A ta da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos nove dias do mês de novembro de 2005
Estiveram presentes à reunião: Sra. Ana Paula S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sra. Cristiane S. Ferreira, 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 do Distrito Noroeste; Dr. Gilberto L.M. Selber, Secretário de Saúde e Presidente do Conselho; Sr. Gustavo M. Frias, representante do
Movim ento Sindical; Sr. João Xavier, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Sr. José Luiz Zétula, 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. Alm eida,
representante dos serviços de saúde m unicipais; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Sra. Maria Ivonilde Vitorino,
representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dra. Mary Angela Parpinelli, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Dra.
Nadja M.M. Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Dr. Rober T. Hetem , representante do Hospital Mário Gatti; 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. Edison M. 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; Sr. João das Graças Silva, representante suplente dos trabalhadores de saúde do
serviço público m unicipal; Sr. José David Santom auro, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Ricardo C. 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. Soeli A.M. Gava, representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de
Saúde; conselheiros locais de saúde; delegados da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Justificaram ausência:Sr.André L.C.
Fonseca, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Sra. Elizabete G. Miranda,
representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Dr. João Plutarco R. Lim a, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. José Paulo Porsani,
representante do Movim ento Sindical; Dr. Luiz Carlos Zeferino, representante da UNICAMP; Sr. Paulo S. Gom es, representante do Movim ento Sindical; Dr. Pedro
Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Dra.
Maria Cecília B. Piovesan, representante suplente da Secretaria de Saúde. Faltaram : Sra. Ezenilda S. Silva, representante das associações de portadores de
deficiência e/ou patologias; Sr. José Araújo S. Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Augusto de Melo, representante dos Conselhos
Locais de Saúde do Distrito Norte; Sr. José Carlos P. Freitas, representante do Movim ento Sindical; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de
classe; Dr. O dorino H. Kagohara, representante da PUC Cam pinas.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Continuação da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; 2) Prestação de
Contas referente ao 1º sem estre de 2005.
Por solicitação do Dr. Gilberto, que estava participando de reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, a prim eira parte da
reunião foi coordenada pelas Sras. Silvia Nicolau, Silvia Carm ona e Maria Ivonilde Vitorino. Sra. Silvia esclareceu aos presentes com o seria o processo de
continuidade da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que havia sido suspensa por falta de quorum para deliberação. Dando
sequência aos trabalhos da Conferência, os delegados presentes aprovaram as duas propostas do Grupo 3, que havia discutido Gestão do Trabalho em Saúde,
Fortalecim ento da Capacidade Gestora dos Estados e Municípios e Financiam ento da Gestão do Trabalho, bem com o as 5 m oções que tinham ficado pendentes.
Essas propostas e m oções serão incluídas no relatório final da Conferência. Em seguida, foi suspensa a reunião para que os segm entos pudessem eleger os seus
delegados às etapas subsequentes, sendo 8 usuários, 4 trabalhadores de saúde e 4 gestores e/ou prestadores de serviço. Foram eleitos representando os
usuários os senhores: Isabel P. de Oliveira, João Xavier, Ivaniora Aparecida, Luzinete Ap. Batista, Roque da Silva Sobrinho, Terezita Quintana, Luciano Lira,
Ricardo C.Moura e com o suplentes as senhoras Maria Elena Nogueira e Maria Lúcia Chagas. Representando os trabalhadores de saúde foram eleitos: Maria
Ivonilde Vitorino, Silvana Piassa, José David Santom auro e Magdalena P. Ram alheira, e com o suplentes Sandro R. Vieira e Maria Helena de Souza Teix eira.
Foram eleitos com o representantes dos gestores e prestadores de serviços: Alóide L. Guim arães, Maria das Graças da Cruz França, Silvia Carm ona e André L.C.
