A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e cinco
Estiveram presentes à reunião: Sra. Ana Paula da S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sr. André Luiz C. Fonseca,
representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Cristiane S. Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Sra. Edna F. de 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. José Araújo 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 P. de Freitas, representante do Movim ento Sindical; Sr.
José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Sra. Leonilda B. Cabrera, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. Luverci 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; Dra.
Nadja M.M. Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Dr. Pedro Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Dr. Rober T. Hetem ,
representante do Hospital Mário Gatti; Sra. Solange Ap. de Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dra. Taniella C. Mendes,
representante das entidades de classe; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos
Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sr. Francisco Chagas Ferreira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Dra.
Ivanilde Ribeiro, representante suplente do Hospital Mário Gatti; 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 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; Sr. Ricardo Cam pos Moura, representante
suplente das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Ronaldo Luis de Alm eida, representante do Movim ento Sindical; Sra. Soeli A.M. Gava,
representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Zilda Colom bo, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau,
secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; conselheiros locais de saúde. Justificaram ausência: Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços
de saúde da PUCCAMP; Sr. José Paulo Porsani, representante do Movim ento Sindical; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Sra.
Suely Fátim a de O liveira, representante suplente do Movim ento Sindical. Faltaram : Sr. Carlos Am ate, representante dos hospitais filantrópicos; Dr. Carlos Frazatto
Jr., representante das associações de aposentados; Dr. Ivan F.C. Toro, representante da UNICAMP; Sr. João Xavier, representante do Movim ento Popular de
Saúde; Sr. José Luiz Rezende, representante do Movim ento Sindical; Sr. Kurt Keller, representante do Movim ento Popular de Saúde; Dra. Lígia Ap. N. Alm eida,
representante da Secretaria de Saúde; Dra. Mary Angela Parpinelli, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Dr. O dorino H. Kagohara, representante da
PUCCAMP; Sr. Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 27.04.05; 2) Proposta de O rganização das Reuniões do Conselho; 3) Plano
de Ação e Metas do Program a Municipal de DST/AIDS; 4) Situação do Abastecim ento; 5) Inform es: 5.1. Conferência Municipal de Saúde; 5.2. Pré-projetos a
serem encam inhados ao Ministério da Saúde.
Dr. Gilberto iniciou a reunião colocando em votação a ata da reunião de 27.04.05, a qual foi aprovada por unanim idade. Em seguida, Sra. Silvia leu a proposta de
organização das reuniões do Conselho, já com as alterações propostas pelos conselheiros, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente que, após
discussão, foi aprovado com um a abstenção, cujo teor segue transcrito: “ORGA NIZA ÇÃ O DA S REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPA L DE SA ÚDE – 1) As reuniões
deverão ter início às 18h30m in com a presença da m aioria absoluta de seus m em bros. Caso não haja quorum , após 15 m inutos, poderá ser iniciada a reunião
com quorum m ínim o de 1/3 de seus m em bros, sendo pelo m enos 6 representantes de usuários e 6 dos dem ais segm entos (artigo 23 da Lei do Conselho). 2) A
Mesa Diretora consultará o Conselho sobre a necessidade de novos pronunciam entos quando o ponto de pauta já tiver 05 inscrições para intervenções, garantindo
a participação de m aior núm ero de conselheiros. Não havendo consenso, serão abertas m ais 2 inscrições, sendo um a a favor e um a contra, passando ao regim e
de votação, se necessário. Todas as falas deverão ter no m áx im o 3 m inutos, com ex tensão para m ais um m inuto se a Mesa autorizar. As votações deverão ser
nom inais, quando o assunto for polêm ico, a critério do Conselho. 3) Pedidos de pauta deverão ser encam inhados à Secretaria Ex ecutiva na prim eira sem ana do
m ês. A pauta será m ontada seguindo os seguintes critérios de prioridade: Urgência (com justificativa); Relevância social (abrangência); Recursos envolvidos. 4)
As reuniões deverão ter no m áx im o 2 horas de duração, para m elhor aproveitam ento e para que não haja esvaziam ento de plenário, prejudicando a decisão
coletiva. 5) Todos os projetos a serem discutidos deverão ser encam inhados aos conselheiros com pelo m enos sete dias de antecedência. OBSERVA ÇÕES: 1.
