A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quatro
Estiveram presentes à reunião: 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. Cristiane S. Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Sra. Denilza Ap. Silva, representante do Movim ento Sindical; Sra. Edna
F. Sousa, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Gustavo M. 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 S. Ferreira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região
Sudoeste; Sr. João Xavier, 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; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dra. Maria do
Carm o C. Carpintéro, Secretária de Saúde e Presidente do Conselho; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Dra. Nadja M.M.
Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Reginaldo Paiva, representante do Movim ento Sindical; Sr. Renato S. Santos, representante das
associações de aposentados; Sra. Rosalina de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sra. Antonia Bersi, representante suplente
dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sr. Norton Martarello, representante suplente do Hospital Mário Gatti; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do
Conselho. Justificaram ausência: Dr. Adail Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Dr. Fernando B. Carvalho, representante dos hospitais filantrópicos; Sr.
João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr. José Araújo S. Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. Nélio J. de Carvalho,
representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dr. O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais não filantrópicos. Faltaram : Dr. Antonio César
P. de Cillo, representante da PUCCAMP; Sra. Débora K. Haddad, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Edílson Baqueiro,
representante dos serviços de saúde da PUCCAMP; Dr. Idival Fantinatto, representante das entidades de classe; Dr. Ivan F.C. Toro, representante dos serviços de
saúde da UNICAMP; Dr. Paulo Eduardo M.R. Silva, representante da UNICAMP; Sra. Shirley Garcia, representante das entidades patronais; 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.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 22.09.04; 2) Correspondência recebida; 3) Plano de Saúde do Trabalhador –
RENAST; 4) Eleição de representantes para com issão gestora do convênio com a Beneficência Portuguesa; 5) Pré-projeto Associação Esperança e Vida; 6)
Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião colocando em votação a ata da reunião de 22.09.04, a qual foi aprovada com duas abstenções. Passou a palavra a Sra. Ana Targina,
doutoranda da UNICAMP, que convidou os conselheiros para reunião de avaliação sobre a atuação do Conselho desde sua criação, a ser realizada no dia 03.11,
às 18:30 horas, no Sindicato dos Eletricitários. Antes de passar para a pauta propriam ente dita, foi dada posse com o titular, pelo Movim ento Sindical, à Sra.
Cristiane Ferreira no lugar da Sra. Jenice Pizão. Sr. Zétula solicitou autorização para inverter a pauta da reunião. Sendo assim , passou-se à discussão do préprojeto encam inhado pela Associação Esperança e Vida ao Ministério da Saúde. Dra. Maria do Carm o relem brou aos conselheiros a discussão havida na reunião
anterior e a deliberação de que o m esm o fosse readequado de m aneira a não se caracterizar com o construção de um hospital. Sr. Roberto, presidente da
instituição, relatou as reuniões realizadas com a Secretaria Ex ecutiva e representantes do Fórum Municipal de DST/AIDS para esse fim e apresentou o pré-projeto
conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva. Não havendo nenhum a solicitação de
esclarecim entos por parte dos conselheiros, o pré-projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado com um a abstenção. Sra. Cristina, coordenadora do
Program a Municipal de DST/AIDS, aproveitou a oportunidade para convidar a todos para o II Sem inário de Prevenção às DST/AIDS, I de Assistência e I Encontro
de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS de Cam pinas, a ser realizado nos dias 28 a 30.11.04. Term inado esse ponto, Sr. Zétula passou a palavra à Sra. Andréa,
coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) para que fizesse a apresentação do Plano de Trabalho daquele serviço, conform e
docum ento encam inhado aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva. Sra. Andréa lem brou aos conselheiros que o CRST de Cam pinas
iniciou suas atividades em 1987 e que realiza assistência a portadores de doenças do trabalho para trabalhadores de Cam pinas e região, vigilância em
am bientes de trabalho e atividades educativas em saúde do trabalhador. Com a criação, pelo Ministério da Saúde, da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Trabalhador – RENAST – através de portaria que dispõe sobre as ações de saúde do trabalhador no SUS e proporciona a criação de Centros de Referência
Estaduais e Regionais, a partir de julho de 2003 o CRST de Cam pinas tornou-se um Centro de Referência Regional categoria C, tendo em sua área de
