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ÍNDICE REMISSIVO DAS ATAS DO CMS ANO 2007 

1. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e 
quatro dias do mês de janeiro de dois mil e sete 

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 25.10, 22.11, 06.12 (extraordinária) e 13.12.06; 2) Prestação de contas dos Termos 
Aditivos nºs 06 e 07/2005 ao convênio com a Secretaria de Estado da Saúde; 3) 
Assembléias Populares de Saúde – proposta; 4) Proposta de projeto de lei que dispõe 
sobre as competências, composição e organização do Conselho Municipal de Saúde; 5) 
Informes. 

2. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada aos trinta e um dias do mês  de janeiro de dois mil e sete 

A pauta da reunião era a discussão sobre a proposta de alteração da lei do Conselho.  

3. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e sete 

A pauta da reunião era a continuidade da discussão da proposta de alteração da lei do 

Conselho 

4. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e 

oito dias do mês de fevereiro de dois mil e sete 

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 24.01 e extraordinária de 31.01; 2) Continuação da discussão da proposta de 
alteração da lei do Conselho. 

5. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e sete 

 A pauta da reunião era a continuidade da discussão da proposta de alteração da lei do 
Conselho.  

6. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e 
oito dias do mês de março de dois mil e sete  

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 14.02.07 (extraordinária) e 28.02.07; 2) Renovação do convênio com a Maternidade 
de Campinas; 4) Prestação de contas de recursos  humanos; 4) Informes. 

7. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos 
dezoito dias do mês de abril de dois mil  e sete 

A reunião teve como  pauta única a prestação de contas de recursos humanos. 
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8. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e 

cinco dias do mês de abril de dois mil e sete 

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 21.03 (extraordinária) e 28.03; 2) SIS Pacto; 3) Reorganização da Rede Básica; 4) 
Informes. 

9. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e 
nove dias do mês de maio de dois mil e sete 

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Pró-água e Vigisolo; 2) Custeio  do 
Pronto Atendimento Leste; 3) Conselho Local de Saúde do Hospital Mário Gatti;  4) 
Renovação do convênio com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.  

10. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte 
e cinco dias do mês de julho de dois mil e sete  

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 25.06 e 04.07.07 (extraordinária); 2) 8ª Conferência Municipal de Saúde; 3) Termo 
Aditivo nº 04/2005 ao convênio com a Secretaria de Estado da Saúde; 4) 
Reestruturação da Atenção Básica; 5) Informes.  

11. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e nove dias 
do mês de agosto de dois mil e sete  

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Política Municipal do Idoso / 
Centro de Referência do Idoso; 2) Apresentação do Resultado da Pesquisa realizada 
pelo Movimento Popular de Saúde sobre Satisfação dos Usuários; 3) Informes.  

12. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e seis dias do 
mês de setembro de dois mil e sete 

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 25.07 e 29.08.07; 2) Pesquisa sobre Satisfação dos Usuários; 3) Termo de 
Compromisso do Pacto pela Saúde; 3) Registro de Câncer de Base Populacional; 4) 
Informes: Fundação Síndrome de Down. 

 

13. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e quatro dias 
do mês de outubro de dois mil e sete 

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 
26.09; 2) Pré-projetos a serem encaminhados ao Ministério da Saúde; 3) Plano de Ação 
e Metas do Programa Municipal  de DST/AIDS; 4) Informes. 

14. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte 
e oito dias do mês de novembro de dois mil e sete   
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A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 
24.10.07; 2) Prestação de contas do 1º semestre de 2007 e proposta de Orçamento 
para 2008; 3) Dengue; 4) Informes. 

15. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos doze 
dias do mês de dezembro de dois mil e sete 

A pauta da reunião constou dos seguintes itens: 1) Dengue; 2) Segurança das Unidades 
e Serviços de Saúde; 3) Impacto do reajuste da tabela SUS; 4) Informes. 
 

ÍNDICE REMISSIVO DAS ATAS DO CMS ANO 2008 

 
16. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte 
e três dias do mês de janeiro de dois mil e oito. 
 
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 28.11.07 e 12.12.07; 2) Prestação de Contas do Estado – Termos Aditivos Nº 
05/2005; 08/2005; 09/2005; 01/2006; 02/2006; 03/2006; 3) Segurança nas Unidades 
Básicas; 4) Regimento Interno; 5) Informes. 
 

17. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 

realizada aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e oito. 