Fonseca, e com o suplentes Lígia Ap.N. de Alm eida, Roberto Avancini de Alm eida e Silvia S.T. Nicolau. Term inado esse ponto, Dr. Gilberto passou a coordenar a
reunião. Passou a palavra ao Sr. Ricardo que, em conjunto com os senhores Rocha e Cristina Ilário, prestou um a hom enagem à Sra. Yara, pela im portância do
trabalho que ela vem realizando ao longo dos anos sobre as questões relativas ao controle social. Em seguida, Dr. Gilberto passou a palavra ao Sr. Fábio, Diretor
do Fundo Municipal de Saúde, para que o m esm o fizesse a apresentação da prestação de contas referente ao 1º sem estre de 2005, conform e docum ento
encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho. Sr. Fábio iniciou sua ex posição inform ando que o
docum ento a ser apresentado era o m esm o da audiência pública realizada na Câm ara Municipal no dia 25.10. Foram apresentados dados referentes a: receitas
de im postos m unicipais e transferências constitucionais legais, transferências de recursos do SUS, despesa total com Saúde, despesa total com Saúde por fonte
de recurso, detalham ento das despesas com m aterial de consum o e serviços. Os dados apresentados com provam que o m unicípio vem cum prindo a Em enda
Constitucional 29. Em 2000 foram aplicados 20,34%; em 2001, 21,49%; em 2002, 23,49%; em 2003, 24,11%; em 2004, 21,14; e em 2005, até junho, foram
aplicados 21,52%. Com relação à evolução das despesas, em 2000 o m unicípio arcou com 63,18% e o SUS com 36,82%; em 2001, 65,25% de recursos próprios
e 34,75% de recursos SUS; em 2002, 66,89% e 33,11%; em 2003, 65,90% e 34,10%; em 2004, 63,57% e 36,43%; e em 2005 a previsão é de que 63,46% das
despesas sejam custeadas com recursos próprios e 36,54% com recursos SUS. Nesse período houve um aum ento de 71,89% no aporte de recursos, sendo a
inflação, no período de janeiro de 2000 a junho de 2005, levando-se em conta o INPC, de 59,93%. Sr. Fábio apresentou, tam bém , a evolução das despesas com
saúde de 2000 a 2004 por habitante, sendo de R$ 194,14 em 2000 a R$ 305,92 em 2005 (despesa e população previstas). Sr. Fábio inform ou aos conselheiros
que vem sendo desenvolvido um estudo dos custos da Secretaria, tendo apresentado a m édia m ensal e anual, referente ao ano de 2004, dos Distritos e da
Coordenação Geral da Secretaria, bem com o alguns ex em plos de Unidades de Saúde. Colocou que, de janeiro a junhode 2005, a com posição do financiam ento
da Saúde foi de 64,78% advindos do SUS Municipal, 34,92% do SUS Federal e 0,3% do SUS Estadual, este últim o através do fornecim ento da cesta básica de
m edicam entos e de um convênio. Por solicitação do Conselho Fiscal foi apresentado tam bém o saldo financeiro das contas bancárias do Fundo Municipal de
Saúde em 30.06.05. Term inada a ex posição, Sra. Silvia leu a declaração do Conselho Fiscal, que transcrevo a seguir: “Nós, abaix o assinados, m em bros do
Conselho Fiscal do Conselho Municipal de Saúde, declaram os, para os devidos fins, que analisam os e consideram os adequadas, com base nos dados
apresentados, as contas da Secretaria Municipal de Saúde junto ao Fundo Municipal de Saúde, referentes ao 1º e 2º trim estres de 2005, sem prejuízo da
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.” Sr. Júnior agradeceu a presença dos conselheiros locais de saúde do Distrito Noroeste e inform ou que, em bora
tenham considerado adequadas, os m em bros do Conselho Fiscal haviam feito alguns destaques na prestação de contas, quais sejam : estudo da possibilidade de
desvinculação da folha de pagam entos do Hospital Mário Gatti da Secretaria de Saúde; apresentação de relação de fornecedores de gêneros alim entícios;
discussão sobre segurança, um a vez que os gastos com a Gocil são considerados altos; solicitadas prestações de contas de todos os convênios com as O NG de
DST/AIDS; relatório final da auditoria realizada no alm ox arifado da Saúde; relação das unidades para as quais foram confeccionados toldos; descum prim ento da
Lei nº 10.241, que proíbe atendim ento diferenciado, por parte do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Cam pinas, e outros prestadores de serviços ao
SUS. Solicitaram esclarecim entos os senhores Terezita, conselheira local do CAPS Integração; Deni e José João, Conselho Popular do Cam po Grande; Xavier;
Juliano, Central de Movim entos Populares. Em resposta aos questionam entos Dr. Gilberto esclareceu que a dem ora para abertura de nova licitação para a obra do
CAPS Integração deveu-se ao fato de ter sido aberto processo contra a em presa que havia ganho e que abandonou o trabalho, pois, enquanto o processo está
em andam ento não é possível a abertura de nova licitação, m as isso já foi resolvido e o novo processo já está em curso. Com relação aos m edicam entos,
declarou que o grande esforço realizado no início dessa gestão havia sido o acerto do processo de distribuição e que as dificuldades que estão sendo enfrentadas
hoje são referentes à falta de pagam ento dos fornecedores pela Prefeitura. Inform ou que vem sendo realizadas várias reuniões com a Secretaria de Finanças
para norm alizar os pagam entos, trazendo inclusive novas m odalidades, com o por ex em plo abertura de linhas de crédito facilitadas junto ao Banco do Brasil para
os grandes fornecedores. Com relação aos gastos com segurança, inform ou que, apesar do orçam ento da Guarda Municipal ter sido aum entado para o próx im o
ano, é insuficiente para dar atendim ento ex clusivo à rede m unicipal de saúde e esclareceu que a Gocil é contratada pela Prefeitura, prestando serviços para
dive rsa s Secretarias. Outra questão colocada foi referente à m anutenção predial. Dr. Gilberto inform ou que a em presa contratada tam bém presta serviços para
outras Secretarias e que há um descontentam ento geral, pois ela vem sistem aticam ente descum prindo o contrato, tendo sido solicitada revisão contratual ou
reabertura de licitação para contratação de nova em presa. Sobre o questionam ento feito relativo à falta de inform ações para a população, declarou que a rede
requer um a m udança estrutural na área da inform ação e inform ática. Para resolução desse problem a está sendo elaborado um Plano Diretor de Inform ática, que
possibilitará o estabelecim ento de um a política de inform atização da Secretaria, devendo o processo licitatório ser iniciado na segunda quinzena de novem bro.
