A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e cinco
Estiveram presentes à reunião: Sr. André L.C. Fonseca, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Cristiane S. Ferreira, representante do Movim ento Sindical;
Sra. Edna F. Sousa, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Elizabete G. 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 S. Silva, representante das
associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Dr. Gilberto L.M. Selber, Secretário de Saúde e Presidente do Conselho; Sr. João Xavier, representante
dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; 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; Sra. Leonilda B. Cabrera, representante do Movim ento Popular de Saúde; Dra. Lígia A.N.
Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sr. Luverci C. Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Sra. Maria
Ivonilde V. de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dr. O dorino H. Kagohara, representante da PUC Cam pinas; Sr.
Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical; Dr. Pedro Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Dr. Rober T. Hetem ,
representante do Hospital Mário Gatti; Sra. Solange A. de Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dr. Edison M. da Silveira,
representante suplente dos serviços de saúde m unicipais; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Sra. Isabel P. de O liveira, representante
suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Dra. Ivanilde Ribeiro, representante suplente do Hospital Mário Gatti; Sr. João das Graças Silva,
representante suplente dos trabalhadores do serviço público m unicipal; Sr. José David Santom auro, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço
público m unicipal; Dra. Maria Cecília B. Piovesan, representante suplente da Secretaria de Saúde; Sra. Salm a R.R. Balista, representante suplente da Secretaria
de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; alunos da PUC Cam pinas; conselheiros locais de saúde.
Justificaram ausência: Dr. Carlos Frazatto Jr., representante das associações de aposentados; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUC
Cam pinas; Dr. Ivan F.C. Toro, representante da UNICAMP; Dr. João Plutarco R. Lim a, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. José Araújo S. Filho,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Carlos P. Freitas, representante do Movim ento Sindical; 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; Dra. Taniella C. Mendes, representante das entidades de classe; Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito
Sudoeste; Sr. Francisco C. Ferreira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Sr. Ricardo Cam pos Moura, representante suplente das
associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sra. Suely F. de O liveira, representante suplente do Movim ento Sindical. Faltaram : Sra. Ana Paula S.
Augusto, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sr. José Augusto de Melo, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte;
Sr. José Luiz Rezende, representante do Movim ento Sindical; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da reunião de 27.07.05; 2) Prestação de contas do Term o Aditivo n° 03/04 com a Secretaria de
Estado da Saúde; 3) Saúde do Trabalhador; 4) Situação do Abastecim ento: 5) Inform es.
Dr. Gilberto iniciou a reunião colocando em votação a ata da reunião de 27.07.05, que foi aprovada pelos presentes com um voto contra e um a abstenção. Em
seguida, passou a palavra ao Sr. Fábio para que fizesse a prestação de contas do Term o Aditivo n° 03/04 com a Secretaria de Estado da Saúde, conform e
docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra tam bém arquivado na Secretaria Ex ecutiva. Sr. Fábio esclareceu tratar-se de R$
24.100,00, em 2 parcelas de R$ 12.050,00, destinados ao Program a de Regulação Médica, recurso esse recebido pela Secretaria de Saúde e repassado ao
Hospital Mário Gatti, que com provou sua utilização através da apresentação de notas fiscais de com pra de m edicam entos. Não havendo nenhum conselheiro
inscrito para esclarecim entos, Dr. Gilberto colocou em votação a prestação de contas, que foi aprovada por unanim idade. Antes de passar para o próx im o ponto,
Dr. Gilberto colocou em votação proposta feita pelo Sr. David de inclusão na pauta, além de sua inversão, pelo critério da urgência, da apresentação de denúncia
pelo Fórum de O NG AIDS, o que foi aprovado por unanim idade. Sr. Miro, Presidente do Fórum de O NG AIDS e da Casa de Apoio Grupo da Am izade, colocou que
tinham vindo ao Conselho para entregar carta de repúdio à Associação Esperança e Vida, devido a declarações do Presidente daquela entidade ao program a Bom