Questão de Ordem - levantada para suspender votação, discussão ou encam inham ento que fira a dem ocracia, o regim ento ou regras da reunião. Deve ser
dirigida à m esa. 2. Questão de Encaminhamento - levantada para sugerir encam inham entos de um a reunião, votação, de discussão, etc. Deve ser dirigida à
m esa. 3. Questão de Esclarecimento - levantada quando há dúvidas relacionadas a discussão, votação ou encam inham ento. Deve-se indicar quem vai dar os
esclarecim entos. 4. A parte - tem po solicitado a quem está falando para intervenção. O aparteado pode ou não ceder o tem po. 5. Regime de votação - declarado
pela m esa, só pode ser interrom pido por questão de ordem . 6. Declaração de Voto - direito que a pessoa tem de se abster do voto, podendo pronunciar-se após
um a votação. 7. Matéria Votada - m atéria que já obteve apreciação e por isso não deve ser m ais discutida e/ou votada. 8. Direito de Resposta - direito que a
pessoa tem de se esclarecer ou de se pronunciar, se for atacada ou m al com preendida. 9. Informes – terão a duração m áx im a de 3 m inutos cada.” Term inado
esse ponto, passou-se à apresentação e discussão do Plano de Ação e Metas do Program a Municipal de DST/AIDS para o período de junho de 2005 a junho de
2006. Sra. Cristina, Coordenadora do Program a, ex plicou o processo de construção do plano, que contou com am pla participação de profissionais dos 5 Distritos
de Saúde, do Fórum Municipal de O rganizações Não Governam entais que atuam nessa área, da Secretaria Ex ecutiva do Conselho e do Conselho Fiscal. Com o o
Plano era m uito ex tenso, Sra. Cristina apresentou as planilhas consolidadas dos 3 eix os de atuação, quais sejam : prevenção, assistência e gestão. Para cada um
dos eix os foram definidas áreas tem áticas, com estabelecim ento de m etas e prazos a serem cum pridos. Na área de gestão: Gerência de Recursos,
Sustentabilidade Institucional e Financeira, Atenção aos portadores de hepatites virais, Desenvolvim ento Hum ano e Institucional, Com unicação Social,
Monitoram ento e Avaliação, Sustentabilidade política, Logística de preservativos, Vigilância Epidem iológica às DST/HIV/AIDS, Vigilância Epidem iológica – DST. O
custo estim ado para essa área seria de R$ 115.800,00, sendo R$ 23.500,00 do incentivo e R$ 92.300,00. Na área de assistência, as áreas tem áticas definidas
são: Atenção a Gestante HIV positiva e as crianças ex postas ao HIV, Atenção a pessoas vivendo com HIV/AIDS, Desenvolvim ento Hum ano e Institucional,
Diagnóstico e Acom panham ento Laboratorial do HIV/Aids, Redução da Transm issão Vertical do HIV, Redução da Transm issão Vertical do HIV/Sífilis, Redução da
Transm issão Vertical da Sífilis. O custo estim ado seria de R$ 477.700,00, sendo R$ 263.500,00 do incentivo e R$ 214.200,00 de contrapartida com recursos
próprios. Na área de prevenção foram definidas com o áreas tem áticas: com unicação em saúde, prevenção em serviços, desenvolvim ento hum ano e institucional,
prom oção de práticas sex uais seguras, redução de danos pelo uso de drogas e redução da transm issão vertical do HIV. O custo estim ado seria de R$
411.143,04, sendo R$ 198.643,04 do incentivo do Ministério da Saúde e R$ 212.500,00 de contrapartida com recursos próprios. O valor total do PAM seria de R$
1.044.643,04, sendo R$ 485.643,04 do incentivo e R$ 519.000,00 de contrapartida m unicipal, acrescido do repasse fundo a fundo para o subsídio às Casas de
Apoio, contem pla o repasse de recursos para as instituições já conveniadas, com o: RNP+, ACADEC, Centro Corsini, Grupo da Am izade, Morada Am or e Luz,
Esperança e Vida, e a inclusão do Grupo Vida. Sra. Cristina colocou que, para que todas as m etas fossem atingidas, ainda seriam necessários m ais cerca de R$
150 m il, estando sendo feitas gestões, inclusive pelo Fórum de O NGs AIDS, junto ao Ministério da Saúde para aum entar o valor do incentivo para Cam pinas. Sr.
