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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada em 1 

Vinte e Quatro de Julho de Dois Mil e Dezenove. Presentes os Conselheiros e as 2 

Conselheiras Municipais de Saúde, além de convidados e convidadas, conforme lista de 3 

presença em anexo, devidamente assinada e que faz parte desta Ata. Sr. Cecílio Serafim 4 

dos Santos, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, saúda os presentes e inicia a 5 

reunião às dezoito horas e trinta minutos, com os seguintes itens de pauta: 1) 18h30 a 6 

19h00 - Tribuna Livre; 2) Apresentação, Discussão e Votação da Ata do dia: 26 de 7 

Junho de 2019, 3) Votação do Termo Aditivo ao Convenio APASCAMP, 8 

4)Reorganização das Comissões Permanentes do CMS, 5) Apresentação e Discussão 9 

do RDQA, 6)Informes. 1) 18h30 a 19h00 - Tribuna Livre; Abertas as inscrições: Sr. 10 

Alexandre, informa sobre o falecimento de um amigo por falta da medicação Haldol nos 11 

CAPS. E também sobre a doença de Sarampo que esta espalhada na cidade de campinas e 12 

solicita um minuto de silencia ao amigo Renato. Sra. Luciana informa que foi realizada a 4ª 13 

reunião da organização da 2ª Marcha em Defesa do SUS na ultima semana com a 14 

participação dos conselheiros, MOPS Movimentos Sociais e Sociedade organizada, que tem 15 

como tema “Juntos somos mais fortes” Dia 21 de Agosto de 2019 ira ocorrer as 16h00 no 16 

Largo do Rosário. A próxima reunião da comissão será dia 02 de Agosto de 2019 as 19h00 17 

no Sindicato da Construção Civil. Sr. Cecílio confere a presença de conselheiros que no 18 

total de 43 (quarenta e três) só estão presentes 21 conselheiros. Não havendo quórum para 19 

deliberação dos convênios constantes na pauta. Solicitado questão de ordem pelo 20 

conselheiro Sr. Alfredo Leal que o Convênio da APASCAMP seja aprovado pelo presidente 21 

do Conselho por “AD Referendum”. Sr. Cecílio acata a sugestão, dar por encerrada a 22 

presente reunião por falta de quórum e convoca Reunião Extraordinária do Conselho para o 23 

dia 14 de Agosto de 2019, ás 18h30 no Salão Vermelho Paço Municipal informa que a 24 

pauta da reunião hora cancelada fica transferida para a próxima, conforme prevê o 25 

regimento do conselho. A conselheira Sra. Luciana Utsunomiya sugere que seja 26 

apresentado aos conselheiros presentes o Termo Aditivo ao Convenio APASCAMP, sem 27 

deliberação apenas como esclarecimento. Sra. Rute solicita o compromisso de todos os 28 

conselheiros em relação ao quórum do pleno, pois é um desperdício de tempo e de dinheiro 29 

e num momento tão critico que passa o SUS com tanto ataques do governo federal. Sra. 30 

Paula coordenadora do convenio pelo DGDO, realiza a apresentação: APASCAMP 31 

Convênio Vigente TC Nº 03/18 Processo SEI: 2018.00022588-07. Vigência: 22/04/2018 a 32 

21/04/2023. Proposta Aditamento do Convênio para aporte de valor para ampliação de 33 

serviços e atendimentos. Objeto do TC / do TA. Promover assistência ao deficiente 34 

auditivo, visando otimizar o diagnóstico e realizar ações que assegurem suas reeducações, 35 
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através da clínica e terapia. Promover garantia do direito à participação e integração social 36 

para pleno desenvolvimento de suas potencialidades. Ofertar 3.485 procedimentos mensais 37 

(consultas, exames e procedimentos) – ampliação de 873 procedimentos (de 2.612 para 38 

3.485). Ampliar atendimentos para 185 usuários (conforme a capacidade instalada) 39 

beneficiados pelo projeto Ouça Bem. Repassar mensalmente até R$ 74.513,47 (Conforme a 40 

produção), representando aporte financeiro de até R$ 18.119,08/ mês com o TA. 41 

Encaminhamentos Pessoas com suspeita de deficiência auditiva/ surdez ou já 42 

diagnosticadas podem ser encaminhadas por via Sistema On Line (SOL) através: das UBS - 43 

de outros serviços da rede municipal. Censo Demográfico de 2010: Campinas tem 44 

48.356 deficientes auditivos. Projetos dos Programas de Saúde Auditiva. Projeto de 45 

Audiologia Clínica: Realização de exames clínicos e audiológicos. Projeto Incluindo as 46 

diversidades e Projeto Brinquedoteca “Encontro com as Diferenças”: Possibilitar a interação 47 

entre deficientes auditivos/ surdos e a comunidade ouvinte, com reconhecimento de seus 48 

diferentes potencias. Projeto Inclui Ação: Possibilitar a inclusão social através da 49 

convivência entre adolescentes e jovens, incentivando através de um olhar diferenciado um 50 

novo mundo de oportunidades oferecendo atividades diversificadas que possibilitem o 51 

desenvolvimento da participação democrática e da autonomia. Projeto de Psicologia “Pronto 52 

