A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2004
Estiveram presentes à reunião: Dr. Adail de A. Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Sra. Denilza Ap. Silva, representante do Movim ento Sindical; 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 da
Região Noroeste; Dr. Fernando A.B. Carvalho, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Dr. Idival
Fantinatto, representante das entidades de classe; 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 Luiz Zétula,
representante do Movim ento Sindical; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; 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; Sr. Nélio J. de Carvalho,
representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Sr. Renato S. Santos, representante das associações de aposentados; Sra. Rosalina de Souza,
representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Dra. Tereza de J. Martins, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sr. W aldom iro Aprile Jr.,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Dr. Eduardo de Michel, representante suplente dos hospitais filantrópicos; Sra. Izabel P. de O liveira,
representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde da Região Noroeste; Sr. José Augusto de Melo, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde da
Região Norte; Dra. Maria Aux iliadora Zanin, representante suplente da Secretaria de Saúde; Dr. Roberto M.S. Farias, representante suplente da Secretaria de
Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; conselheiros locais de saúde. Justificaram ausência: Dr. Adilson R.
Cam pos, representante da Secretaria de Saúde; Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Cláudia V.C.
Mussi, representante da Diretoria Regional de Saúde; Sra. Débora K. Haddad, representante dos portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Edílson Baqueiro,
representante dos serviços de saúde da PUCCAMP; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr. Luiz Antonio de O liveira, representante dos
Conselhos Locais de Saúde da Região Sul; Dr. O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais filantrópicos. Faltaram : Dr. Antonio César P. de Cillo,
representante da PUCCAMP; Dr. Ivan F.C. Toro, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Sra. Jenice Pizão, representante do Movim ento Sindical; Dr.
Paulo Eduardo M.R. da Silva, representante da UNICAMP; Sr. Reginaldo Paiva, representante do Movim ento Sindical; Sra. Shirley Garcia, representante das
entidades patronais.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 28.04.04; 2) Correspondência recebida; 3) Plano de Aplicação e Metas
DST/AIDS; 4) Prestação de contas referente ao ex ercício de 2003; 5) Projeto de inovação e hum anização do program a de residência m édica e im plantação da
residência odontológica hospitalar; 6) Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião colocando a ata da reunião de 28.04.04 em votação, tendo sido a m esm a aprovada por unanim idade. Sra. Silvia com unicou que o Sr.
Irany havia solicitado afastam ento do Conselho por 120 dias, para tratam ento de saúde, assum indo, a partir daquele m om ento, com o titular nesse período, o Sr.
José Augusto. Sr. Zétula passou a palavra à Enfª Cristina Ilário, coordenadora do Program a Municipal de DST/AIDS, para que fizesse a apresentação do Plano de
Aplicação e Metas da área. Sra. Cristina lem brou aos conselheiros com o se deu o processo de habilitação do m unicípio em 2003, quando o Plano foi apresentado
e aprovado pelo Conselho, e que este seria o 2° ano de im plantação desta nova form a de gestão técnica e financeira dos recursos destinados aos program as de
DST/AIDS de todo o Brasil. Colocou que esse plano foi construído de form a bastante dem ocrática, tendo contado com a participação de representantes dos
Distritos de Saúde, Centros de Saúde, Centro de Referência de DST/AIDS, O rganizações não Governam entais parceiras, CETS e representantes da Secretaria
Ex ecutiva do CMS. O m ontante de recursos previstos para o período de 30/06/2004 a 30/06/2005 é o m esm o do anterior (R$ 485.643,04), repassado em 12
parcelas iguais (R$40.470,25), som ado a contrapartida de recursos próprios, detalhada nas planilhas de ações. O plano contem pla novam ente 3 grandes áreas,
quais sejam : Prom oção / Prevenção e Proteção; Diagnóstico / Tratam ento e Assistência; Desenvolvim ento Institucional e Gestão; estando definidos, dentro de
cada um a delas, os resultados esperados e as ações para conseguí-los, tendo com o referencial a análise da situação epidem iológica das DST/AIDS em
Cam pinas. Inform ou que todos os m unicípios que descum priram seus planos, aprovados pelos Conselhos Municipais de Saúde, pararam de receber os recursos
desta área, m as que Cam pinas tem recebido elogios pela seriedade, ousadia e com prom isso com que tem enfrentado o desafio de com bater a epidem ia da
AIDS e lutado contra a discrim inação das pessoas que vivem com o HIV. Devido à ex tensão do plano, passou a apresentar algum as das planilhas que o
com põem , esclarecendo que estaria sendo encam inhada um a cópia ao Conselho que ficaria à disposição de seus m em bros para conhecim ento da sua totalidade.
