
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
Av. Anchieta, 200 – 17º andar – Centro – CEP 13015-904 

Fone/Fax: (19) 2116.0184 
E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br  

 

1 
 

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 1 

realizada em Vinte e Oito de Junho do Ano de Dois Mil e Dezessete. Presentes 2 

os Conselheiros e as Conselheiras Municipais de Saúde, além de Convidados e 3 

Convidadas, conforme lista de presença em anexo, devidamente assinada e que faz 4 

parte desta Ata. Havendo quórum, José Paulo Porsani, em substituição à Presidenta 5 

do Conselho Municipal de Saúde, saúda os presentes e inicia a reunião às dezoito 6 

horas e cinquenta minutos, com informe sobre a greve geral do dia trinta de Junho 7 

de Dois Mil e Dezessete, apresentação de vídeo em homenagem à Márcia Amaral, 8 

seguido de uma salva de palmas; e os seguintes itens da pauta. 1) Ata da reunião 9 

do Conselho Municipal de Saúde do dia vinte e oito de Junho de Dois Mil e 10 

Dezessete; 2) Eleição para substituição de membro, segmento Trabalhador, da 11 

Secretaria Executiva. 3) Indicação de membro, segmento Gestor, para compor 12 

a Secretaria Executiva; 4) Eleição da Comissão de Acompanhamento de 13 

Convênios, Maternidade, Hospital e Maternidade Celso Pierro - PUCC, e 14 

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, do segmento Usuários; 5) Pendências 15 

sobre a restrição de acesso aos serviços de saúde; 6) Abaixo assinado sobre 16 

restrição de acesso; 7) Apresentação e deliberação da prorrogação do 17 

Convênio com o Hospital e Maternidade Celso Pierro – PUCC; 8) Apresentação 18 

e deliberação da Prestação de Contas do primeiro quadrimestre de Dois Mil e 19 

Dezessete; 9) Outros assuntos; 10) Informes. 1) Ata aprovada, com trinta e nove 20 

votos favoráveis, um voto contrário, e uma abstenção. 2) Enquanto os segmento dos 21 

trabalhadores realizam a eleição, faz-se a leitura da Proposta de Moção de Repúdio 22 

ao Terror Estatal na Cracolândia; em votação, com quarenta votos favoráveis, e um 23 

contrário, a Moção está aprovada. José Pedro Baldo, é eleito como representante 24 

dos Trabalhadores para fazer parte da Secretaria Executiva; 3) A critério da Gestão 25 

será feita a indicação de membro para compor a Secretaria Executiva.  4) Eleitos por 26 

aclamação Sonia Hipólita de S. Sawazki e Sara Juarez Venâncio de Oliveira, 27 

Convênio Maternidade; para o Convênio PUCC, Isabel Pereira de Oliveira e Neide 28 

Aparecida de Faveri Alves; para o Convênio Cândido Ferreira, Mercedes dos 29 

Santos.  5 e 6) Francielly Damas Albino faz a leitura de Carta Aberta do Conselho 30 

Municipal de Saúde à população de Campinas; José Paulo Porsani abre para o 31 

debate sobre o tema. Cláudio Trombeta afirma que a Saúde em Campinas está cada 32 
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dia pior, e não entende porque o Conselho continua aprovando as Prestações de 33 

Contas. João Xavier diz que na região do Jardim Aeroporto, no Jardim Fernanda, os 34 

cidadãos, que trabalham o dia todo, quando procuram atendimento no Centro de 35 

Saúde depois das dezessete horas, não tem; Lúcio Rodrigues fala que o objetivo da 36 