Além disso, é necessário resolver o problem a da recepção das Unidades que, por distorção, conta com aux iliares de enferm agem que, m uitas vezes, querem ou
não estão preparados para essa atividade e poderiam ser m elhor utilizados se estivessem realizando as funções para as quais foram contratados. Inform ou que
está sendo iniciada a contratação, através da PUC Cam pinas, de um grupo de 30 pessoas que serão treinadas pela PRO DESP, em presa responsável pela
im plantação do Poupa Tem po, para serem recepcionistas. Isto será feito com o projeto piloto em algum as Unidades, devendo ser ex tendido prox im am ente para
as dem ais. Referente à falta de m édicos e outros profissionais inform ou que, conform e aprovado na últim a reunião do Conselho, já foram contratados 44
m édicos para a rede de urgência/em ergência, m as que, para a rede, a Secretaria só conseguiu contratar 12 até o m om ento. Já com relação às Licenças para
Tratam ento de Saúde, declarou que a Secretaria de Recursos Hum anos vem trabalhando essa questão, do seu ponto de vista, de m aneira insatisfatória, tendo
sido m arcada reunião entre as duas Secretarias para discussão de nova m etodologia a fim de possibilitar obtenção de m elhores resultados. Sobre a dem anda
reprim ida em algum as especialidades, com unicou que estava sendo negociado, junto ao Ministério da Saúde, um aporte de recursos para a realização de
m utirões, tanto de cirurgias quanto de alguns ex am es, o que possibilitaria a regulação visando a m elhora do atendim ento que vem sendo prestado. Antes de ser
colocada em votação a prestação de contas, Sr. Júnior solicitou verificação de quorum . Com o não havia m ais quorum para deliberação, ficou decidido que a
aprovação das contas seria colocada com o prim eiro ponto da pauta da reunião de 23.11. Assim sendo, passou-se à seção de inform es. Sra. Silvia com unicou que,
conform e deliberação do Conselho, a com issão organizadora dos debates preparatórios à 7ª Conferência se reuniu e os dois prim eiros debates serão realizados
ainda no m ês de novem bro e deverão discutir “Com o organizar um a rede de serviços integrada e solidária”. O prim eiro deles, m arcado para o dia 16, às 18:30
horas, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, discutirá Unidades Básicas de Saúde, Saúde da Fam ília, Pronto Socorros e Hospitais. O segundo, no dia 30, tam bém
às 18:30 horas, no Salão Verm elho, discutirá Serviços de Referência, Especialidades, Saúde Mental e Saúde Bucal. Inform ou ainda que em janeiro haverá um
debate sobre financiam ento e em fevereiro sobre gestão dem ocrática e controle social. Com o no m ês de dezem bro o Conselho Municipal de Saúde com pleta 15
anos e o Movim ento Popular de Saúde 20, será realizada com em oração conjunta, que constará de um a palestra sobre a im portância do controle social para a
construção do SUS, m arcada para o dia 14, data da reunião ordinária do m ês. Inform ou que no dia 10.11, às 9:30 horas, no Plenário da Câm ara Municipal, seria
realizada audiência pública para discussão do Plano Plurianual da Prefeitura. Leu ofício encam inhado pelo Program a Municipal de DST/AIDS que está organizando
a 1ª Mostra de Trabalhos em DST/AIDS no SUS Cam pinas – Serviços e Parceiros, a ser realizada no dia 02.12. Para tanto, estão convidando um representante do
Conselho para fazer parte da com issão que julgará os trabalhos. Com unicou o recebim ento de ofício do Conselho Estadual de Saúde inform ando sobre a
realização das Plenárias Estadual e Nacional de Conselhos de Saúde. Solicitou aos interessados que a procurassem no dia seguinte para que suas inscrições
pudessem ser feitas dentro do prazo determ inado. Esclareceu que estava sendo verificada a possibilidade financeira de inscrever representantes do Conselho
para a Plenária Nacional. Sr. Júnior convidou a todos para participarem do 4º Sem inário Intersetorial da Região Noroeste, a ser realizado no dia 24.11. Convidou a
todos tam bém para que participassem da 1ª Sem ana de Saúde e Cidadania do CAPS Integração, que tinha tido início no dia 07 e term inaria no dia 11. Nada
m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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