A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quatro
Estiveram presentes à reunião: Dr. Adail de A. Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Dr. Adilson R. Cam pos, representante da Secretaria Municipal de
Saúde; Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Denilza Ap. Silva, representante do Movim ento Sindical;
Sra. Edna F. de Sousa, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dr. Fernando A.B. de Carvalho, representante dos hospitais
filantrópicos; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Sra. Izabel P. de O liveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região
Noroeste; 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; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste;
Dra. Nadja M.M. Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Sra. Rosalina de Souza, representante dos trabalhadores de saúde dos serviços privados;
Dra. Tereza de J. Martins, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde da Região
Sudoeste; Dr. Eduardo de Michel, representante suplente dos hospitais não filantrópicos; Dra. Maria Aux iliadora Zanin, representante suplente da Secretaria
Municipal de Saúde; Sra. Eleni Guatura, substituindo a Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho. Justificaram ausência: Sr. João Paulo Ribeiro, representante
do Movim ento Sindical; Sr. Nélio J. Carvalho, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dra. Maria do Carm o C. Carpintéro, Secretária Municipal
de Saúde e Presidente do Conselho; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Dr. O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais
não filantrópicos, Sr. Reginaldo Paiva, representante do Movim ento Sindical. Faltaram : Dr. Antonio César P. de Cillo, representante da PUCCAMP; Sra. Cristiane S.
Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Sra. Débora K. Haddad, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Edílson
Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUCCAMP; Dr. Idival Fantinatto, representante das entidades de classe; Dr. Ivan F.C. Toro, representante dos
serviços de saúde da UNICAMP; Dr. Paulo Eduardo M.R. da Silva, representante da UNICAMP; Sr. Renato S. Santos, representante das associações de
aposentados; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Correspondência recebida; 2) Plano de Saúde do Trabalhador – RENAST; 3) Inform es.
Iniciou-se a reunião pela correspondência recebida. Sra. Eleni leu ofício encam inhado pelo Centro de Referência de DST/AIDS inform ando a realização do II
Sem inário de Prevenção às DST/AIDS, I de Assistência e I Encontro de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS de Cam pinas, nos dias 28 a 30.11.04 e disponibilizando
03 vagas ao Conselho, devendo as inscrições ser realizadas até o dia 26.11. Dr. Adilson esclareceu que na reunião da Secretaria Ex ecutiva haviam sido indicados
os conselheiros Edna, João O lím pio e Luverci, cujas inscrições haviam sido feitas com o intuito de garantir as vagas, m as que a com issão organizadora do evento
resolveu am pliar para todos aqueles conselheiros que tivessem interesse em participar. O utra correspondência foi encam inhada pelo Conselho Distrital de Saúde
Sudoeste, convidando um representante do Conselho para a entrega do docum ento de sua atuação para a Secretária de Saúde, confraternização e fecham ento
dos trabalhos de 2004, a realizar-se no dia 04.12, das 9 às 12 horas, no Am bulatório O uro Verde. Sra. Eleni leu ainda ofício da DIR XII com unicando a realização
da O ficina Construindo Estratégias para Educação Perm anente do Pólo Leste Paulista nos dias 29 e 30.11, das 8:30 às 17:30 horas, na Faculdade Com unitária de
Cam pinas. Term inada a leitura da correspondência recebida, Sr. Zétula passou a palavra ao Dr. Adilson para que fizesse a apresentação da RENAST – Rede
Nacional de Saúde do Trabalhador. Dr. Adilson lem brou que na últim a reunião o Conselho deliberou que fosse feita um a prestação de contas a respeito do uso
dos recursos financeiros repassados ao m unicípio pela adesão à RENAST. Sendo assim , para subsidiar a discussão, a Secretaria encam inhou aos conselheiros
relatórios referentes à área de Saúde do Trabalhador, da RENAST e do uso dos recursos, bem com o a respeito das com pras já efetuadas e das que ainda estão
em processo de licitação destinadas ao CRST, além de relatório sobre a contratação de pessoal para aquela unidade a partir de 2001, docum entos esses que se
encontram arquivados na Secretaria Ex ecutiva do Conselho. Dr. Adilson apresentou resum idam ente aos conselheiros a portaria que cria a RENAST e lem brou que
o CRST de Cam pinas tornou-se um Centro Regional da categoria C, recebendo R$ 20.000,00 m ensais repassados fundo a fundo que contribuem para o seu
custeio. Esclareceu que a portaria não regulam enta o gasto dos recursos e sim recom enda que sejam respeitados os processos de program ação e pactuação das
atividades de organização regional da rede de assistência e da rede de vigilância em saúde. Relem brou que, para cum prir os pactos da RENAST, o CRST