 
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Relatório da visita da comissão do 

CMS ao Hospital Dr Cândido Ferreira (lavanderia); 2) Apresentação do cronograma de 

feriados de 2008; 3) Avaliação e monitoramento das especialidades.(cancelada); 4) 

Informes. 

 

 

 

 

18. Ata da reunião do Conselho municipal de Saúde realizada aos vinte e sete do mês 

de fevereiro de dois mil e oito 

A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões 
de 23.01 e extraordinária de 30.01.08; 2) Posse dos novos conselheiros; 3) Eleição do 
Presidente, Mesa Diretora, Secretaria Executiva e Conselho Fiscal.  
 
19. Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e 
três dias do mês de abril de dois mil e oito 
 
A pauta da reunião constará dos seguintes itens: 1- Aprovação da ata da reunião de 
12.03, 26.03 e 09.04.08; 2 - Impugnação da Eleição do Conselho Local de Saúde do Pq. 
Oziel, 3 - Discussão e Votação do PAM da Saúde dos Trabalhadores, 4 - Discussão do 
Cândido Ferreira (TA) e 5 – Informes; Após a 
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leitura da ordem do dia, foi proposto pelo presidente a substituição do item II – 
Impugnação da eleição do Conselho Local de Saúde do Parque Oziel. 
 
20. Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada  aos vinte e 
oito dias do mês de maio de dois mil e oito. 
 
A pauta da reunião constou com a seguinte pauta: 1 - Aprovação das atas das reuniões 
do Pleno do Conselho do dia 12 de março (extraordinária), dia 26 de março (ordinária) 
e 09 de abril (extraordinária); 2 - Avaliação e Deliberações das Plenárias dos Segmentos 
do Conselho Municipal; 3 – Dr. Cândido Ferreira (TA) e 4 – informes. 
 
21. Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos 
dezoito dias do mês de junho de dois mil e oito. 
 
A pauta da reunião constou com a seguinte pauta: 1 - Aprovação A pauta da reunião 
constou com os seguintes temas: I – Discussão e votação do Convênio do Centro de 
Reabilitação Física e a Equoterapia; item II - Discussão e Votação do Pacto da Saúde; 
item III -Discussão e Votação do Relatório de Gestão; item IV - Discussão e Votação da 
Prestação do 3º e 4º trimestre de 2007 e 1º Trimestre de 2008; item V – Informes. 
 
22. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e 
cinco dias do mês de junho de dois mil e oito. 
 
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Continuidade da discussão e 
votação do Pacto da Saúde e Relatório da Gestão; 2) Discussão e Votação da Prestação 
de Contas 2007 e Primeiro Trimestre 2008; 3) Centro de Controle de Zoonoses; 4) 
Convênios APASCAMP, Pró-Visão e o Centro de Referência à Saúde da Mulher; 5) 
Informes. 
 
 
23. Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada  aos vinte e 
três dias do mês de julho de dois mil e oito. 
 
As pautas, sendo: 1) Apresentação do convênio APASCAMP; 2) Apresentação do 
convênio PRÓ-Visão; 3) Apresentação do Centro de Controle de Zoonoses; 4) 
Apresentação do Programa de Saúde da Mulher  e Apresentação e Votação do Centro 
de Referência da Mulher e 5) Informes. 
 
24. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos 
vinte dias do mês de agosto de dois mil e oito. 
 
A pauta: I. Apresentação do Programa de Saúde da Mulher e do Centro de Referência 
da Saúde da Mulher; II. Informes. 
 
25. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e 
sete dias do mês de agosto de dois mil e oito. 
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A pauta constava os seguintes itens: 1) votação das atas: reunião ordinária de 23 de 
abril, reunião ordinária de 28 de maio, reunião extraordinária de 18 de junho, reunião 
ordinária de 25 de junho e reunião ordinária de 23 de julho.Renovação do convênio da 
PUC Campinas. 3) Informes. 
 
26. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e 
quatro dias do mês de setembro de dois mil e oito. 
 
A pauta: I. Apresentação do Contrato de Metas do Convênio da PUCC com a Secretaria 
Municipal de Saúde e votação; II. Apresentação e Votação da Prestação de Contas do 
acumulado do 1° e 2° Trimestre de 2008 da Secretaria Municipal de Saúde; III. Eleição 
e Nomeação dos Conselheiros participantes das Comissões Gestoras: Complexo Ouro 
Verde, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Maternidade de Campinas, Hospital e 
Maternidade Celso Pierro, Serviço em Saúde “Dr. Cândido Ferreira” e Irmandade de 
Misericórdia; IV. Informes. 
 
27. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e oito. 
 
