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

Vinte e Sete de Novembro 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. Havendo quórum, 4 

Cecílio Serafim dos Santos, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, saúda os 5 

presentes e inicia a reunião às dezoito horas e trinta minutos, e justifica a falta da ata de 6 

Novembro em virtude das férias da Sra. Ivonilde secretária do CMS e anuncia os seguintes 7 

itens de pauta: 1) 18h30 a 19h00 - Tribuna Livre; 2) Apresentação, discussão e votação 8 

do Termo Aditivo ao Termo de Convênio de Nº 183/16, com a Instituição Real 9 

Sociedade Portuguesa de Beneficência; 3) Apresentação, discussão e votação da 10 

Proposta de Convênio Associação Pestalozzi de Campinas; 4) Balanço da Gestão do 11 

CMS 2017-2020; 5) Informes; 1) 18h30 a 19h00 - Tribuna Livre. Abertas as inscrições: 12 

Sr. Cecílio solicita aprovação do pleno de ajuste na data de inscrição das entidades 13 

ampliada para o dia 15 de Janeiro de 2020, pela comissão eleitoral, haja vista a demora na 14 

publicação no DOM. Como também a data da publicação para o dia 21/01/2020. E os 15 

recursos para interposição para o dia 27/01/2020. Fica APROVADO a ajuste no Calendário 16 

Oficial Eleitoral do CMS. Sr. Porsani solicitou a palavra para endossar o apoio ao referendo 17 

de ampliação da data de inscrição das entidades. Fala do mau assessoramento 18 

juridicamente do secretário de saúde em relação à comissão eleitoral no que tange a não 19 

aceitação de assessores parlamentares que foi a desculpa da demora da publicação. Sr. 20 

Mariante reforçou a fala do Porsani, alegando que poderia por em risco o processo eleitoral 21 

e que devemos tomar cuidados para que não ocorram “riscos” durante o processo. Sr. 22 

Cecílio relata o ocorrido em o TA da Beneficencia Portuguesa informa que recebeu ligação 23 

do Sr. Reinaldo Diretor do Fundo Municipal de Saúde pedindo a retirada de pauta dos dois 24 

convênios. Lido e-mail enviado. 2) Apresentação, discussão e votação do Termo Aditivo 25 

ao Termo de Convênio de Nº 183/16, com a Instituição Real Sociedade Portuguesa de 26 

Beneficência; 3) Apresentação, discussão e votação da Proposta de Convênio 27 

Associação Pestalozzi de Campinas; Retirado da pauta pela gestão. Abertas as 28 

inscrições: Sr. Geraldo relata que a documentação foi apresentada na reunião da 29 

secretaria executiva que não foi apresentado nenhum questionamento. Sugere que o 30 

Comitê Gestor exare parecer sobre os convênios para balizar as discussões. Sr. Mariante 31 

se pede que se averiguem os prazos dos convênios. Que tenhamos cautela. Sra. Monica 32 

esclarece sobre a postergação dos convênios, pois houve questionamentos do comitê 33 

gestor da PMC, sobre prazos e acertos finais e informa que a Beneficencia é um Termo 34 

Aditivo e um aumento da oferta e que os munícipes não ficaram desassistidos. Quanto a 35 
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Pestalozzi é um convenio novo. 4) Balanço da Gestão do CMS 2017-2020; Sr. Cecílio faz 36 

a Apresentação da Avaliação do CMS - RESISTÊNCIA EM DEFESA DO SUS 2017 / 2019. 37 

2017 - Realizamos: 24 de Junho oficina de capacitação sobre o Papel dos conselheiros; 07 38 

de Outubro segunda oficina sobre planejamento em saúde: a) instrumento do SUS, para 39 

avaliação dos problemas, b) papel dos conselhos. Questionário / diagnostico da rede - maio 40 

de 2017. 2018 Realizamos: Boletim do Conselho; Reuniões MPE / volume de reclamações; 41 

1ª Marcha em defesa do SUS / A esperança somos nós! Abraço no Mario Gatti; Abraço no 42 

CHOV; Abaixo assinado (22 mil assinaturas e ato no paço); Plenária do Conselho; Abaixo 43 

assinado sobre a Botica da família; Segundo questionário sobre a situação das UBSs; 2019 44 

Realizamos: Plenária em preparação a conferencia; Pré Conferencias;  Conferência 45 

Municipal de 05 a 07 de abril; 2ª Marcha em defesa do SUS / JUNTOS SOMOS MAIS 46 

FORTES! Criação da Comissão de acompanhamento da Rede de Urgência e Emergência; 47 

Conselho do CHOV; Plenária do Conselho sobre nova política de financiamento da Atenção 48 

