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

Quatorze de Agosto 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 das Atas dos dias: 26 de 7 

Junho de 2019, 24 de Julho de 2019 e 14 de Agosto de 219; 3) Votação do Termo 8 

Aditivo ao Convenio APASCAMP, 4)Reorganização das Comissões Permanentes do 9 

CMS, 5) Apresentação e Discussão do RDQA, 6) Termo de convênio com a Autarquia 10 

Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência, Informes; 7) Informes. 1) 18h30 a 19h00 - 11 

Tribuna Livre; Abertas as inscrições: Sr.  Valdir denuncia o fechamento da Ouvidoria da 12 

saúde que funcionava no 16º andar onde a trabalhadora Ivone Mendonça foi transferida 13 

para o Serviço do SAED, local onde fica o transporte de pacientes. Refere que o MS oferece 14 

verba para criação e estruturação de Ouvidorias e a SMS esta na contramão, fechando um 15 

serviço de grande utilidade dos usuários. E que apesar de não oferecer estrutura 16 

compatível, mas desenvolvia um grande serviço. Esclareceu ainda que apresentou 17 

representação no Ministério Público. Sr. Cecilio esclarece que já foi encaminhado oficio ao 18 

secretário de saúde, solicitando esclarecimentos e pedindo a reabertura imediata da 19 

ouvidoria. Sra. Nayara convida para a 2ª Marcha em Defesa do SUS “Juntos somos mais 20 

fortes”, que acontece dia 21 de Agosto de 2019 as 16h00. Denuncia que há gestores que 21 

estão utilizando um artifício, restringindo a participação de trabalhadores onde cada 22 

trabalhador for fotografo no seu horário de trabalho será descontado como ocorre com as 23 

greves. E orienta que seja feito como nas greves com a equipe cumprindo os que estão 24 

ausentes na marcha. Fala da participação da delegação da 16ª Conferencia Nacional de 25 

Saúde e que será agendado uma devolutiva dia 02 de Setembro de 2019 falta definirmos o 26 

local. Sr. Cecilio faz um apelo aos gestores presentes sobre a participação dos 27 

trabalhadores na marcha e que deve ser organizado os serviços para ampla participação de 28 

todos. Sra. Brasília do Cs Boa Esperança denuncia um furto ocorrido na unidade e por 29 

conta da retirada dos cabos de força, faltou força e por conta disso as geladeiras de 30 

armazenamento de vacinas ficaram prejudicadas por falta de refrigeração. Relata a falta de 31 

medicamentos nas UBS Também relata as péssimas condições do Pronto Socorro do 32 

Hospital Dr. Mario Gatti onde os banheiros não têm condições de uso. Sr Reinaldo 33 

responde sobre as faltas de medicamentos, as cestas de medicamentos no nível de 34 

regularidade e ocorre por vários motivos e exemplifica com a medicação Sertralina é por de 35 
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problemas com os fornecedores e não de falta de pagamentos. Sra. Luciana trabalhadora 36 

do Ipaussurama relata roubo na unidade vindo a prejudicar a reforma e transferência para a 37 

mesma. Ficando prejudicado o atendimento com duas semanas de atendimento no escuro 38 

por falta de energia pelo roubo dos fios de cobre. Fizemos um ato num sábado para 39 

sensibilizar a população. E convida todos a participarem da marcha e solidariza com a 40 

população do Cs Boa Esperança. Sr. Cecilio solicita a contagem do quórum e solicita que 41 

as reuniões do pleno sejam realizadas com quórum e que os conselheiros priorizem as 42 

reuniões. Por falta de 02(dois) conselheiros. 7) Informes; Sra. Nayara  relata a ausência 43 

dos conselheiros as reuniões do pleno e questiona a não vinda e  por que também não 44 

estão justificando e nem avisando aos seu respectivos suplentes. E conclui que: parece-me 45 

que há certo descaso e isso é muito grave, pois é dinheiro publico e propõe que seja feito 46 

um contato individual e entender por que não vieram? E vê as substituições que se fizerem 47 

necessárias. Não havendo quórum esta suspensa à reunião. Sr. Cecílio agradece a 48 

presença de todos e encerra a reunião. Eu Maria Ivonilde Lúcio Vitorino, lavro a presente 49 

ata que, após lida, discutida, e aprovada, será arquivada e publicizada no portal do 50 

Conselho Municipal de Saúde de Campinas.  51 
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