A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e três
Estive ra m presentes à reunião: Sr. Adalto Inácio Anunciação, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Edna Franco de Sousa, representante dos
trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dr. Idival Fantinatto,
representante das entidades de classe; Sr. Irany Mendes de Oliveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Norte; Dr. Ivan Felizardo Contrera
Toro, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Sra. Jenice Pizão, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Olím pio Santana Ferreira, representante
dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Xavier, representante do Movim ento
Popular de Saúde; Sr. Luiz Antonio de Oliveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sul; Sr. Luverci Cavallin Rocha, representante dos
Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Sra. Márcia Castagna Molina, representante da Secretaria Municipal de Saúde; Dra. Maria do Carm o Carpintéro,
Secretária de Saúde e Presidente do Conselho; Sr. Nélio José de Carvalho, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dr. Orestes Mazzariol Jr.,
representante dos hospitais não filantrópicos; Sr. Renato Souza Santos, representante das associações de aposentados; Sra. Rosalina de Souza, representante
dos trabalhadores de saúde dos serviços privados; Sra. Rosângela Pedrettes de Oliveira, representante das associações de portadores de deficiência e/ou
patologias; Dra. Tereza de Jesus Martins, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sra. Vera Lúcia Araújo, representante do Movim ento Sindical; Dr.
Adilson Rocha Cam pos, representante suplente da Secretaria Municipal de Saúde; Sra. Alóide Ladeia Guim arães, representante suplente da DIR XII; Sra. Débora
Keller Haddad, representante suplente das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sra. Denilza Aparecida da Silva, representante suplente do
Movim ento Sindical; Dr. Fernando Antonio Barreto de Carvalho, representante suplente dos hospitais filantrópicos; Sra. Izabel Pereira de Oliveira, 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;
Sra. Lenir Santos, representante suplente dos prestadores de serviços não hospitalares; Sra. Neusa Ap. Cardoso Carvalho, representante suplente dos
trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Reginaldo Batista de Paiva, representante suplente do Movim ento Sindical; Sra. Shirley Garcia,
representante suplente das entidades patronais; Sr. Waldom iro Aprile Jr., representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau,
se cre tá ria do Conselho. Justificaram ausência: Dr. Adail de Alm eida Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos
trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dr. Antonio César Paulino de Cillo, representante da PUCCAMP; Dr. Carlos Alberto Politano, representante
dos hospitais filantrópicos; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUCCAMP; Sr. Gustavo Moreno Frias, representante do Movim ento
Sindical; Sr. João Carlos Lourenço, representante do Movim ento Sindical; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Sr. Marcos Silveira,
representante das entidades patronais; Sra. Maria Izabel Nascim ento Marques, representante dos conselhos de classe. Faltaram : Sra. Cristina Rodrigues da Silva,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Dr. Paulo Eduardo M.R. da Silva, representante da UNICAMP.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 23.07.03; 2) Correspondência recebida; 3) Pacto da Atenção Básica
(Indicadores); 4) Projetos a serem encam inhados ao Ministério da Saúde: Em enda CS Vila Nova; Reform a Fundação Síndrom e de Down; outros; 5) Aditam ento ao
Term o Aditivo ao convênio com o Hospital Mário Gatti; 6) Situação Financeira da Secretaria Municipal de Saúde; 7) Inform es.