Básica. 2019 Realizamos: Ficam muitas pendencias: Autoclaves, Botica, Recomposição 49 

das equipes saúde da família... 2019 Realizamos: Nada disso seria possível não fosse a 50 

teimosia, a dedicação de cada um dos Conselheiros e conselheiras. A todos um Feliz Natal! 51 

De coração obrigado a todos! Especialmente a dedicação dos trabalhadores nas UBS. 52 

Abertas as inscrições: Sr. Porsani relata que essa gestão começou com a Presidência da 53 

Dra. Haydée, que prestou relevante serviço ao conselho pela sua experiência em saúde 54 

publica, presidiu por quase dois anos. Não existe sinergia entre o SMS e o CMS o que vem 55 

prejudicar o bom andamento dos trabalhos, com a ausencia do secretário de saúde. Relata 56 

que esta no CMS desde 2007 com as devidas ausências regimentais entre idas e vindas. E 57 

elogia a apresentação do presidente Cecílio, parabeniza os conselheiros que ainda 58 

persistem na luta. Sr. Cecílio solicita ao pleno uma salva de palmas em homenagem a Dra 59 

Haydée. Sr. Geraldo fala da luta que os conselheiros têm que travar todos e dias e lamenta 60 

que o secretário nunca recebesse corriqueiramente os conselheiros. Nunca respeitou o 61 

CMS. E diz que mesmo não sendo conselheiro a sua luta é em relação ao dimensionamento 62 

da rede e a botica da família. Sr. Mariante parabeniza a gestão do CMS que sempre teve a 63 

frente à defesa do SUS. Cumpriu seu papel inclusive em garantir a realização da 11ª 64 

Conferencia. Sra. Raimunda solicita intervenção do Conselho junto a Secretaria Municipal 65 

de Saúde em busca de solução para transferência de enfermeiras do CS V Rica para CS 66 

São Bernardo segundo ela a transferência ocorreu sem que o Conselho Local fosse 67 

comunicado e a unidade ficou sem nenhum enfermeiro no período da tarde, pois uma está 68 

de férias e outra fora transferida. Mônica responde que a transferência é por um período de 69 

seis meses, pois a enfermeira do C S São Bernardo encontra-se em licença maternidade. Sr 70 
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Cecílio questiona da gestão essa forma de remanejamento sem critérios onde cobre um 71 

santo e descobre outro. Sra Rute parabeniza a gestão e principalmente a gestão do 72 

presidente mesmo com todas as dificuldades. E defende a não participação partidária dentro 73 

do conselho, pois devemos defender a bandeira do SUS. Sra Monica diz que enquanto 74 

gestão nunca deixou de participar das reuniões do pleno tanto ela, como os outros diretores. 75 

Sempre enfrentando todas as demandas. Em relação à parte estrutural da reforma da Botica 76 

esta a cargo da Unicamp e a parta de planta já foram encaminhadas pela SMS e esta sendo 77 

tocado o projeto. Em relação ao dimensionamento já fora apresentado pela Beth Lelo do 78 

DGTES.  O concurso já foi homologado de médicos e outras categorias da saúde quanto à 79 

Vila Rica foi conversado com o CLS da Vila Rica e só foi retirado um enfermeiro de lá, por 80 

conta da necessidade de suprir a vaga de enfermeiro que esta de licença gestante.  E com o 81 

chamamento do concurso iremos atender essa demanda. Não estamos desassistindo a rede 82 

e sim suprindo as necessidades prementes. Sr Cecílio pergunta a Mônica sobre os exames 83 

da rede. A mesma responde fala dos tramites da empresa que operava e não manifestou 84 

mais interesse em manter o contrato, dai foi aberto o processo de licitação. Por falta de 85 

tempo hábil foi aberta um processo emergencial que não deu conta por conta da demanda 86 

de exames de dengue. Mas todos os exames emergenciais estão sendo realizados. 87 

Agradece a todos pelos anos que participou do CMS e por força da lei esta impossibilitada 88 

de participar do próximo pleito. Solicita que a proxima gestão do CMS seja de parceria e 89 

trabalhar em conjunto, deseja a todos um feliz natal e um próspero ano novo. Sr. Cecílio 90 

agradece o esforço dos diretores mesmo com a posição contraria do prefeito e diz que não 91 

adianta vir no conselho gritar, pois isso não resolve. E sim de uma forma respeitosa, pois a 92 

luta é grande. E muitas das vezes e difícil às dificuldades enfrentadas no dia a dia. Deseja a 93 

todos um feliz natal e um ano novo de paz. Sr. Cecílio agradece a presença de todos e sem 94 

mais para o momento encerra a reunião. Eu Maria Ivonilde Lúcio Vitorino, lavro a 95 

presente ata que, após lida, discutida, e aprovada, será arquivada e publicizada no portal do 96 

Conselho Municipal de Saúde de Campinas. 97 