As pautas, sendo: I. Apresentação e Votação do Plano de Ações e Metas do Centro de 
Referência em Reabilitação; II. Prestação de Contas dos TAS“Glicemia”, “Dose Certa” e 
“05/2006”; III. Votação da Peça Orçamentária 2009 do Conselho Municipal de Saúde; 
IV. Votação das ATAS dos dias vinte de agosto e vinte e sete de agosto; V. Eleição dos 
Conselheiros representantes para a XV plenária nacional de Conselhos Municipais; VI. 
Informes. 
 
28. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e oito. 
 
A pauta da reunião extraordinária seria I. Orçamento da Secretaria de Saúde 2009; II. 
Informes. O Dr. Pedro Humberto solicitou uma questão de ordem onde alegou que o 
PAM do Programa Municipal de DST/AIDS foi a razão de gerar a reunião extraordinária, 
inicialmente marcada para o dia doze de novembro adiada para este dia, em razão dos 
compromissos dos gestores. Afirmou que existe uma necessidade de apreciar o PAM 
em questão por motivos de repasse de verbas da União. O Sr. Junior anunciou a 
decisão pela aprovação por Ad Referendum do Plano de Ações e Metas do Programa 
Municipal de DST/AIDS do Município de Campinas. 
 
29. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos vinte e seis dias de novembro de dois mil e oito. 
 
A pauta apresentação da Peça Orçamentária de 2009 da SMS. O Dr. Pedro Humberto 
solicitou uma questão de ordem pedindo a inclusão dos Convênios da SMS com a Real 
Sociedade Portuguesa de Beneficência e Irmandade de Misericórdia de Campinas. A 
Sra. Francisca solicitou uma  questão de ordem para a leitura da carta de protesto e 
repúdio dos acontecimentos da reunião extra-ordinária do dia 19 de novembro. 
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30. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada aos dez dias de dezembro de dois mil e oito. 
 
A pauta da reunião extraordinária: I. Apresentação, discussão e votação dos Convênios 
“Real Sociedade Portuguesa de Beneficência”, “Irmandade de “Misericórdia de 
Campinas” e “Instituto Penido Burnier”; II. Informes. Sr. Cláudio Trombeta solicitou 
questão de ordem para inclusão na pauta do “Ad Referendum” dado na reunião do dia 
19 de novembro de 2008 ao PAM 2009 da Aids e exclusão da pauta dos convênios que 
seriam apresentados por falta de documentação pertinente a apreciação do Conselho 
Fiscal tais como: certidão negativa do FGTS, INSS, CNAS, ISSQN e minuta do contrato 
do Convênio. O Sr. Pedro Humberto esclareceu que como o “Ad Referendum” é 

prerrogativa do Presidente, o que é necessário é a apresentação aos conselheiros do 
PAM 2009 do Centro de Referência de DST/Aids. 
 
31. Retificação da ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 
Campinas realizada aos dezessete dias de dezembro de dois mil e oito. 
 
“O Sr. Fábio Forte apresenta a prestação de conta do Dinheiro do Estado – Termos 
Aditivos, sendo TA Glicemia no valor R$ 172.475,68 (cento e setenta e dois mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), TA Dose Certa R$ 
1.999.388,30 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil,trezentos e oitenta e oito 
reais e trinta centavos), o TA 05/2006, destinado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, 
no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e o TA 03/2007, destinado à 
aquisição de microscópio cirúrgico para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no valor 
de R$14 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).”  
 

ÍNDICE REMISSIVO DAS ATAS DO CMS ANO 2009. 

32. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos vinte e oito dias de janeiro de dois mil e nove. 
 
As pautas, sendo I. Votação das Atas de 24 de Setembro e 22 de Outubro, sendo 
aprovada; II. Apresentação da Estrutura do Conselho Municipal de Saúde; III. Informes. 
O Sr. Júlio César solicitou a inclusão de pauta acerca o Conselho Local de Saúde do 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, sendo o motivo que em uma das executivas, 
realizada em dezembro, houve um conflito do Regimento Interno. 
 
Informes: o curso de capacitação realizado pelo Departamento Regional de Saúde VII, 
sendo necessário apresentar os nomes dos interessados. 
 
33. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos quatro dias de março de dois mil e nove. 
 