abrangência os m unicípios de Am ericana, Arthur Nogueira Cosm ópolis, Holam bra, Hortolândia, Jaguariúna, Paulínia, Santo Antonio de Posse, Santa Bárbara
d’O este, Sum aré e Valinhos, passando a receber, a partir de então, um investim ento m ensal de R$ 20.000,00. Esclareceu quais são as atribuições de um centro
de referência regional e os projetos estruturadores daquela unidade. Apresentou as atividades desenvolvidas durante o ano de 2004 e os recursos solicitados à
Secretaria para aquisição de equipam entos, m óveis e acessórios, m aterial de consum o, m anutenção de equipam entos, m aterial prom ocional e educativo,
eventos, perfazendo um total de R$ 63.000,00, dos quais o CRST havia recebido, até aquele m om ento, o equivalente a cerca de R$ 6.000,00, estando alguns
itens solicitados em fase de licitação. Apresentou as m etas propostas para 2005, bem com o os recursos solicitados que perfazem um total de R$ 192.000,00,
para o que solicitou a aprovação do Conselho. Term inada a apresentação, foi aberta a palavra aos presentes. Participaram da discussão os senhores Renato,
Gustavo, Denilza, Andréa, Maria do Carm o, Maria Izabel, Aparecida (Saúde do Trabalhador da DIR XII), Vera (m édica do CRST), Ana, Adilson, Xavier, Isabel,
Afonso, tendo sido colocadas as seguintes questões: qual a dem anda do CRST, sua capacidade de atendim ento e o grau de satisfação dos usuários;
questionam ento sobre a não utilização dos recursos recebidos especificam ente na área de saúde do trabalhador; acom panham ento e elaboração do plano em
conjunto com o conselho gestor; conselho fiscal não tem ex ercido seu papel. Dra. Maria do Carm o esclareceu que, da m esm a form a que para Saúde Mental e
Urgência/Em ergência, o Ministério da Saúde criou recentem ente incentivos para Saúde do Trabalhador, sendo que até então essas áreas eram bancadas pelo
m unicípio. Esclareceu ainda que com o o recurso vem para o Fundo Municipal de Saúde, está sujeito à legislação da Prefeitura com o um todo, o que às vezes faz
com que haja m aior m orosidade nos processos. Dr. Adilson reforçou o fato do m unicípio investir em saúde do trabalhador desde 1987, além de fazer referência
regional m esm o antes da im plantação da RENAST. Inform ou que o fato do m unicípio não utilizar a totalidade do recurso da RENAST especificam ente para saúde
do trabalhador não im pede a renovação do convênio, pois a Secretaria tem com o com provar o gasto de um volum e m uito m aior de recursos que o recebido. Dra.
Maria do Carm o fez um a série de considerações acerca das questões levantadas e colocou a im portância da aprovação do plano de trabalho que possibilitaria
m elhor utilização do recurso no próx im o ano. Com o houve divergências com relação à proposta de colocar o plano de trabalho em votação, a m esa propôs o
seguinte encam inham ento: colocar em votação o plano de trabalho para 2005, pois, caso contrário, não haveria tem po hábil de inclui-lo no planejam ento do
Ministério, e, na próx im a reunião, apresentar relatório detalhado da utilização dos recursos neste ano. Colocada em votação a proposta foi aprovada com 3 votos
contra. Em seguida, foi colocado em votação o plano de trabalho para 2005, que foi aprovado com 2 votos contra e 1 abstenção. Sr. Gustavo solicitou que se
fizesse constar em ata sua declaração de voto, a qual transcrevo a seguir: “Com o m em bro do Conselho Municipal de Saúde, participante do Conselho Gestor do
CRST, bem com o Diretor de Saúde do Sindicato dos Bancários de Cam pinas, justifico m eu voto contrário pelo seguinte m otivo: em reunião da Diretoria do
Sindicato dos Bancários, ex pus a situação atual da RENAST. Salientei que há tem pos o CRST vinha pleiteando recursos junto à Secretaria de Saúde para a referida
im plantação da RENAST. Do m ontante já recebido pela Secretaria, verba esta destinada à RENAST, o docum ento do CRST é claro: “até o m om ento a área de
saúde do trabalhador recebeu os seguintes itens” e apresenta um a despesa total de R$ 5.889,00. A Diretoria do Sindicato dos Bancários não entendeu porque,
até o m om ento, tão pouco foi investido e, de repente, se apresenta para 2005, qualquer que seja o novo governo, um a despesa no m ontante de R$ 192.000,00.
Com base nisso, m eu voto é contra e dou com o sugestão que essa discussão seja levada na próx im a gestão.” Em seguida, procedeu-se a escolha de usuário
para com por a com issão gestora do convênio com a Beneficência Portuguesa, tendo m anifestado interesse o conselheiro João O lím pio. Finalizando, passou-se à
seção de inform es. Sr. João O lím pio solicitou que a Secretaria encam inhe às Unidades, para conhecim ento de todos os usuários, inform ativo sobre os convênios
ex istentes. Dra. Maria do Carm o convidou os conselheiros para participarem de reunião de balanço da gestão, no dia 15.12, solicitando aos vários segm entos
representados no Conselho que preparem m aterial para apresentação. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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