apresentou um plano de trabalho, no qual eram previstas contratações de recursos hum anos e com pra de vários equipam entos, m as, devido a problem as
burocráticos, a m aior parte do solicitado ainda não foi com prada, em bora m uito já esteja encam inhado devendo parte ser entregue ainda este ano. Apresentou, a
seguir, relação dos profissionais contratados para o serviço desde 2002 e o andam ento dos pedidos de com pra realizados. Reforçou colocação feita na reunião
anterior de que a prestação de contas a ser feita ao Ministério diz respeito ao desenvolvim ento dos program as, suas inter-relações regionais, ações e atividades
im plem entadas, cum prim ento de norm as pactuadas regionalm ente. Apesar de haver ex igência de alim entação do banco de dados através de APAC-SIA
(autorização para procedim ento de alta com plex idade do Sistem a de Inform ação Am bulatorial), Cam pinas ainda vem trabalhando com o SIGAB na área de saúde
do trabalhador. Term inadas as colocações, foram abertas as inscrições para m anifestação dos presentes. Participaram da discussão: Dra. Vera, m édica do CRST;
Sra. Yara; Sra. Denilza; Dr. Adail; Dra. Andréa, coordenadora do CRST; Sra. Maria da Graça; Sra. Ana Targina; Dra. Tereza; Sra. Izabel; tendo sido levantadas as
seguintes questões: atenção do Conselho para o uso do recurso no próx im o governo; respeito ao Conselho para definição de alocação de recursos; insatisfação
com a gestão em relação à área de saúde do trabalhador; necessidade de avaliação dos serviços realizados; criação de Câm ara Técnica, com representação do
Conselho, 5 Distritos, conselho gestor e trabalhadores do CRST; necessidade de discussão de com o a Secretaria de Saúde faz a gestão dos recursos e incentivos
recebidos, um a vez que houve polêm ica na últim a Conferência. Em resposta às colocações, Dr. Adilson lem brou que, o m unicípio de Cam pinas desde a década de
80 realiza ações na área de saúde do trabalhador, destacando-se nacionalm ente na organização dessa área, atuando no sentido da descentralização já há um a
década, independente da RENAST. Colocou que, apesar de ainda haver problem as, m uito tem sido feito nessa área, com o a descentralização do atendim ento aos
acidentes de trabalho, das ações de vigilância, capacitação da rede para assistência em saúde do trabalhador, atuação das equipes de referência frente às
questões relativas à área, disponibilização de alguns ex am es para pacientes portadores de LER. Colocou que, ao falar em autonom ia na gestão dos recursos,
refere-se a um a autonom ia do m unicípio, necessariam ente pactuada, com controle social. Finalizando, recolocou a proposta feita pelo Dr. Adail, de criação de
um a Câm ara Técnica de Saúde do Trabalhador, devendo sua com posição e atribuições ser discutidas com os interessados. Sra. Maria Aparecida, da Diretoria
Regional de Saúde, apesar de considerar interessante a proposta, lem brou que o Centro de Referência de Cam pinas é regional e que ex iste um Grupo Regional
de Im plantação das Ações da RENAST, que contem pla representação de usuários, de sindicatos e de todos os Centros de Referência da região. Sra. Denilza
considerou que a criação da Câm ara Técnica acabaria por esvaziar os outros fóruns ex istentes para discussão das questões relativas à Saúde do Trabalhador. Dr.
Adail esclareceu que esse fórum teria com o objetivo discutir tecnicam ente as questões da área, definindo e indicando as prioridades de investim entos na rede
m unicipal, nos m oldes do que tem sido realizado na área de urgência/em ergência. Feitos os esclarecim entos, Sr. Zétula colocou em votação a proposta de criação
da Câm ara Técnica de Saúde do Trabalhador, que foi aprovada com 9 votos a favor, 4 contra e 4 abstenções. Term inado esse ponto, passou-se à seção de
inform es. Sra. Eleni inform ou que o Pronto Socorro O uro Verde estaria fechado nos dias 27 e 28 de novem bro para m anutenção e troca de tubulação hidráulica.
Dr. Adail solicitou esclarecim entos sobre o plano ex istente para que essa atitude não com prom etesse o atendim ento às pessoas. Dr. Adilson esclareceu que o
assunto havia sido discutido no Departam ento de Saúde e na Câm ara Técnica de Urgência/Em ergência, tendo sido feita a redistribuição da equipe para outros
serviços. Sra. Eleni com unicou tam bém que no dia 15.12 será realizada reunião para avaliação da gestão da Secretaria de Saúde, às 14 horas, na Estação
Cultura, convidando os conselheiros para participarem . Dr. Adilson solicitou que cada segm ento representado no Conselho se reunisse para fazer o balanço da
gestão a ser apresentado naquela reunião. Propôs que na reunião do Conselho que será realizada na seqüência, além da prestação de contas, os conselheiros
discutam a política desenvolvida no m unicípio nos últim os 4 anos. Sra. Alóide reforçou solicitação feita anteriorm ente de indicação de conselheiro usuário para
participar do Pólo de Educação Perm anente do Leste Paulista. Convidou os interessados para participarem de O ficina para discussão das questões do pólo, nos
dias 29 e 30.12, na Faculdade Com unitária Cam pinas. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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