A ta da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e seis de janeiro de dois mil e cinco
Estiveram presentes à reunião: Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; 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; Dr. Gilberto Luiz
Moraes Selber, Secretário Municipal de Saúde; Sr. Gustavo Moreno 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 Santana Ferreira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; 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. Lígia Aparecida Neiam e de Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sr. Luverci
Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dra. Nadja M. Moscoso Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Dr. Pedro
Hum berto Scavariello, representante da Secretaria Municipal de Saúde; Sr. Reginaldo Paiva, representante do Movim ento Sindical; Sr. Renato Souza Santos,
representante das associações de aposentados; Dr. Rober Tufi Hetem , representante do Hospital Mário Gatti; Sra. Rosalina de Souza, representante dos
trabalhadores de saúde do serviço privado; 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. Edison Martins da Silveira, representante suplente dos serviços de saúde m unicipais; Dra. Maria Cecília
Brandt Piovesan, representante suplente da Secretaria Municipal de Saúde; Sr. Raim undo Nonato de Souza, representante suplente do Movim ento Sindical; Sra.
Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho Municipal de Saúde; funcionários da Secretaria de Saúde; conselheiros locais de saúde. Justificaram ausência: Sra.
Denilza Ap. Silva, representante do Movim ento Sindical; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Sr. Nélio José de Carvalho,
representante dos prestadores de serviços não hospitalares. Faltaram : Dr. Antonio César P. de Cillo, representante da PUC Cam pinas; Sra. Cristiane S. Ferreira,
representante do Movim ento Sindical; Sra. Débora K. Haddad, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Dr. Fernando A.
Barreto Carvalho, representante dos hospitais filantrópicos; Dr. Idival Fantinatto, representante das entidades de classe; Dr. Ivan F.C. Toro, representante dos
serviços de saúde da UNICAMP; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Xavier, representante do Movim ento Popular de Saúde; Dr.
O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais não filantrópicos; Dr. Paulo Eduardo M.R. Silva, representante da UNICAMP; Sra. Shirley Garcia, representante
das entidades patronais.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Apresentação do Secretário de Saúde e equipe; 2) Apresentação do Conselho por segm ento – ex pectativas;
3) Posse dos representantes da Secretaria de Saúde e Hospital Mário Gatti; 4) Aprovação da ata da reunião de 15.12.04; 5) Correspondência recebida; 6) Projeto
AIDS / UNESCO ; 7) Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião lem brando aos conselheiros que, até a eleição do próx im o Presidente do Conselho a ser realizada na reunião de 23.03, a Secretaria
Ex ecutiva assum iria a sua coordenação, tendo designado para representá-la a Sra. Silvia Nicolau. Em seguida convidou o Secretário de Saúde, Dr. Gilberto Selber,
e o Presidente do Hospital Mário Gatti, Dr. Rober Hetem , para com porem a m esa. Antes de em possar os novos conselheiros, Sra. Silvia registrou e agradeceu a
presença do Vereador Ângelo Barreto na reunião. Foram em possados: com o representantes titulares da Secretaria de Saúde, o Dr. Gilberto Selber e o Dr. Pedro
Hum berto Scavariello, e com o suplentes, a Dra. Maria Cecília Brandt Piovesan e a Sra. Salm a Regina Rodrigues Balista; com o representante titular dos serviços de
saúde m unicipais, a Dra. Lígia Ap. Neiam e de Alm eida, e com o suplente o Dr. Edison Martins da Silveira; com o representante titular do Hospital Mário Gatti, o Dr.
Rober Tufi Hetem , e com o suplente a Dra. Ivanilde Ribeiro. A seguir, passou a palavra ao Dr. Gilberto, para que fizesse suas considerações e a apresentação da
sua equipe. Dr. Gilberto declarou ser um prazer estar iniciando a sua participação no Conselho, por ser este um órgão de grande representatividade junto às
políticas públicas de saúde. Inform ou já ter tom ado conhecim ento das deliberações das diversas Conferências Municipais de Saúde, principalm ente da 6ª
Conferência. Colocou que teve a grata satisfação de encontrar, na Secretaria, profissionais de altíssim o nível técnico, bastante com prom etidos com o SUS. Passou
então a apresentar parte da equipe da Secretaria, já que nem todos os cargos haviam sido ocupados até aquele m om ento: Dr. Pedro Hum berto, Diretor do
Departam ento de Saúde; Dra. Maria Cecília, Diretora do Departam ento de Gestão e Desenvolvim ento O rganizacional; Dr. Rober, Presidente do Hospital Mário
Gatti; Sr. Fábio, Diretor do Fundo Municipal de Saúde; Enfª Salm a, Coordenadora da Vigilância em Saúde; Dra. Lígia, Coordenadora do Distrito de Saúde Noroeste;
Dr. Edison, Coordenador do Distrito de Saúde Norte; Enfª Valéria, Coordenadora do Distrito de Saúde Sul; Sra. Deise, Coordenadora do Distrito de Saúde
Sudoeste; Dr. Tarcísio, Coordenador do Distrito de Saúde Leste. Colocou que a diretriz inicial é fazer um levantam ento de pessoas de relevada com petência que
possam dar os resultados alm ejados para a rede. Colocou ainda que encontrou, na Secretaria, dois m undos: um que é o da ex celência, da qualidade, de
resultados, de produção invejável, de referências nacionais; outro de problem as graves, onde deverá ser desenvolvido um trabalho de gestão m uito qualificado