Dr. Adilson deu início à reunião, em substituição à Dra. Maria do Carm o que chegaria em seguida, colocando em votação a ata da reunião de 23.07.03. Sr. João
Paulo solicitou que se fizesse constar em ata que havia pedido a inclusão na pauta da reunião de discussão referente à 12ª Conferência Nacional de Saúde. Feita
essa ressalva, a ata foi aprovada por unanim idade. Com relação à correspondência recebida, Sra. Silvia leu ofício do Secretário de Estado da Saúde ao Ministro da
Saúde, com cópia ao Conselho, com unicando que havia sido aprovado o projeto de solicitação de recursos financeiros para o Gastrocentro da UNICAMP, no valor
de R$ 304.683,31, objetivando aquisição de m aterial perm anente e equipam entos hospitalares, devendo o Conselho Municipal de Saúde acom panhar o seu
desenvolvim ento. Foi lido tam bém convite feito pela Dra. Verônica, responsável pela área de Saúde da Mulher da Secretaria, para que o Conselho indicasse
representantes para participar de visita à Maternidade de Cam pinas no dia 11.09, às 10 horas, para conhecer o projeto Cam pinas Cidade Mãe, ficando decidido
que iriam as senhoras Jenice e Neusa e o Sr. Irany. Em seguida, passou-se a palavra à Sra. Salm a, Diretora do Departam ento de Saúde Coletiva, para que
fizesse a apresentação do Pacto da Atenção Básica, conform e docum ento encam inhado aos conselheiros para a reunião anterior. Sra. Salm a colocou que boa
parte dos indicadores a serem apre se nta dos refletiam m elhora na qualidade dos serviços prestados. Esclareceu que o m unicípio faz o pacto com os governos
estadual e federal através do estabelecim ento de m etas avaliadas pelos indicadores, havendo m udanças de um ano para o outro. Destacou alguns indicadores
que refletiam m elhorias no índice de m ortalidade, além de prestar inform ações sobre alguns deles, com o cobertura vacinal por vacina tetra. Sr. João Paulo
so licito u esclarecim entos sobre o coeficiente de m ortalidade infantil, ao que Sra. Salm a inform ou ser esse um tipo de indicador em que a capacidade de
interferência dire ta nas ações de saúde é m uito pequena, pois depende de um a série de fatores, entre eles de condições de vida, o que faz com que sua
evolução seja lenta. Dra. Cecília esclareceu os com ponentes desse índice e colocou para os conselheiros que Cam pinas possui um a das m enores tax as de
m ortalidade infantil do Estado de São Paulo. Outra ex plicação dada pela Sra. Salm a foi sobre a cobertura vacinal, que utiliza várias fontes de população, o que
provoca algum a diferença nos dados. Destacou ainda que a dim inuição na proporção de óbitos por causas m al definidas dem onstra a m elhoria da qualidade da
investigação realizada pelo Serviço de Verificação de Óbitos do m unicípio. Com relação ao percentual da população coberta pelo Program a de Saúde da Fam ília
esclareceu que, para preenchim ento da planilha de pactuação, é considerada a inform ação disponível nos bancos de dados oficiais, estando sendo feito
investim ento para m elhora desse dado. Esclareceu ainda que se for considerado o núm ero de equipes constituídas esse percentual está em torno de 45%.
Inform ou aos conselheiros que essa é um a das fases da pactuação com o Estado e Ministério, estando já sendo elaborada outra etapa, que é a Program ação de
Epidem iologia e Controle de Doenças, que será apresentada para aprovação do Conselho na próx im a reunião. Respondendo a questionam ento do Sr. Celestino
sobre a fo rm a com o se dá a junção dos diversos dados, Sra. Salm a colocou que com relação à m ortalidade são utilizadas as declarações de óbitos que
proporcionam um a série de inform ações. Nesse m om ento a Dra. Maria do Carm o assum iu a coordenação da reunião, inform ando que havia a necessidade de
aprovação do pacto pelo Conselho para encam inham ento ao Ministério. Colocado em votação, o Pacto da Atenção Básica foi aprovado pelos conselheiros
presentes com um a abstenção. Antes de passar para o próx im o ponto de pauta, Dra. Maria do Carm o apresentou aos conselheiros o Sr. Fábio Forte de Andrade,
novo Diretor do Fundo Municipal de Saúde. Reforçou convite a todos os conselheiros para que participassem da com em oração de 2 anos de im plantação do
Program a Paidéia, m arcada para o dia 29.08, na Estação Cultura. Sr. João Olím pio sugeriu que as com em orações sejam feitas aos sábados ou dom ingos para
possibilitar a participação de m aior núm ero de usuários. O próx im o ponto de pauta era a apresentação dos projetos a serem encam inhados ao Ministério da
Saúde, tendo Dra. Maria do Carm o esclarecido que o acúm ulo deles devia-se ao fato de que vários teriam que ser reencam inhados, devido à ex igência recente
de aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Esclareceu tam bém que a aprovação pelo Conselho não garantia o repasse de recursos pelo Ministério e nem
onerariam o orçam ento m unicipal. Passou a palavra ao Dr. Ivan para que o m esm o apresentasse os projetos referentes ao Hospital de Clínicas da UNICAMP. Dr.
Ivan inform ou que a m aioria deles já estava no Ministério, sendo que alguns já com aprovação técnica. Apresentou brevem ente o planejam ento estratégico feito
pela superintendência, onde o hospital pretende ser terciário e quaternário, ou seja, um hospital que realiza procedim entos de alta com plex idade. Para viabilizar
esses objetivos estariam sendo apresentados os seguintes projetos: reequipam ento e reform a da UTI Adulto – Bloco E; im plantação da UTI de transplante de
órgãos; reequipam ento da UTI pediátrica – Ce P1; im plantação da UTI Bloco D – 2º andar; am pliação do atendim ento e adequação tecnológica do serviço de
radioterapia; reequipam ento do centro cirúrgico e central de m aterial esterilizado; hum anização do hospital tanto para o atendim ento ao paciente quanto para o
funcionário. O valor solicitado ao Ministério é de quase R$ 17m ilhões, com um a contrapartida de R$ 4.200.000,00, dando um total de R$ 21.194.945,00. Sr.