Fábio, Diretor do Fundo Municipal de Saúde, colocou que o custo do PAM m ais o custeio do Centro de Referência, que é de cerca de R$ 3 m ilhões, representam
1,2% do custo total do orçam ento da Secretaria de Saúde. Sendo assim , solicitou que fosse feita um a avaliação do cum prim ento das m etas para o próx im o
período. Sr. Júnior colocou que a AIDS não é m uito debatida nos Conselhos Locais de Saúde e reforçou a necessidade de que as O NGs participem das suas
reuniões. Sra. Yara lem brou que um a das determ inações daquele PAM era a m ontagem de 3 conselhos, ou seja, conselho gestor do Centro de Referência,
com issão gestora dos convênios e Conselho Local de Saúde do Centro de Referência, o que considerou ser um a conquista do controle social. Sr. Roberto,
presidente da Associação Esperança e Vida, solicitou esclarecim ento acerca dos valores do repasse para as Casas de Apoio, referindo que a sua associação se
sentia injustiçada com essa nova form a de financiam ento, pela qualidade e tipo do serviço prestado. Sr. David elogiou o processo de construção do PAM e cobrou
participação de todas as O NGs nos diversos fóruns de discussão. Sra. Cristina declarou que foram cum pridos 95% das m etas estabelecidas para o PAM anterior e
que todas as que não foram cum pridas foram reapresentadas. Declarou ainda considerar que o controle social não só tem o direito com o o dever de participar.
Esclarecendo as questões colocadas pelo Sr. Roberto lem brou que o convênio com a Associação Esperança e Vida foi o prim eiro a ser estabelecido com recursos
próprios em Cam pinas e foi a única associação ligada a AIDS, em Cam pinas, que tem em enda parlam entar para am pliação de sua estrutura. Com relação aos
valores do subsídio às Casas de Apoio inform ou que o Ministério rem unera as acom odações de m aneira diferente do m unicípio, ou seja, os valores são m enores.
Mas, em acordo com a Secretaria, foi feita a opção de não reduzir o valor de nenhum parceiro, isto é, um a parte vai ser rem unerada com recursos fundo a fundo
e a diferença com recursos próprios. Esclareceu que, na nova política do Ministério, as casas de apoio são tipificadas, de acordo com a com plex idade do serviço
prestado. Não havendo m ais conselheiros inscritos, Dr. Gilberto colocou o PAM em votação, tendo o m esm o sido aprovado por unanim idade. Sr. Lino, vicepresidente do Fórum Municipal de O NGs AIDS, e Sr. Mário, representante da ACADEC, solicitaram o encam inham ento de m oção de repúdio pelo fato do Sr.
Roberto ter se retirado da reunião, o que foi considerado com o postura inadequada e desrespeito às pessoas presentes. A solicitação foi aprovada pelos
conselheiros, devendo a Secretária do Conselho redigir e encam inhar a m oção à Associação Esperança e Vida. A seguir, passou-se à discussão sobre a situação
do abastecim ento da rede m unicipal. Sra. Nilda, Diretora do Departam ento Adm inistrativo, inform ou que, para que a situação seja norm alizada, foi feita um a
reestruturação da equipe e dos flux os de trabalho, buscando agilizar os processos para que seja possível dar resposta m ais rápida às necessidades da rede,
garantindo qualidade nas aquisições e contratações de serviços. Entre os problem as a serem enfrentados estão a ex istência de 69 com pras em andam ento,
outras Secretarias em reestruturação e a resistência de alguns fornecedores em enviar orçam entos para a Prefeitura devido a atrasos anteriores de pagam entos.