Consta do plano, ainda, a renovação dos convênios com as seguintes Casas de Apoio: Associação Esperança e Vida (20 vagas m asculinas), Grupo da Am izade
(20 vagas m asculinas), Morada Am or e Luz (10 vagas fem ininas), nos m esm os m oldes dos anteriores, devendo essas instituições prestar contas periodicam ente
ao Conselho acerca da utilização dos recursos e do trabalho desenvolvido. Por últim o foi apresentada planilha com a totalização dos gastos por área, planilha
essa que foi encam inhada anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivada na Secretaria Ex ecutiva do Conselho. Enfª Cristina apresentou tam bém
solicitação de autorização para que fosse firm ado sub-convênio com a ACADEC, no valor de R$ 13.806,00, com o objetivo de am pliar a atuação do projeto
estratégico de redução de danos. Foram colocados alguns questionam entos e dúvidas com relação ao Plano, dentre os quais destacou-se o fato do m esm o não
ter sido apresentado ao colegiado gestor da Secretaria antes de ser pautado no Conselho. Participaram da discussão os senhores João O lím pio, Nélio, Roberto,
Tereza, Júnior, W aldom iro, Maria do Carm o, Yara, Adail, Maria Isabel. Após terem sido feitos todos os esclarecim entos, o Plano de Aplicação e Metas de
DST/AIDS para o período de junho de 2004 a junho de 2005, incluindo as renovações dos convênios, foi aprovado por 17 votos, com 3 abstenções. Colocada
tam bém em votação a realização de sub-convênio com a ACADEC, tendo sido aprovado por 18 votos, com 2 abstenções. O próx im o ponto da pauta era a
prestação de contas referente ao ex ercício de 2003, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros. Com o, antes m esm o da apresentação,
foram levantados questionam entos referentes ao assunto e, um a vez que não havia parecer do Conselho Fiscal, Sr. Zétula, em nom e da m esa diretora, retirou o
assunto da pauta, devendo o m esm o ser discutido na próx im a reunião. Passou a palavra ao Dr.Adail para que fizesse a apresentação da proposta de convênio
com o Ministério da Saúde sobre o Projeto de inovação e hum anização do program a de residência m édica e im plantação da residência odontológica hospitalar do
Hospital Mário Gatti, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros. Dr. Adail esclareceu ser aquele o único hospital público do Brasil que não
recebe apoio para pagam ento de bolsas aos residentes, o que vem sendo feito com os recursos do SUS. Foi solicitado ao Ministério o valor de R$ 2.600 m il,
havendo necessidade de contrapartida da ordem de R$ 600 m il. Esclareceu que a aprovação do projeto pelo Conselho significaria um a econom ia para o
m unicípio, pois além de cobrir o custo m ensal com a residência não estaria retirando recursos de nenhum a outra área. Esclareceu, ainda, que o projeto não havia
sido apresentado para a Secretaria Ex ecutiva porque ficou sabendo da aprovação do pré-projeto pelo Ministério no dia seguinte à sua reunião m ensal e que a
urgência era devida à prox im idade do início do período eleitoral, quando não é m ais perm itido am pliar a destinação de recursos aos m unicípios. Após o
esclarecim ento das dúvidas dos conselheiros, a proposta foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanim idade. Term inado esse assunto, passou-se à
seção de inform es. Dado o adiantado da hora, Sr. Zétula solicitou ao Sr. João O lím pio que o inform e sobre a situação da fisioterapia, por ele solicitado, pudesse
ser apresentado na próx im a reunião. Ficou deliberado, então, que seria feita um a apresentação m ais abrangente, contem plando a situação das especialidades.
Sra. Alóide, coordenadora do Centro de Educação dos Trabalhadores de Saúde, inform ou aos conselheiros que a Secretaria estaria recebendo m ais um a turm a de
alunos participantes do projeto VERSUS, solicitando que o Conselho indicasse representantes para com porem a com issão organizadora. Manifestaram interesse os
senhores Renato, Nélio e Nilson. Sr. Júnior com unicou seu afastam ento do Conselho, um a vez que estaria assum indo um cargo no governo m unicipal. Sendo
assim , a partir daquele m om ento assum iu a representação dos Conselhos Locais de Saúde da Região, com o titular, a Sra. Isabel e com relação ao Conselho
Fiscal, assum iu com o titular o Sr. Gustavo. Atendendo ao solicitado pelo Sr. Renato em reunião anterior, Dra. Maria do Carm o esclareceu que não há nenhum a
intenção da Secretaria em subsidiar a PUCC no tocante a m edicam entos. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais
presentes.
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