A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e seis
Estiveram presentes à reunião: Sra. Ana Paula S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sr. André L.C. Fonseca, representante
dos hospitais filantrópicos; Sra. Cristina R. Da Silva, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos
serviços de saúde da PUC Cam pinas; 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 Presidente do Conselho; Sra. Ezenilda S. Silva, representante das associações de
portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. João Xavier, representante do Movim ento Sindical; Dr. José Francisco K. Saraiva, Secretário Municipal de Saúde;
Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; 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; Sra. Maria Ivonilde Vitorino, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dra. Nadja M.M. Abdalla,
representante da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical; Dr. Pedro Hum berto Scavariello, representante da
Secretaria Municipal de Saúde; Sr. Renato S. Santos, representante das associações de aposentados; Sra. Soeli A.M. Gava, representante do Movim ento Popular
de Saúde; Sra. Solange Ap. De Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dra.Taniella C. Mendes, representante das entidades de
classe; Sr. Waldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde; Dr. Fábio L. Alves, representante suplente da UNICAMP; Sra. Izabel P. de
Oliveira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Dra. Ivanilde Ribeiro, representante suplente do Hospital Mário Gatti; Sr.
João Olím pio S. Ferreira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sr. José David Santom auro, representante suplente dos
trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Laura da S. Cam ilo, representante suplente dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Sra. Maria
Helena Nogueira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Sr. Ricardo C. Moura, representante suplente das associações de
portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Ronaldo L. De Alm eida, representante suplente do Movim ento Sindical; Sra. Salm a R.R. Balista, representante
suplente da Secretaria de Saúde; Dr. Sim ão Rask in, representante suplente dos prestadores de serviços não hospitalares; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do
Conselho; conselheiros locais de saúde; funcionários da Secretaria de Saúde; representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Justificaram ausência: Sra. Antonia Bersi, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sra. Cristiane S. Ferreira, representante do
Movim ento Sindical; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Dr. Luiz Carlos Zeferino, representante da UNICAMP; Sr. Luverci Rocha,
representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Dra. Mary Angela Parpinelli, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Dr. Rober T.
Hetem , representante do Hospital Mário Gatti. Faltaram : Sra. Carla R.L. Trigo, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Maria Izabel N. Marques,
representante dos conselhos de classe; Dr. O dorino H. Kagohara, representante da PUC Cam pinas; Sra. Sonia M. Maia, representante do Movim ento Sindical.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 23.08.06; 2) Plano de Ação e Metas do Program a Municipal de DST/AIDS;
3) Inform es.
Sra. Ivonilde iniciou a reunião colocando a ata da reunião de 23.08 em votação, tendo sido aprovada com um a abstenção. Sra. Cristina Ilário, Coordenadora do
PM DST/AIDS, relatou aos presentes com o se deu a construção do PAM, que contou com a participação de m ais de 70 pessoas, durante os 3 dias de trabalho,
apresentando vídeo ilustrativo do processo. Em seguida, passou a apresentar o Plano, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que
se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho. O Plano contem pla 4 eix os de atuação: gestão, assistência, prevenção, rede básica. Para atingir as
m etas definidas no eix o de gestão seriam necessários R$ 37.300,00 de incentivo do Ministério da Saúde e R$ 1.870.500,00 de recursos próprios. Além desse
valor serão destinados, para esse eix o, com o recursos de m anutenção do convênio, não sendo, portanto, contabilizados com o recursos de contrapartida para o
PAM 2007, R$ 200.000,00 para Rede Básica; R$ 144.000,00 para o Laboratório Municipal; R$ 252.000,00 para Aluguel da Sede do Centro de Referência e R$
120.000,00 para a Vigilância, num total de R$ 716.000,00. Para o eix o de assistência, R$ 364.700,00 de incentivo e R$ 459.000,00 de recursos próprios, além
de R$ 310.000,00 para m anutenção dos Agentes Com unitários de Saúde, recursos esses tam bém de m anutenção para o convênio de parceria, não sendo
contabilizados com o recursos de contrapartida para o PAM 2007. O eix o de prevenção contem plaria R$ 113.643,04 de incentivo e R$ 91.000,00 de recursos
próprios e o de rede básica, R$ 15.000,00 de recursos próprios. Dessa form a, o PAM DST/AIDS de 2007 teria R$ 515.643,04 de incentivo e R$ 2.435.500,00
de recursos próprios, dos quais R$ 1.409.500,00 são de contrapartida e R$ 1.026.000,00 de m anutenção para o convênio de parceria, não sendo contabilizados
com o recursos de contrapartida para o PAM 2007. Term inada a apresentação, foi aberta a palavra aos presentes. Sr. José David declarou a im portância da
participação no Plano e cum prim entou a equipe pelo trabalho realizado. Sra.