Renato e Sr. João Olím pio questionaram o fato dos projetos não terem sido encam inhados anteriorm ente aos conselheiros. Sr. João fez questionam entos
ta m bé m sobre o orçam ento da UNICAMP e o núm ero de vagas de atendim ento que seriam destinadas a Cam pinas. Sr. Nélio perguntou em que m edida a
população de Cam pinas e região seria efetivam ente beneficiada. Sr. João Paulo perguntou qual seria a contrapartida do Estado, um a vez tratar-se de
universidade estadual. Sra. Shirley lem brou a todos que a UNICAMP é orgulho nacional, razão pela qual era necessário que se desse crédito à instituição. Sra.
Neusa perguntou quanto tem po levaria a obra e qual o grau de com prom etim ento do atendim ento. Dra. Maria do Carm o reforçou a ex plicação sobre a m udança
na sistem ática de aprovação dos projetos pelo Ministério, lem brando que, caso os recursos fossem liberados, o Conselho teria o direito e o dever de fazer o
acom panham ento de sua aplicação. Respondendo à questão levantada pelo Sr. Luiz Antonio, Dr. Ivan colocou que a câm ara hiperbárica foi desativada por ser um
tratam ento caro e não padronizado pelo SUS, com resultados questionáveis em algum as patologias. Inform ou que o equipam ento será leiloado, sendo os
recursos obtidos destinados à com pra de m aterial perm anente para o hospital. Com relação ao orçam ento do HC UNICAMP, respondeu que a previsão para este
ano era de R$ 146 m ilhões, sendo R$ 96 m ilhões da própria universidade e R$ 50 m ilhões dos atendim entos realizados para o SUS, o que equivale a R$ 12
m ilh õ e s por m ês. Esclareceu que está sendo realizado um trabalho objetivando a organização da dem anda, pois a m issão do hospital é atender
preferencialm ente os pacientes das DIR de Cam pinas, Piracicaba e São João da Boa Vista, devendo os pacientes de outras regiões ter suas consultas agendadas
através da DIR Cam pinas. Declarou que o atendim ento não será com prom etido pelas obras, pois elas serão setoriais. Dra. Tereza colocou que os projetos
apresentados vêm ao encontro de tudo o que tem sido discutido nas últim as Conferências, um a vez que tem sido apontada a necessidade de am pliação de leitos
SUS nas áreas de UTI e urgência/em ergência. Dr. Orestes considerou que a Portaria do Ministério foi um avanço no sentido de dar ao Conselho a oportunidade
de opinar sobre a alocação de recursos de acordo com as reais necessidades do m unicípio, m as não deveria ter atingido os projetos já em andam ento.
Term inados os esclarecim entos, os projetos foram colocados em votação, tendo sido aprovados pelos conselheiros presentes com um a abstenção. A seguir, Dra.
Maria do Carm o passou a palavra à Dra. Lenir, da Fundação Síndrom e de Down, para que fizesse a apresentação dos projetos. Dra. Lenir inform ou que, assim
com o os projetos da UNICAMP, os da Fundação já tinham sido encam inhados ao Ministério anteriorm ente. O prim eiro deles referia-se à reform a das instalações,
com valor de R$ 118.000,00 e o outro à capacitação de recursos hum anos, com valor de R$ 100.000,00. Sr. João Olím pio recolocou seu questionam ento sobre o
fato dos projetos não terem sido encam inhados aos conselheiros com antecedência. Não havendo m ais conselheiros inscritos para esclarecim entos, Dra. Maria do
C a rm o colocou os projetos em votação, tendo sido aprovados por unanim idade. Em seguida, Dr. Moacyr passou a apresentar projeto de qualificação da
assistência à urgência/em ergência, que prevê a am pliação de leitos de UTI e de clínica interm ediária nos hospitais Beneficência Portuguesa e Irm andade de
Mise ricórdia , leitos esses que deverão estar sob co-gestão do m unicípio. Não havendo questionam entos, Dra. Maria do Carm o colocou o projeto em votação,
tendo sido aprovado com 3 abstenções. Outro projeto apresentado referia-se a em enda do deputado federal Luciano Zica, no valor de R$ 200.000,00 para
construção do Centro de Saúde Vila Nova, que foi adequada para a im plantação de um Módulo de Saúde da Fam ília, em im óvel cedido pela Igreja N. Sra. das
Graças adaptado para esse fim , um a vez que não haveria indicação técnica para um CS naquela região, possibilitando a redistribuição da área de cobertura dos
CS Taquaral, Costa e Silva e Centro. Justifica-se essa unidade porque a população dos bairros atingidos é com posta por grande núm ero de idosos e acam ados,