Com relação ao Alm ox arifado declarou que foram im plem entadas profundas m udanças, devendo ser realizado novo inventário no m ês de junho. Além disso,
estão sendo realizadas adequações ao program a de inform ática em im plantação e foi desencadeada a revisão de cotas. Houve tam bém significativa redução no
núm ero de itens lim itados e zerados. Com relação à m anutenção, a m eta é atingir um tem po resposta de 24 horas. O s estoques estão sendo norm alizados para
viabilizar as necessidades, além de serem necessárias algum as contratações. Foi desencadeado estudo para disponibilizar pequeno orçam ento para as Unidades
de Saúde e serão reabertos novos contratos m ais adequados à necessidade. Sra. Nilda apresentou tam bém alguns gastos realizados pelo Departam ento nesse
período. Dos m edicam entos inform ou que poucos itens estão zerados, porém todas as providências foram tom adas, visando a norm alização. Declarou que alguns
deles são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde. Dos m ateriais m édico-hospitalares tam bém poucos itens estão com problem as. As licitações
estão sendo concluídas e há necessidade de definição dos protocolos de distribuição para que seja possível realizar um a previsão m ais adequada. Com relação
ao passe de ônibus urbano, utilizado por pacientes dos CAPS, ocorreu alteração na rotina de aquisição junto à TRANSURC e, após negociação dem orada, a
situação será norm alizada em junho próx im o. Inform ou que os processos licitatórios para aquisição de m ateriais odontológicos estão hom ologados e que os itens
não adquiridos nos processos considerados essenciais foram providenciados em caráter em ergencial. Inform ou tam bém que a m aior parte dos m ateriais de
consum o de lim peza é fornecida pela Secretaria de Adm inistração, estando a situação em vias de se norm alizar, m as ainda com pendência de alguns itens. O utro
item im portante é referente aos m andados judiciais. Tem havido dem anda crescente por m ateriais e m edicam entos não padronizados, de custo elevado, e de
responsabilidade dos Poderes Estadual e Federal. Até aquela data, haviam sido gastos de R$ 133.840,30 com tais itens e atualm ente a Secretaria já tem 25
pacientes inscritos e ativos. Considerou im prescindível que se aprofundem as discussões sobre esse tem a. Term inada a apresentação foi aberta a palavra aos
presentes para esclarecim entos e com entários. Participaram da discussão os senhores Taniella, Ezenilda, Yara, Rocha, Lino, Maria Ivonilde, tendo sido
apresentadas as seguintes questões: quais os equipam entos contem plados com contratos de m anutenção; alteração nos critérios para bolsas de colostom ia;
falta de inform ação sobre sondas uretrais para bex iga neurogênica; esclarecim entos sobre tipos de licitação; m anutenção predial; alteração da denom inação dos
passes para portadores de patologias; quem fornece m aterial de lim peza; revisão da padronização de m edicam entos. Sra. Nilda esclareceu que alguns itens de
insum os estão com a com pra praticam ente pronta, sendo que aqueles referentes a equipam entos especializados têm seu fornecim ento incluído no contrato de
m anutenção. Com relação às bolsas de colostom ia inform ou que não houve alteração e continua sendo ex igido que a em presa tenha registro no Ministério da

Saúde; quanto às sondas concordou que é necessário m aior treinam ento dos profissionais, o que está sendo providenciado pelo Departam ento de Saúde.
