A ta da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e seis
Estiveram presentes à reunião: Sr. André L.C. Fonseca, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Antonia Bersi, representante dos Conselhos Locais de
Saúde do Distrito Sudoeste; 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 dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Dr. José Francisco K. Saraiva, Secretário
Municipal de Saúde; 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. Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; Sr. Luverci C. Rocha,
representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Dr. Pedro Hum berto
Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Sr. Renato S. Santos, representante das associações de aposentados; Sra. Soeli A.M. Gava, representante do
Movim ento Popular de Saúde; Dra. Taniella C. Mendes, representante das entidades de classe; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de
Saúde; Dr. Edison M. da Silveira, representante suplente dos serviços de saúde m unicipais; Dr. Fábio Luiz Alves, representante suplente da UNICAMP; Sra.
Izabel P. de Oliveira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; 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 Silva 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; Sra. Silvia S.T. Nicolau,
secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; conselheiros locais de saúde; representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional; Vereador Ângelo Barreto; conselheiros do Orçam ento Participativo; m em bros do Movim ento Popular de Saúde. Justificaram ausência: 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; Sr.
Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Dr. Luiz Carlos Zeferino, representante da
UNICAMP; Sra. Maria Ivonilde Vitorino, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dra. Mary Angela Parpinelli, representante dos
se rviço s de saúde da UNICAMP; Sr. Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical; Dr. Rober T. Hetem , representante do Hospital Mário Gatti.
Faltaram : Sra. Ana Paula S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sra. Carla R.L. Trigo, representante dos hospitais
filantrópicos; Dra. Nadja M.M. Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Dr. Odorino H. Kagohara, representante da PUC Cam pinas; Sra. Sonia
Maria Maia, representante do Movim ento Sindical.
A reunião teve com o único ponto de pauta a apresentação e discussão do Plano Municipal de Saúde para 2006/2007.
Sra. Silvia iniciou a reunião com unicando algum as alterações na com posição do Conselho, quais sejam : Sra. Laura Cam ilo, no lugar da Sra. Angela Bassora,
com o representante suplente dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Dr. Fábio L. Alves com o representante suplente da UNICAMP, no lugar do Dr. Manoel B.
Bertholo, que passou a ocupar a vaga de suplente dos serviços de saúde da UNICAMP em substituição ao Dr. Joaquim M. Bustorff Silva; Sr. João Olím pio S.
Ferreira, com o representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sra. Sonia Maria Maia, no lugar da Sra. Suely F. de Oliveira,
representante do Movim ento Sindical. Sra. Silvia reafirm ou, tam bém , convite para que os conselheiros, em especial os m em bros da Secretaria Ex ecutiva e do
Conselho Fiscal, participassem da etapa final de elaboração do PAM DST/AIDS, que seria realizada no dia 22.09. Sr. Junior agradeceu a presença de todos e
passou a palavra ao Dr. Saraiva, que fez um a breve introdução à apresentação do Plano, colocando que gostaria que a discussão tivesse ocorrido am plam ente
no espaço dos Distritos e Centros de Saúde. Ressaltou a im portância de estar sendo apresentado, pela prim eira vez, o Plano Municipal de Saúde juntam ente
com a proposta de O rçam ento. Esclareceu que, em bora seja um Plano para 2006/2007, nas questões relacionadas a investim entos ele avança até 2008/2009 e
leva em conta as deliberações da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Sr. José Carlos, assessor da Secretaria de Saúde, ex plicou a construção do docum ento e a
dinâm ica pensada para as discussões posteriores, colocando que o últim o plano foi feito em 98/99, sendo esse o prim eiro a ser discutido juntam ente com a
proposta de orçam ento. Esclareceu que tanto o planejam ento dos Distritos com o o Plano Plurianual levaram em conta os eix os orientadores. Feitos esses
esclarecim entos, Sr. José Carlos passou a apresentar a estrutura do Plano Municipal de Saúde 2006/2007, conform e docum ento encam inhado aos conselheiros
e que se encontra à disposição para consulta na Secretaria Ex ecutiva. O Plano, em sua introdução, indica os eix os orientadores do trabalho, que são: Atenção
Básica em Saúde; Atenção Especializada em Saúde; Atenção Hospitalar e Am bulatorial no SUS; Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências,
Violências e Outras Causas Ex ternas; Vigilância e Saúde Coletiva (Epidem iológica, Controle de Doenças Transm issíveis); Gestão da Política e do Sistem a de
Saúde; Tecnologia da Inform ação; Gestão do Trabalho e Educação Perm anente; Assistência Farm acêutica; Gestão de m ateriais e apoio logístico. Em seguida,
apresenta os indicadores dem ográficos, socioeconôm icos e sanitários de 2005/2006; a situação de saúde, através da análise dos principais indicadores
(m ortalidade infantil, m ortalidade m aterna, m ortalidade geral proporcional por causa, tax as de m ortalidade); tendências das doenças infecciosas – doenças
transm issíveis com tendências declinantes, com quadro de persistência, em ergentes e reem ergentes; doenças decorrentes da questão am biental e do trabalho;
estrutura dos Serviços de Saúde; Sistem a Municipal de Vigilância em Saúde; Rede Municipal de Atenção à Saúde; Prestadores Conveniados e Contratados pelo