Yara apresentou os m em bros do CLS do CR, lem brando que esta era um a das m etas do PAM anterior. Sra. Silvia lem brou ser este o prim eiro Centro de
Referência do país a ter Conselho Local de Saúde. Respondendo à Sra. Ezenilda, Sra. Cristina esclareceu que foi priorizada a distribuição de preservativo
m asculino devido ao alto custo dos preservativos fem ininos e que é necessário desencadear processo de discussão entre as m ulheres para am pliação do uso.
Sra. Salm a considerou a ex periência bastante interessante, com discussões m uito responsáveis, ressaltando o cuidado do grupo em apresentar propostas
realizáveis. Cum prim entou a todos pelo trabalho realizado e convidou os presentes para participarem do PAM da Vigilância. Sr. Junior cum prim entou a todos
pelo trabalho. Dr. Pedro cum prim entou a todos pelo trabalho, em especial a Cristina e os conselheiros. Sr. Lino agradeceu aos participantes do PAM e lem brou
que o valor apresentado representava m enos de 1% do recurso gasto com saúde no m unicípio de Cam pinas. Sra. Aparecida, m em bro do CLS do Centro de
Re fe rê ncia , declarou sua satisfação em participar com o usuária do serviço. Sra. Denise, usuária do serviço, deu o testem unho de que a participação nas
atividades do program a m udou as perspectivas de sua vida. Sra. Cristina colocou que por trás de todo esse trabalho estava a real fé e crença no SUS. Solicitou
ao Conselho que aprovasse o plano e a continuidade de parceria para sua ex ecução, bem com o que fizesse a escolha de um representante para fazer parte da
com issão de m onitoram ento. Colocado em votação, o Plano de Ação e Metas do Program a Municipal de DST/AIDS para 2007 foi aprovado por unanim idade,
tendo sido escolhida a conselheira Isabel representar o Conselho na com issão de m onitoram ento. Passou-se, a seguir, à seção de inform es. Sra. Silvia
inform ou que os conselheiros Junior e José David haviam sido convidados para fazer parte da Câm ara Técnica de DST/AIDS do Conselho Estadual de Saúde,
solicitando que seus nom es fossem referendados. Inform ou tam bém que está sendo discutida proposta de capacitação de conselheiros, convidando os
interessados a participarem de reunião que seria realizada no dia 03.10, às 14 horas, no CETS. Outro inform e foi que o Plano de Ação e Metas da Vigilância em
Saúde estava m arcado para os dias 25 e 26 de outubro, tendo sido escolhidos os conselheiros David, Ricardo e Xavier para representar o Conselho. Sr. Ricardo
agradeceu à Secretaria pelo apoio prestado por ocasião das atividades do Dia Nacional do Ostom izado. Dra. Vera Salerno, m édica do Centro de Referência de
Saúde do Trabalhador, convidou a todos para participar do Ciclo de Debates em com em oração aos 20 anos daquele serviço. Dra. Taniella convidou os presentes
a participarem do I Sem inário do Servidor Municipal do Distrito de Saúde Sudoeste, prom ovido pela CIPA, a ser realizado no dia 24.10. Nada m ais a ser tratado,
encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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