com grau im portante de dependência do SUS. O Módulo funcionaria com 1 ou 2 equipes de saúde da fam ília, que se responsabilizariam por aprox im adam ente 7
m il pessoas cada um a. Sr. Adalto perguntou de onde viriam os recursos hum anos, um a vez que tinha inform ações de que havia falta de profissionais em
algum as unidades. Dra. Maria do Carm o esclareceu que no m om ento ainda não há esse pessoal e que, caso a em enda seja aprovada, antes de iniciar qualquer
reform a, seria feita a discussão sobre a possibilidade de contratação. Sr. Reginaldo perguntou o núm ero de profissionais necessários para o m ódulo. Sra. Edna
considerou necessário que se faça um a discussão sobre a questão de recursos hum anos, um a vez que a Prefeitura já atingiu o lim ite da Lei de Responsabilidade
Fiscal e o Conselho aprovou o encam inham ento de vários projetos para construção de Unidades de Saúde. Sra. Neusa colocou sua dúvida com relação à
necessidade da im plantação da Unidade naquela região e tam bém sua preocupação com a questão dos recursos hum anos. Dra. Marta, coordenadora do Distrito
de Saúde Leste, apresentou alguns dados de população para justificar a necessidade de im plantação do m ódulo. Sr. Júnior solicitou inform ações acerca de haver
ou não contrapartida do Orçam ento Participativo e se estaria sendo seguido o critério do m apa de ex clusão. Sr. João Olím pio considerou que deveriam ser
priorizados locais onde há m aior necessidade. Dra. Maria do Carm o esclareceu que, diferente de outras, essa em enda previa um a contrapartida de R$ 40.000,00
do orçam ento do m unicípio. Colocada a proposta em votação, o resultado foi o seguinte: 13 votos a favor, 7 contra e 3 abstenções. Term inado esse ponto, Dra.
Maria do Carm o inform ou que na próx im a reunião seria apresentado o Program a de Ex pansão do Saúde da Fam ília, esclarecendo tratar-se de em préstim o do
Banco Internacional de Desenvolvim ento, destinado a m unicípios com m ais de 100 m il habitantes, um a vez que haveria necessidade de aprovação do Conselho.
Devido ao adiantado da hora, solicitou que a discussão sobre a situação financeira da Secretaria fosse deix ada para a próx im a reunião. Passou-se então à seção

de inform es. Sra. Cristina Ilário, coordenadora do Centro de Referência de DST/AIDS, inform ou sobre o andam ento do plano de m etas aprovado pelo Conselho
em dezem bro de 2002 e janeiro de 2003, colocando que os dois prim eiros repasses já foram depositados na conta do Fundo Municipal de Saúde e que estaria
sendo desencadeada a assinatura dos convênios que tam bém já tinham sido aprovados, quais sejam : Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS,
ACADEC, CEDAP, Associação de Mulheres de Cam pinas, Grupo da Am izade e Casa de Apoio Morada Am or e Luz. Sr. Luiz Antonio solicitou que os conselheiros
fossem inform ados e acom panhassem a questão da câm ara hiperbárica da UNICAMP. Dra. Maria do Carm o inform ou que estava sendo organizada, para o dia
27.09, a etapa m unicipal da 12ª Conferência Nacional de Saúde, aproveitando para realizá-la em conjunto com a Tem ática do Congresso da Cidade. Solicitou
representantes do Conselho para aux iliarem na organização, tendo se oferecido as Sras. Edna e Jenice. Sr. Júnior inform ou que no dia 10.09, às 19 horas, estaria
sendo realizada eleição de usuários para o Conselho Local de Saúde do Jardim Aurélia. Sr. Reginaldo inform ou sobre encontro dos delegados eleitos na 1ª
Conferência Municipal de Trânsito onde deverá ser aprovado o regim ento interno do Conselho Municipal de Transportes. Sr. João Paulo solicitou que se pautasse,
para um a próx im a reunião, a discussão sobre a Mesa Nacional de Negociação do SUS. Sr. Júnior que tinha sido realizada, no final de sem ana anterior, a 1ª
Conferência Estadual de Política de Medicam entos e Assistência Farm acêutica, estando m arcada a etapa nacional para o m ês de setem bro. Com relação à
solicitação de inform ações sobre o problem a das am bulâncias, Dra. Maria do Carm o inform ou que tinham sido tom adas todas as providências e o setor não
estava m ais em estado de calam idade. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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