A ta da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e seis
Estiveram presentes à reunião: Sra. Ana Paula Augusto, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sr. André Luiz C. Fonseca, representante
dos hospitais filantrópicos; Sra. Edna F. de Sousa, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante
dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste e Persidente do Conselho; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Xavier,
representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Dr. José Francisco Kerr Saraiva, Secretário Municipal de Saúde; 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 Ap.N. De Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhoes Locais de
Saúde do Distrito Leste; Sra. Maria Ivonilde Vitorino, representante dos trabalhadores de saúde do serviço de saúde m unicipal; Dra. Nadja M.M. Abdalla,
representante da Diretoria Regional de Saúde; Dr. O dorino H Kagohara, representante da PUC Cam pinas; Sr. Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento
Sindical; Sr. Renato Souza Santos, representante das associações de aposentados; Sra. Soeli A.M. Gava, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sra.
Suely F. de O liveira, representante do Movim ento Sindical; Dra. Taniella C. Mendes, representante das entidades de classe; Sra. Angela M. Bassora,
representante suplente dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Sr. Antonio Barbosa dos Santos, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Dr.
Edison M. Da Silveira, representante suplente dos serviços de saúde m unicipais; 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; Dr. Joaquim Sim ões Neto, representante suplente da PUC
Cam pinas; Sr. José David Santom auro, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Maria Helena Nogueira,
representante suplente dos Conselhoes Locais de Saúde do Distrito Leste; Sr. Ricardo Moura, representante suplente das associações de portadores de
deficiência e/ou patologias; Sra. Salm a R.R. Balista, representante suplente da Secretaria de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho Municipal de
Saúde; funcionários da Secretaria de Saúde; conselheiros locais de saúde. Justificaram ausência: Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da
PUC Cam pinas; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Dr. Luiz Carlos Zeferino, representante da UNICAMP; Dra. Mary Angela Parpinelli,
representante dos serviços de saúde da UNICAMP. Faltaram : Sra. Carla R.L. Trigo, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Cristiane S. Ferreira,
representante do Movim ento Sindical; Sra. Cristina R. Da Silva, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte; Sra. Elizabete G. Miranda,
reprsentante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sra. Ezenilda S. Silva, representante das associações de portadores de deficiência e/ou
patologias; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Dr. Rober T. Hetem , representante do Hospital Mário Gatti; Sra. Solange Ap.
De Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas reuniões de 08.03.06 (ex traordinária), 26.03.06 e da eleição para a Presidência do
Conselho; 2) Plano de Ação e Metas de Saúde do Trabalhador; 3) Renovação do convênio com a PUC Cam pinas; 4) Inform es.
Sr. Junior iniciou a reunião colocando em votação as atas das reuniões ex traordinária de 08.03.06, ordinária de 26.03 e da eleição para a Presidência do
Conselho, tendo sido as m esm as aprovadas com 1 abstenção. Dando início à pauta, propriam ente dita, Sra. Andréa, coordenadora do CRST, passou a
apresentar o Plano de Ação e Metas de Saúde do Trabalhador, conform e docum ento entregue anteriorm ente aos conselheiros, esclarecendo que sua elaboração
contou com a participação de gestores, profissionais de saúde e usuários do SUS. Colocou para os conselheiros que o CRST integra a Rede Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Trabalhador desde julho de 2003, sendo unidade especializada em retaguarda para ações em Saúde do Trabalhador no SUS, tendo com o
área de abrangência os m unicípios de Cam pinas, Am eriana, Artur Nogueira, Cosm ópolis, Hortolândia, Nova O dessa, Paulínia, Sum aré e Valinhos. De julho de
2003 a dezem bro de 2005 o m unicípio recebia um incentivo de R$ 20.000,00 m ensais, valor esse que passou a ser de R$ 30.000,00 a partir de janeiro de
2006, conform e Portaria do Ministério da Saúde. Esclareceu que para o planejam ento do biênio 2006/2007 foi utilizada a m esm a m etodologia do PAM do
Program a Municipal de DST/AIDS, conform e havia sido sugerido pela Secretaria Ex ecutiva do Conselho em 2005. O Plano contem pla as áreas de assistência,
vigilância e educação em saúde, envolvendo tam bém questões sobre gestão e desenvolvim ento institucional, tendo sido levadas em conta as resoluções da II
Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. Para dar conta de todas as ações elencadas no Plano será necessário o investim ento de R$ 720.000,00, tendo
sido proposta a divisão desses recursos em m aterial perm anente, locação de veículo, m anutenção de equipam entos, m aerial prom ocional e educacional,
eventos e capacitações, assessorias e consultorias técnicas, produção de livro de coletânea em Saúde do Trabalhador com em orativo aos 20 anos do serviço,
custeio do Centro de Referência. Foi aberta a palavra aos presentes, tendo se m anifestado os senhores Ricardo, Renato, Lúcio (CLS São José e Mário Gatti),
Barbosa, Paulo Sérgio, Cristina, Yara, Porsani, Dr. Saraiva, Junior, reforçando a im portância do serviço, resgatando os 20 anos de ex istência do Program a de
Saúde do Trabalhador e apontando para a necessidade de aprovação do plano. Colocado em votação, o Plano de Ação e Metas de Saúde do Trabalhador para
2006/2007 foi aprovado com 1 abstenção. O últim o ponto da pauta era a discussão sobre a renovação do convênio com a PUC. Sr. Xavier propôs que o assunto
não fosse discutido naquele m om ento e que fosse convocada reunião ex traordinária para tal, um a vez que, ao contrário do que foi deliberado anteriorm ente, os
conselheiros só receberam a proposta com 2 dias de antecedência. Sr. Porsani propôs que se aprovasse a ex tensão do convênio por m ais 30 dias e que a
renovação fosse discutida na reunião de m aio. Dra. Cecília esclareceu que, do ponto de vista legal, o vencim ento do convênio era no dia 31.04, e que, portanto,
havia necessidade de aprovação da proposta do Sr. Porsani por parte do Conselho para que o atendim ento não sofresse solução de continuidade. Houve
m anifestação de alguns conselheiros com relação ao assunto e, após os esclarecim entos necessários efetuados pela Secretaria de Saúde, nas pessoas da Dra.
Cecília, Dr. Saraiva e Dra. Maria Elisa, assessora jurídica, foi colocada em votação a proposta de que fosse realizada um a reunião ex traordinária no dia 10.05
para discussão da renovação do convênio, bem com o de aprovação da renovação do convênio atual por 30 dias, tendo a m esm a sido aprovada com 17 votos a
favor, 2 contrários e 1 abstenção. Sr. Paulo Sérgio solicitou declaração de voto, esclarecendo que apesar de ter se abstido na votação concordava com a
renovação do convênio por 30 dias. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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