que perm ita alterar esse estado de coisas. Declarou que o foco da Secretaria será o usuário e que o trabalho deverá ser feito de m aneira a atingir a todas as
pessoas, em qualquer lugar da cidade, da m aneira m ais adequada possível. O utro aspecto im portante será o desenvolvim ento cada vez m aior das parcerias
ex istentes, com o por ex em plo, com a PUC Cam pinas e a UNICAMP. Declarou considerar que o papel dos conselheiros é de ex trem a im portância e que espera que
esse órgão dê o norte necessário para que se cam inhe na direção de um trabalho profícuo, que traga grandes resultados na área da saúde, lem brando ser a
Saúde um a das prioridades do governo. Antes de passar a palavra ao Dr. Rober, Sra. Silvia esclareceu que o Ex m o.sr. Prefeito, Dr. Hélio de O liveira Santos, havia
sido convidado para a reunião, m as que, devido a com prom isso fora da cidade, não poderia com parecer. Dr. Rober declarou tam bém ter sido surpreendido
positivam ente com a equipe do Hospital Mário Gatti, hospital esse com vocação para o atendim ento de urgência/em ergência, m as que cresceu m uito, prestando
atualm ente atendim ento eletivo cirúrgico e clínico, além de am bulatório de especialidades referenciado pela rede. Inform ou que estava sendo elaborado
diagnóstico situacional da instituição, baseado tam bém nas dem andas do usuário, a partir do qual pretende-se fazer a transform ação para um m odelo de
hospital m oderno, voltado para a população e atendendo todas as necessidades, declarando contar com o Conselho para atingir esse objetivo. Passando para a
apresentação dos diversos segm entos do Conselho e tendo sido aberta a palavra para que colocassem suas ex pectativas, m anifestaram -se os conselheiros: João
O lím pio, Araújo, Gustavo, Reginaldo, Renato, Edna, Edílson. Todos desejaram sucesso ao Secretário e à nova equipe e colocaram algum as de suas ex pectativas,
com o: aum ento do núm ero de profissionais, reconhecim ento dos trabalhadores, descentralização do SAMU, regularização no abastecim ento de m edicam entos,
m aior atenção para as áreas de Saúde do Trabalhador e do Idoso. Dr. Gilberto colocou que m uitos dos pontos levantados já haviam sido m otivo de discussão
com os diretores e coordenadores de distrito, destacando a questão dos recursos hum anos, dos m edicam entos, descentralização do SAMU e a am pliação das
parcerias. Além disso, inform ou que estaria fazendo reuniões com todos os coordenadores e estabelecendo um cronogram a de visitas a todas as Unidades da
Secretaria para possibilitar um diagnóstico preciso da situação. Term inado esse ponto, Sr. Zétula colocou a ata da reunião de 15.12 em votação, ata essa que foi
aprovada por unanim idade. O próx im o ponto da pauta era a discussão do Plano de Aplicação dos recursos destinados ao Program a Municipal de DST/AIDS. Sra.
Cristina, coordenadora do Program a, inform ou que já havia sido feita a prestação de contas do 1º sem estre do Plano de Aplicação e Metas de 2004 ao Ministério
da Saúde e que a prestação de contas total deverá ser feita ao Conselho, antes do térm ino do período. Feitas essas considerações, iniciou a apresentação do
Plano de Aplicação referente aos recursos obtidos pela Coordenação Estadual de DST/AIDS através de financiam ento da UNESCO , conform e docum ento
encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva. O recurso, no valor total de R$ 287.000,00, será destinado da
seguinte form a: R$ 25.000,00 para adequação física das áreas de assistência, adesão e saúde m ental; R$ 20.000,00 para adequação física da área de
internação do atendim ento dom iciliar terapêutico e hospital dia; R$ 30.000,00 para aquisição de equipam entos de urgência/em ergência; R$ 35.000,00 para
com pra e instalação de elevador para áreas abertas, esclarecendo que esse equipam ento pode ser transferido de local, caso haja m udança do serviço; R$
50.000,00 para com pra de equipam entos de inform ática e de laboratório; R$ 80.000,00 para com pra e adaptação de veículo; R$ 47.000,00 para com pra de
equipam entos e m ateriais para realização de biópsia hepática. Esclareceu que, caso o Conselho aprovasse o Plano, o m esm o seria protocolado na DIR XII para
encam inham ento ao Ministério da Saúde e que, após assinatura do convênio, o recurso deveria ser repassado em um a única parcela, provavelm ente no final do
sem estre. Sra. Solange, m em bro do Fórum Municipal de DST/AIDS, deu seu depoim ento acerca da im portância da am pliação de recursos para essa área a fim de
possibilitar cada vez m ais a am pliação do acesso aos serviços. Não havendo nenhum conselheiro inscrito para solicitar esclarecim ento, Sr. Zétula colocou o plano
em votação, tendo sido o m esm o aprovado por unanim idade. Dando início à seção de inform es, Sr. Renato colocou que participou, enquanto representante do
Conselho, da O ficina Nacional de Avaliação do VERSUS Brasil, realizada em Porto Alegre, no período de 20 a 23.01, o que considerou bastante enriquecedor. Sra.
Silvia apresentou proposta de cronogram a de eleição dos diversos segm entos do Conselho elaborada pela Secretaria Ex ecutiva, que foi aprovada pelos
conselheiros, inform ando que o m esm o seria publicado no Diário O ficial do Município, bem com o seria encam inhada correspondência às diversas entidades
envolvidas. Encerrando a reunião, Dr. Gilberto agradeceu as m anifestações recebidas. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os
dem ais presentes.
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