SUS. Destacou os eix os de assistência farm acêutica e gestão de m ateriais e apoio logístico, bem com o o fato de que o Pacto de Atenção Básica e a PPI da
Vigilância tam bém sem pre foram feitos separados do Plano Municipal de Saúde. Colocou que ex iste um a discussão de que seja feita a contratualização de cada
um dos serviços da rede, devendo, para isso, ser utilizados alguns indicadores que fazem parte do Pacto. Esclareceu que o Plano estava passando por um
processo de revisão de tex to e reforçou sua dinam icidade, pois deverá incorporar o resultado da discussão de cada um a das áreas da Secretaria que forem
ocorrendo ao longo do tem po, com o por ex em plo o PAM do Program a Municipal de DST/AIDS que seria discutido na reunião ordinária de 27.09. Em seguida
passou-se a palavra ao Sr. Fábio, Diretor do Fundo Municipal de Saúde, para que apresentasse a previsão orçam entária para 2007, tam bém conform e
docum ento encam inhado aos conselheiros. Antes disso, apresentou a evolução do orçam ento m unicipal de 2005 a 2007. Em 2005 o orçam ento final foi de R$
342 m ilhões; em 2006, o orçam ento inicial foi de R$ 312 m ilhões, estando atualm ente em R$ 346 m ilhões, com previsão de term inar o ano em R$ 400
m ilhões, devido às suplem entações necessárias estarem sendo feitas. Colocou que, de 2000 até agora, o orçam ento da saúde cresceu 135%, percentual acim a
da inflação do período. Para 2007, a proposta é iniciar com R$ 445 m ilhões, sendo o m aior item de despesa o item pessoal, seguido do pagam ento dos
prestadores, serviços, m aterial de consum o e investim entos. Ressaltou que a principal utilização dos recursos SUS continua sendo para o pagam ento aos
prestadores conveniados do SUS em Cam pinas, incluindo indiretam ente o pagam ento pessoal, um a vez que a Secretaria tem que fazer as contratações por
interm édio de alguns deles, já que não há possibilidade de realização de concurso público no m om ento. Apresentou a evolução dos gastos com aquisição de
insum os e investim entos. Em seguida apresentou o Plano de Investim entos para o final de 2006 até 2009, plano esse que contem pla, além de reform as e
am pliações, a construção de novas Unidades. Term inada a apresentação, foi aberta a palavra aos presentes tendo se m anifestado os senhores: Ricardo,
Xavier, Maria Helena, Ronaldo, Junior, Eduardo (CLS Conceição), Cláudio (CLS Taquaral), Francisca (Associação dos Agentes Com unitários de Saúde), Lúcio (CLS
São José e Mário Gatti), André, Maria da Graça (Movim ento Popular de Saúde), Ezenilda, Haydée (Coordenadora CS Vila Ipê), Rosa (CLS São Marcos), Cristina
(Coordenadora Program a Municipal de DST/AIDS), Isabel, Renato, Márcia (Coordenadora CS União de Bairros). As questões levantadas foram : necessidade de
trabalhar com prevenção; obras que não foram contem pladas no plano; necessidade de levar em conta a questão da etnia; previsão de recursos hum anos para
O uro Verde através de concurso e não pelos parceiros; alto custo de algum as reform as; recursos para anem ia falciform e; necessidade de priorização da atenção
básica visando a dim inuição de dem anda para os PS; solicitação de que os CLS sejam ouvidos com relação às reform as e am pliações; necessidade de
am pliação do atendim ento odontológico e de resolução dos problem as de m anutenção; estabelecim ento de política de incentivo aos profissionais da Vigilância;
filas de espera, tanto para especialidades quanto para órteses e próteses; m esa de negociação para discussão de processo seletivo público para ACS;
hum anização do atendim ento aos usuários. Sr. André e Sra. Cristina m anifestaram -se no sentido de que, independente das questões pontuais, era necessário
perceber que estava sendo prom ovida um a m udança no patam ar de discussão do SUS Cam pinas e que esse Plano constituia-se num m arco em sua história.
Dr. Saraiva esclareceu as questões relativas às obras e, com relação às contratações, declarou haver necessidade de que elas continuem sendo feitas pelos
parceiros reconhecidam ente com prom etidos com o SUS até que se resolvam as questões referentes ao concurso público. Inform ou que está sendo estudada a
possibilidade de elaboração de projeto de lei que autorize a realização de processo seletivo público. Declarou não ter dúvidas sobre a prioridade da atenção
básica, reforçando a idéia de que todos os Módulos devam ser transform ados em Centros de Saúde, m as que é necessário que haja retaguarda de Pronto
Socorro para todas as Unidades. Colocou que um a de suas m aiores preocupações é com a m anutenção de equipam entos e com a necessidade de
descentralização de recursos para as Unidades. Nesse sentido, inform ou que está sendo elaborado projeto de lei prevendo um determ inado valor m ensal a ser
utilizado por cada coordenador de Unidade. Com relação ao atendim ento de pacientes das cidades circunvizinhas, posicionou-se no sentido de que deve haver
contrapartida desses m unicípios e, na área de urgência e em ergência, inform ou que está sendo estudada um a readequação da sua form a de gestão. Inform ou
ainda as providências que vem sendo tom adas para dim inuição do tem po de espera para as especialidades. Dr. Pedro Hum berto inform ou que estão sendo
estabelecidos protocolos de atendim ento em diversas áreas, com o intuito de qualificar a atenção, além de estar sendo discutida a reorganização da atenção
básica no m unicípio, proposta que será apresentada ao Conselho oportunam ente. Feitos todos os esclarecim entos, o Plano Municipal de Saúde, bem com o a
proposta de orçam ento para 2007, foram colocados em votação, tendo sido aprovados, vinculados um ao outro, com um a abstenção. Nada m ais a ser tratado,
encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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