Atendimento Psicológico”: Possibilitar um espaço de escuta e acolhimento em situações que 53 

demandem a consulta psicológica. Projeto Idoso em Ação: Oferecer espaços de escuta e de 54 

reconstrução da relação consigo e com o outro, por meio da ressignificação do afeto no 55 

convívio familiar no resgate dos vínculos que vão sendo rompidos devido às dificuldades 56 

peculiares da idade. Projetos do Programa de Reeducação Auditiva Projeto de Audiologia 57 

Educacional: Possibilitar a inclusão da pessoa com deficiência auditiva/surdez na sociedade 58 

através do estabelecimento de uma comunicação efetiva, seja ela oral, Libras ou bimodal, 59 

considerando a singularidade de cada usuário. Projeto de Apoio Pedagógico Inclusivo: 60 

Proporcionar o apoio complementar e suplementar pedagógico, para alunos com deficiência 61 

auditiva/surdo, matriculados na rede regular de ensino e auxiliar na prática da escolarização 62 

dos mesmos através de metodologias adotadas possibilitando uma ação-reflexão 63 

permanente acerca da inclusão escolar. Projeto de Psicologia: Acompanhar o 64 

desenvolvimento dos usuários com deficiência auditiva/ surdo, possibilitando a realização de 65 

um trabalho preventivo em saúde mental, trabalhando as questões conflitantes que existam 66 

ou que venham a surgir no contato com a família, escola e sociedade. Projeto Fortalecendo 67 

Vínculos Afetivos: Oferecer espaços de escuta e de reconstrução da relação consigo próprio 68 

e com o outro, por meio da ressignificação do afeto e da participação social. Projeto Inclui 69 

Ação: Possibilitar a inclusão social através da convivência entre adolescentes e jovens, 70 
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incentivando através de um olhar diferenciado um novo mundo de oportunidades oferecendo 71 

atividades diversificadas que possibilitem o desenvolvimento da participação democrática e 72 

da autonomia. Projeto Brinquedoteca “Encontro com as Diferenças”: Possibilitar a interação 73 

entre deficientes auditivos/ surdos e a comunidade ouvinte, com reconhecimento de seus 74 

diferentes potenciais. Projeto Ampliando Possibilidades: Realizar o acolhimento após o 75 

diagnóstico da deficiência auditiva e verificar os usuários elegíveis para a inclusão nos 76 

projetos de reabilitação. PROJETO LIBRAS: Pensando na inclusão do deficiente na 77 

sociedade a APASCAMP vem buscando divulgar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 78 

oferecendo: Assessoria e prestação de serviços nas empresas. Cursos in loco, em órgãos 79 

públicos e na sede da instituição, ministrados por profissionais intérpretes habilitados. Valor 80 

dos Repasses Fonte de Recurso Federal – A Empenhar (Jul. – Dez 2019) = R$ 99.114,48 81 

– A Empenhar 2020 = R$ 198.228,96 – A Empenhar 2021 = R$ 198.228,96 – A Empenhar 82 

2022 = R$ 198.228,96- A Empenhar 2023 = R$R$ 66.076,32. TOTAL A EMPENHAR = R$ 83 

759.877,68. Municipal (procedimento Terapia) A Empenhar (Jul. – Dez 2019) = R$ 9.600,00. 84 

= $ 19.200,00R$ A Empenhar 2021= 19.200,00. A Empenhar 2022 = R$ 19.200,00. A 85 

Empenhar 2023 = R$ 6.400,00. TOTAL A EMPENHAR = R$ 73.600,00. TOTAL A Empenhar 86 

(Jul. – Dez 2019) = R$ 108.714,48. A Empenhar 2020 = R$ 217.428,96. A Empenhar 2021 87 

=R$ 217.428,96. A Empenhar 2022 = R$ 217.428,96. A Empenhar 2023 = R$ 72.476,32. 88 

TOTAL A EMPENHAR R$ 833.477,68. Valor de Contrapartida da Entidade. Contrapartida 89 

(manter). A Empenhar (Jul. – Dez 2019) = R$ 1.200,00. A Empenhar 2020 R$ 2.400,00. A 90 

Empenhar 2021= R$ 2.400,00. A Empenhar 2022 = R$ 2.400,00. A Empenhar (jan-abr 91 

2023) = R$ 800,00. TOTAL A EMPENHAR= R$ 9.200,00. Sr. Mariante solicita 92 

esclarecimentos sobre os números apresentado de 101%. Sra. Luciana fala das filas nas 93 

UBS e a APASCAMP apresenta uma sobra dessas vagas. A Sra. Paula esclarece as 94 

duvidas dos conselheiros e presentes. E fala que as vagas são agendadas pelo Sistema 95 

SOL.  E no ano passado a entidade não atingiu as metas e também não houve repasse. 96 

Findando a apresentação Sr. Cecílio solicita sobre a demanda da Secretaria Executiva no 97 

treinamento dos médicos para a limpeza de conduto auditivo externo. Sendo respondido 98 

pela Sra. Paula que esta demanda esta sendo estudada pela conveniada. Sr. Cecílio 99 

reforça a presença de todos na reunião extraordinária do dia 14 de Agosto de 2019 as 100 

18h30, solicita que cheguem no horário e encerrou-se a reunião. Eu Maria Ivonilde Lúcio 101 

Vitorino, lavro a presente ata que, após lida, discutida, e aprovada, será arquivada e 102 

publicizada no portal do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. 103 