Dia São Paulo da TV Globo, bem com o a inform ações equivocadas acerca da patologia presentes no folheto da instituição. Sra. Solange procedeu a leitura da
carta, da qual foram entregues cópias ao Secretário de Saúde, à Coordenadora do Program a Municipal de DST/AIDS e ao Conselho. Por solicitação dos
representantes do Fórum , os conselheiros assistiram à referida reportagem . Dr. Gilberto solicitou à Sra. Cristina, Coordenadora do Program a Municipal de
DST/AIDS, que fizesse suas considerações a respeito das questões técnicas apresentadas e, em seguida, abriu a palavra aos presentes, tendo participado da
discussão os senhores: David, Júnior, Alessandra (funcionária da Associação), Mário (ACADEC). Com o o assunto era polêm ico, inclusive com o posicionam ento da
Sra. Cristina de que seria necessária a retratação por parte do representante legal da Associação Esperança e Vida, que não estava presente, foi definido que
seria realizada reunião ex traordinária no dia 14.09, para a qual ele seria convocado a fim de poder m anifestar-se com relação aos questionam entos, bem com o
para apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos através do convênio. Dr. Gilberto salientou que todas as O NG conveniadas com a Secretaria de certa
form a participam de um a política pública na saúde e que, em bora cada um a tenha autonom ia para desenvolver o seu trabalho, é recom endável que qualquer
im pacto m ais im portante na sociedade passe por um a discussão com a Secretaria e com o Conselho, com o objetivo de fazer um a política pública integradora e
concernente com os princípios do SUS. Foi proposta e aprovada tam bém a adoção da prática de todas as entidades conveniadas apresentarem suas prestações
de contas ao Conselho Fiscal e depois ao Conselho Municipal de Saúde. Dando seqüência à pauta, passou-se à discussão sobre Saúde do Trabalhador. Sra.
Andréa, coordenadora do Centro de Referência, solicitou ao Dr. Marcos Sabino, m édico daquela unidade, que fizesse um breve histórico do trabalho que vem
sendo desenvolvido pela Secretaria de Saúde nessa área. Em seguida, Sra. Andréa apresentou o planejam ento do Centro de Referência para o ano de 2005,
conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva, com previsão de utilização dos recursos
recebidos através da RENAST. Foi feita tam bém apresentação de várias fotos ilustrativas das áreas de atuação da Saúde do Trabalhador. Term inada a
apresentação, Dr. Gilberto abriu a palavra aos presentes, tendo participado das discussões: Sra. Ivonilde, Sra. Silvana, Sr. Paulo Sérgio, Sr. Porsani, Sra. Salm a,
Sr. Gustavo. Foram colocadas as seguintes questões: necessidade de investim ento na saúde dos trabalhadores do serviço público m unicipal; agravo ao Conselho
por ter m arcado a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador em dia de Cam panha Nacional de Vacinação, o que praticam ente im pediu a participação
daqueles trabalhadores; necessidade de am pliar a discussão sobre Saúde do Trabalhador, pois é cada vez m aior o núm ero de pessoas que desenvolvem
doenças do trabalho; problem as relacionados a trabalhadores de telem ark eting; im portância de investim ento na vigilância; prom over a integração da atuação das
diversas instituições que atuam na área de Saúde do Trabalhador, visando a prevenção das doenças; todos os serviços de saúde desenvolvem ações na área,
portanto não é possível fix ar som ente um a fonte de financiam ento; condições de trabalho nas Unidades de Saúde. Dr. Gilberto reiterou a im portância do Centro
de Referência não só para o m unicípio com o para a região e que há necessidade de investim entos na saúde com o um todo para m elhorar as condições de
trabalho dos profissionais e, conseqüentem ente, o atendim ento ao usuário. Sra. Andréa colocou aos conselheiros que, para o próx im o ano, conform e sugestão
da Secretaria Ex ecutiva, o planejam ento da unidade será feito nos m oldes do Plano de Ação e Metas do Program a Municipal de DST/AIDS, envolvendo
profissionais de todos os Distritos e representantes do Conselho Municipal de Saúde. Dado o adiantado da hora, os conselheiros presentes deliberaram por
discutir som ente as questões levantadas pela Sra. Ezenilda relativas às sondas utilizadas por pacientes portadores de bex iga neurogênica, tendo a Sra. Nilda e
Dr. Pedro esclarecido as providências que vem sendo tom adas para resolver o problem a. Assim , ficou definido que a situação do abastecim ento com o um todo
seria discutida na reunião ex traordinária m arcada para 14.09.05. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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