtividade. O s gastos com m aterial hospitalar e am bulatorial, bem com o com
m edicam entos, representam cerca de 75% do total de gastos com m aterial de consum o. Com relação à Em enda Constitucional 29, que determ ina que sejam
aplicados 15% dos recursos em saúde, com unicou que em 2003 o percentual de aplicação de recursos foi de 23,56%, contra 20,34% em 2000, 21,49% em 2001,
22,90% em 2002, estando previstos, para 2004, 21,50%. Com relação à evolução das despesas nesse m esm o período, a participação percentual dos recursos
SUS e próprios foi a seguinte: em 2000, as despesas totais com saúde foram pagas 36,82% com recursos SUS e 63,18% com recursos próprios; em 2001,
34,75% SUS e 65,25% próprios; em 2002, 33,11% SUS e 66,89% próprios; em 2003, 34,10% SUS e 65,90% próprios. Com relação aos gastos por habitante no
período a evolução foi a seguinte: 2000 – R$ 194,14; 2001 – 219,46; 2002 – R$ 242,85; 2003 – R$ 257,89. Por fim , Sr. Fábio apresentou a com posição das
receitas em 2003, qual seja: SUS Municipal - 66,06%; SUS Federal – 33,92%; SUS Estadual – 0,01%. Term inada a apresentação, foi aberta a palavra aos
conselheiros para esclarecim entos. Na opinião do Sr. Afonso, se a Guarda Municipal fosse utilizada para ex ercer o seu verdadeiro papel, o recurso para
pagam ento de serviços de segurança poderia ser destinado a outra área da Secretaria. Respondendo ao Sr. Junior, Sr. Fábio inform ou que está sendo verificada
a necessidade de equipam entos de segurança nas unidades, devendo as unidades receber o sistem a de segurança adequado para cada situação. Esclareceu ao
Sr. Renato que o parecer favorável à aprovação das contas havia sido dado pelo Conselho Fiscal atual. Ainda esclarecendo ao Sr. Renato, Dra. Maria do Carm o
ex plicou que o fato da Secretaria gastar 60% dos recursos com pessoal não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal porque ela vale para a Prefeitura com o um todo
e não por Secretaria. Esclareceu que apesar desse percentual ainda há falta de profissionais porque houve um grande aum ento na oferta de serviços (cerca de
60% a m ais de atendim entos em relação ao ano 2000). Com relação à segurança, colocou que há a necessidade de se refazer a discussão sobre o papel da
Guarda Municipal e com o se daria a com plem entaridade do setor privado. Colocada em votação, a prestação de contas referente ao ex ercício de 2003 foi
aprovada com um a abstenção. Term inado esse ponto, passou-se à apresentação da proposta de am pliação do convênio com a Beneficência Portuguesa,
conform e docum ento encam inhado com antecedência aos conselheiros. Dr. Adilson colocou que, conform e já havia sido dito várias vezes ao Conselho, havia um a
situação de estrangulam ento de leitos para retaguarda de urgência/em ergência, razão pela qual foi sugerida a am pliação do convênio com aquele hospital. A
proposta prevê a contratação de 18 leitos em clínica m édica, equivalendo a um a m édia de 78 AIH/m ês, com valor estim ado de R$ 594,00 cada, perfazendo R$
46.332,00; 04 leitos de UTI, equivalendo a um a m édia de 100 diárias/m ês, com valor estim ado de R$ 143,00 (conform e tabela SUS), perfazendo R$14.300,00;
01 Médico horizontal - R$ 4.000,00; 01 Gerente - R$ 2.500,00; valor total de R$ 67.132,00 m ensais. Esclareceu que a razão da vigência ser de 28 m eses era
tam bém para coincidir com o vencim ento do convênio global já firm ado com o hospital. Após terem sido prestados os esclarecim entos solicitados pelos
conselheiros Renato, Jenice e Afonso, bem com o as colocações da Dra.Vera, m em bro da diretoria da Beneficência Portuguesa, a proposta de am pliação do
convênio foi colocada em votação, tendo sido aprovada com duas abstenções. A seguir, passou-se à seção de inform es.
Dra. Maria do Carm o inform ou que o governo do Estado estaria repassando recursos para abertura de 18 leitos de UTI no HC da UNICAMP e colocou estar
convencida da im portância do papel representado pelo Conselho e pela Secretaria de Saúde nessa questão. Com unicou tam bém o recebim ento de m ais 8 novas
am bulâncias para o SAMU, conform e com prom isso assum ido pelo Ministro da Saúde quando de sua visita a Cam pinas, e inform ou que a Secretaria já está
recebendo os recursos referentes ao custeio daquele serviço. Sr. Xavier declarou que o Centro de Saúde São José vem enfrentando sérios problem as com falta de
m édico, solicitando providências. Sr. Renato com unicou o andam ento dos trabalhos de preparação da visita dos alunos do projeto VERSUS. Sr. Afonso reforçou a
colocação do Sr. Xavier sobre a falta de m édicos no CS São José, denunciando inclusive o descum prim ento de horário por parte dos profissionais. Dr. Adail
com unicou o recebim ento de cerca de R$ 2.100 m il referentes aos projetos encam inhados ao Ministério da Saúde, bem com o da prim eira parcela do convênio
relativo à residência m édica. Repudiou a distribuição de cartas anônim as caluniando pessoas do hospital e propôs que fosse instituída um a tribuna livre nas
reuniões do Conselho. Sra. Denilza convidou a todos para participar de debate sobre Reabilitação e Perícia Médica, a ser realizado no dia 24.06, das 8 às 17
horas, na Estação Cultura. Sr. João O lím pio solicitou esclarecim entos com relação à Farm ácia Popular e tam bém sobre a im plantação do SAD Sudoeste pela PUCC.
Respondendo às colocações dos Srs. Xavier e Afonso, Dra. Tereza esclareceu que o Distrito não havia sido inform ado sobre o problem a, m as que estaria se
dirigindo àquela unidade no dia seguinte para averiguar os acontecim entos e tom ar as providências necessárias, convidando os Srs. Xavier e W aldom iro para
acom panhá-la. Com relação à redução do horário de funcionam ento da Unidade esclareceu que a decisão foi tom ada em conjunto com o Conselho Local de
Saúde e depois de estudada a dem anda. Em resposta ao Sr. João O lím pio, Dra. Maria do Carm o esclareceu que havia colocado que não seria possível
descentralizar o SAMU, pois haveria necessidade de disponibilizar equipe fix a, o que não é possível nesse m om ento, m as que as novas am bulâncias perm itiriam
a am pliação do atendim ento pelo SAMU central. Esclareceu tam bém que foi feita um a consulta ao Ministério sobre a possibilidade de instalação de um a farm ácia
popular, e que não havia sido discutido no Conselho por não se tratar de serviço do SUS. Com relação ao SAD inform ou que está sendo viabilizada sua
im plantação e que a Secretaria tem esperança de, em parceria com os conveniados, im plantar os 4 SAD até o final do ano. Por últim o, declarou que nenhum a
das unidades funciona à noite sem m édico. Apesar disso, esclareceu que não há ilegalidade no fato de um a unidade básica funcionar sem a presença do m édico,
ao contrário do Pronto Socorro, que não pode ficar um m inuto sequer sem a presença desse profissional. Dr. Adail apelou aos conselheiros para que, antes de
fazer denúncias pouco aprofundadas, procurem os Conselhos Locais de Saúde para tentar resolver as questões. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata,
a qual assino com os dem ais presentes.
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