Carta, além de expor a realidade da Saúde, é o de fazer a defesa do Sistema Único 37 

de Saúde; Sara Juarez Venâncio de Oliveira fala da importância de se defender o 38 

direito dos usuários da saúde, já que acontecem situações são tão precárias, e cita 39 

exemplos, que podem ser consideradas como desumanas; Neide Aparecida de 40 

Faveri Alves fala sobre as filas de espera tanto para o atendimento, quanto para 41 

marcação de consultas; João Olímpio Santana Ferreira questiona se o Secretário só 42 

ficou sabendo que faltavam algumas coisas na Saúde só depois que o Conselho 43 

apontou esta situação, e ressalta a importância do trabalho do Conselho; Rute Alves 44 

de Almeida Vieira expõe sua preocupação em relação ao congelamento de recursos 45 

para a Saúde; Mônica Regina P. Toledo Macedo Nunes reconhece que as 46 

dificuldades existem, entretanto não falta empenho da Gestão para fazer o melhor 47 

pela Saúde de Campinas. Temos que trabalhar em conjunto, ressalta. José Paulo 48 

Porsani afirma que é preciso mobilizar a população para cobrar mais recursos e 49 

ações objetivas para solução dos problemas da saúde. Em votação, a Carta Aberta 50 

e o abaixo assinado; trinta e três votos favoráveis, cinco votos contrários, e três 51 

abstenções, aprovados. 7) Marisa V. Garcia de Araujo fala sobre a prorrogação do 52 

Convênio entre a Secretaria de Saúde e o Hospital e Maternidade Celso Pierro, 53 

mantendo o físico e financeiro anterior, com atendimento de média complexidade, 54 

com metas quantitativas e qualitativas, com valor financeiro repassado conforme 55 

produção apresentada. Agenor Soares traz o posicionamento do Conselho Fiscal 56 

favorável à prorrogação do Convênio por seis meses. Cláudio Trombeta considera 57 

que é preciso ficar atento em relação aos repasses de valores para os serviços 58 

conveniados, para que não sejam prejudicados os usuários por falta de atendimento, 59 

e que se isto acontecer tem que ser denunciado. José Paulo Porsani informa que a 60 

Secretaria Executiva do Conselho já está agendando uma reunião para Setembro de 61 

Dois Mil e Dezessete com a PUCC e a Secretaria para ver o volume da prestação de 62 

serviços de saúde fruto deste Convênio, e a necessidade, ou não, de renovação 63 

para o próximo período. Francielly Damas Albino demonstra preocupação em 64 
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relação à proposta de redução na prestação de serviços nos próximos meses, já que 65 

este é o cenário que se apresenta. Por isto, argumenta, é necessário fazer 66 

mobilização para que não sejam cortados recursos da Saúde. Em votação, com 67 

nenhum voto contrário, uma abstenção, e quarenta votos favoráveis, aprovada a 68 

prorrogação do Convênio. 8) Reinaldo Antonio de Oliveira apresenta a Prestação de 69 

Contas do Primeiro Quadrimestre de Dois Mil e Dezessete, destacando as receitas 70 

próprias, as transferências legais de recursos ao Município, de todas as fontes, e as 71 

despesas com Saúde; arrecadados, no total, um bilhão, cento e quarenta e quatro 72 

milhões e duzentos e quarenta e três mil reias, sendo aplicado na Saúde dezessete 73 

por cento; as despesas, com saúde, quatrocentos e seis milhões, trezentos mil e 74 

trezentos e setenta e nove mil reais, sendo cinquenta e um por cento, deste valor, 75 

com folha de pagamento. Agenor Soares recomenda a aprovação da Prestação de 76 

Contas do Primeiro Quadrimestre de Dois Mil e Dezessete, embora apresente as 77 

ressalvas em relação ao acréscimo do valor da folha de pagamento, acréscimo de 78 

sete por cento, sem contratação no período, e os contratos de locação. Cláudio 79 

Trombetta apresenta voto contrário à aprovação da Prestação de Contas. Maria 80 

Helena Nogueira requer mais esclarecimentos sobre as despesas. Rute Alves de 81 

Almeida Vieira avalia que os repasses de recursos estaduais e federais estão muito 82 

baixos, e que é preciso questionar isto. Nayara Lúcio Soares de Oliveira afirma que, 83 

comparando o primeiro quadrimestre de Dois Mil e Dezesseis com o de Dois Mil e 84 

Dezessete, os encargos com pessoal com crescimento de seis, ponto cinquenta e 85 

dois por cento, possivelmente vem ocorrendo por conta de que as pessoas, com 86 

receio da reforma da Previdência, estão aposentando o quanto antes, e não por 87 

novas contratações, e também que na saúde o quadro que se apresenta é de corte 88 

de recursos e diminuição da prestação de serviços aos usuários. Isabel Pereira de 89 