Colocou-se à disposição, junto com o Sr. Fábio, para apresentar aos conselheiros as m odalidades de licitação e questões relacionadas a orçam ento. Inform ou que
vem enfrentando m uitos problem as na área de m anutenção predial, m as, após térm ino do levantam ento de necessidades, deverá ser aberta licitação para
contratação de em presa, a fim de tornar m ais ágil o processo de recuperação das unidades. Com relação ao m aterial de lim peza inform ou que é fornecida parte
pela em presa contratada e parte pela Prefeitura. Sobre a padronização de m edicam entos, declarou ser de responsabilidade do Departam ento de Saúde, em bora
trabalhem conjuntam ente nessas definições, e que tão logo seja finalizada a revisão das cotas será dado início ao processo de revisão da lista básica. Dr. Gilberto
colocou que o abastecim ento, no início do ano, ficou m uito prejudicado em função dos valores inscritos em restos a pagar, m as que, com o os conselheiros
puderam verificar, a situação já está praticam ente norm alizada, graças ao esforço dos profissionais envolvidos. Em seguida, passou-se à seção de inform es. Sra.
Silvia convidou a todos para com parecerem no dia 31, às 10 horas, no Am bulatório O uro Verde, ocasião em que seria entregue, pelo Prefeito e Secretário de
Saúde, m ais um m am ógrafo à população de Cam pinas. Convidou tam bém para um ciclo de palestras em com em oração ao Dia Internacional de Luta pela Saúde
da Mulher e Dia Nacional de Redução da Morte Materna, a ser realizado no dia 30, às 14 horas, no Salão Verm elho. Inform ou que o Hospital de Clínicas da
UNICAMP autorizou a Associação de O stom izados a atuarem junto aos seus usuários a fim de prestar orientações. O utro inform e foi referente à realização da 7ª
Conferência Municipal de Saúde, que deverá ser precedida por pré-conferências tem áticas, entre elas, de Saúde do Trabalhador e de Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde, devendo a Secretaria Ex ecutiva iniciar a discussão sobre a organização desses eventos. Apresentou aos conselheiros lista dos pré-projetos a
serem encam inhados ao Ministério da Saúde para obtenção de recursos, quais sejam : Reestruturação da Rede de Frio, no valor aprox im ado de R$ 1.100.000,00,
a ser reapresentado por solicitação do Ministério da Saúde; construção do Alm ox arifado da Saúde, no valor aprox im ado de R$ 2.400.000,00 e construção do CS
Vila União, no valor aprox im ado de R$ 350.000,00, am bos já aprovados pelo Conselho no ano de 2004; Readequação da estrutura física do Laboratório do
Hospital Mário Gatti, num valor estim ado de R$ 624.000,00; Aquisição de equipam entos para esterilização de m ateriais do Hospital Mário Gatti, no valor de R$
496.000,00; Aquisição de equipam entos para o Centro de O ncologia, no valor de R$ 3.534.500,00. Serão encam inhados tam bém pré-projetos referentes a
em endas parlam entares, sendo eles: R$ 200.000,00 para construção do Módulo de Saúde da Fam ília do Jardim Rossin (Deputado Luciano Zica); R$ 450.000,00
(Deputado Carlos Sam paio), R$ 200.000,00 (Deputada Luíza Erundina), R$ 200.000,00 (Deputado Jam il Murad), R$ 200.000,00 (Deputado Luciano Zica) para
aquisição de Equipam entos para Urgência/Em ergência; R$ 2.400.000,00 para construção do Pronto Socorro do Cam po Grande (Deputado Dr. Hélio); R$
21.000.000,00 para construção do Hospital O uro Verde (Bancada de São Paulo coordenada pelo Deputado Dr. Hélio). Dr. Gilberto esclareceu que os projetos
referentes às em endas têm grande possibilidade de aprovação, um a vez que já estão consignados no orçam ento da União, m as que será feito um trabalho
político para aprovação daqueles que são ex tra-orçam entários. Dentre esses últim os, inform ou que está sendo preparado projeto para aquisição de
equipam entos de inform ática, para viabilizar a m elhoria do processo de gestão, e de m obiliário. Sra. Maria Ivonilde inform ou que de 26 a 29 de m aio estaria
ocorrendo o acam pam ento da solidariedade, organizado pelo Com itê de Solidariedade às Vítim as de Áreas Contam inadas. Nada m ais a ser tratado, encerro a
presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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