Oliveira considera que é preciso discriminar as despesas na Prestação de Contas, 90 

para que se tenha transparência. Reinaldo Antonio de Oliveira presta alguns 91 

esclarecimentos sobre folha de pagamentos, repasses de recursos, modo de 92 

apresentação das contas, equilíbrio contábil e financeiro, transparência das 93 

informações, e a preocupação com falas que, antecipadamente, declaram voto 94 

favorável, ou contra, pois direciona a votação. Érika Guimarães diz que o Convênio 95 

da Instituição Padre Haroldo apresenta aumento de atendimentos, e por conta do 96 
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aumento de sua produção, tem o aumenta de valores repassados. Em votação 97 

nominal, Renato Alves Libânio, não; Luiz Carlos Felicidade, não; Célia de Jesus 98 

Nogueira Ferreira, não; Lúcio Rodrigues, abstenção; Agenor Soares, sim; Maria 99 

Helena Nogueira, não; Cláudio Trombetta, não; Neide Aparecida de Faveri Alves, 100 

não; Vania Lando de Carvalho, não; Celestino Correia da Cruz, não; Luiz Carlos 101 

Moreira de Miranda, não; Mayara Fernanda Cardoso, abstenção; José Paulo 102 

Porsani, não; Marcos Eduardo de Moraes, não; Antonio Gomes da Silva, não; João 103 

Xavier, não; José Orlando de Oliveira, não; Isabel Pereira de Oliveira, não; Osvaldo 104 

Rodrigues da Silva, não; Nayara Lucia Soares de Oliveira, não; Francielly Damas 105 

Albino, não; José Pedro Baldo, não; Robson Pinheiro, não; Rafael Souza Santos, 106 

abstenção; Maria Filomena de Gouveia Vilela, abstenção; Deleon Rodrigo C. 107 

Macedo, não; Rute Alves de Almeida Vieira, abstenção; Mônica Regina P. Toledo 108 

Macedo Nunes, sim; Sérgio Luis da Costa Dias, sim; Reinaldo Antonio de Oliveira, 109 

sim; Agnaldo Ribeiro Queiroz, sim; Ana Luiza Ferreira Meres, sim; Geowanna 110 

Aparecida Higino S. Santos, abstenção; Lucinéia Lopes dos Santos, sim. Com vinte 111 

votos contrários, sete favoráveis, e oito abstenções, reprova-se a Prestação de 112 

Contas do Primeiro Quadrimestre de Dois Mil e Dezessete. 9) José Paulo Porsani 113 

reforça o informe sobre a Greve Geral de sexta feira, dia trinta, com manifestação às 114 

dezesseis horas no Largo do Rosário. José Orlando de Oliveira sugere que sejam 115 

feitas discussões sobre as reformas dos centros de saúde, que começam em 116 

Agosto. Nayara Lucia Soares de Oliveira relata que foi um sucesso a primeira oficina 117 

para formação de conselheiros realizada em Campinas, no dia vinte e quatro de 118 

Junho de Dois Mil e Dezessete, na próxima pauta do Conselho traremos as 119 

propostas que foram debatidas nesta oficina. Sônia Hipólita de S. Sawaski informa 120 

sobre a construção do Centro de Referência Integral à saúde da Mulher, e fala da 121 

importância da atuação conjunta do Conselho da Mulher e do Conselho Municipal de 122 

Saúde, para garantir que os recursos destinados para esta finalidade não sejam 123 

devolvidos. Alexandre Machado informa que no dia primeiro de Julho vai acontecer, 124 

no Colégio Notre Dame, a Conferência sobre o direito das mulheres em situação de 125 

rua. Nada mais havendo a tratar, José Paulo Porsani agradece a presença de todos, 126 

e encerra a reunião às vinte e uma horas e quinze minutos, do mesmo dia. Eu, 127 
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Tércio Sthal, Secretário Ad Hoc, lavro esta Ata que, após lida, discutida e aprovada, 128 

será assinada pelos membros do Conselho Municipal de Saúde. 129 
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