As pautas: 1. Eleição da Mesa Diretora e Comissão Executiva, sendo a seguinte 
votação: Sra. Maria Helena: 19 (dezenove) votos, Sra. Izabel: 18 (dezoito) votos, Sra. 
Ivone: 16 (dezesseis) votos, Sra. Leonilda: 12 (doze) votos, Sra. Denise: 9 (nove) votos; 
e para a Mesa Diretora, candidatou-se o Sr. André Rodrigues Ribeiro, sendo eleito por 
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unanimidade. Para a eleição dos conselheiros trabalhadores, foram eleitos Sr. Júlio 
César dos Santos e Sra. Maria Ivonilde Lúcio Vitorino, e para a Mesa Diretora, fora 
eleito o Sr. Wander de Oliveira Villalba. O Sr. Cláudio Trombetta solicitou a eleição para 
uma vaga do Conselho Fiscal de Saúde, substituindo o Sr. Sidney que solicitou seu 
afastamento. Foram eleitas a Sra. Denise Mateus como titular; 2. Relatório de Gestão 
do Complexo Hospitalar Ouro Verde; 3. Apresentação e votação das novas orientações 
de Conselhos Locais de Saúde, sendo aprovado por ad referendum, pelo presidente 
Ercindo Mariano Junior; 4. NASF (Núcleo de Apoio da Assistência da Família), sendo 
adiada; 5. Informes. 
 
Informes: alteração da data da realização do PAM do CMS para dia 14 de março e a 
existência de 05 (cinco) vagas para o Curso de Capacitação de Conselheiros e sobre as 
inscrições para o concurso para médico. 
 
34. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos oito dias de abril de dois mil e nove. 
 
As pautas, sendo: I. Votação das Atas de 19 de novembro, 26 de novembro e 10 de 
dezembro de 2008, sendo todas aprovadas; II. Apresentação e votação do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), sendo aprovado; III. Apresentação e votação da 
Especialidade de Oftalmologia da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o convênio 
com a Beneficência Portuguesa aprovado; IV. Informes. 
 
Informes: fatos ocorridos entre o Sr. Ercindo Mariano Junior e o Programa Municipal 
DST/AIDS de Campinas, tais como a carta aberta enviada pelo presidente a diversas 
instancias e a reportagem do jornal Todo Dia. 
 
 
35. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos vinte e dois dias de abril de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. votação da ATA de 17 de dezembro de 2008, sendo aprovada; II. 
apresentação do Plano de Ações e Metas 2009/2010 do Conselho Municipal de Saúde; 
III. apresentação da Prestação de Contas do terceiro e quarto trimestre de 2008, sendo 
aprovada;  
 
Informes: Sr. Pedro Humberto assume a coordenação da Secretaria Executiva e a 
presidência interina até o pleito eleitoral, sendo realizado no dia 27 de maio; indicação 
de um conselheiro municipal de saúde para a Comissão de Ética da UNICAMP; 
apresentação do Sr. Mauro Siqueira, da assessoria de comunicação do Ministério da 
Saúde. 
 
36. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos dez dias de  junho de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. Eleição à Presidência do CMS, sendo eleito o Sr. Pedro Humberto S. 
Scavariello; II. Votação das Atas de Votação das atas dos dias 28 de janeiro, 04 de 
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março, 08 de abril e retificação de ata de 17 de dezembro de 2008, sendo todas 
aprovadas; III. Informes. 
 
37. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada, 
aos vinte e quatro de junho de dois mil e nove. 
 
Pautas: I a votação  da ata de 22 de abril de 2009, sendo aprovada; II Apresentação da  
e votação da prestação de contas do 1º trimestre de 2009, sendo aprovada; III 
Apresentação e votação da Associação Maria Porta do Céu - Lo Tedhal, sendo apenas 
discutido, tendo sido adiada a votação para a próxima reunião; IV. Informes. 
 
Informes: Mutirão do Coração, a recomposição do conselho, caravana do SUS. 
 
38. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada, 
aos vinte e dois de julho de dois mil e nove. 
 
Pautas: I a votação  da ata de 10 de junho de 2009, sendo aprovada; II Votação do 
Convênio Lo Tedhal, sendo aprovado; III. Apresentação da saúde Mental; IV Informes. 
 
Informes: renovação de convênio entre a secretaria de saúde e o Serviço de Saúde Dr. 
Cândido Ferreira, imediatamente a comissão executiva e o presidente do conselho 
Municipal de saúde cobraram esclarecimentos por parte da secretaria pela não 
comunicação ao conselho sobre essa questão; ampliação do número de computadores 
a serem utilizados pelos conselheiros na sala do conselho;  
 
39. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada, aos Doze dias de Agosto de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. Apresentação da “TV Saúde”; II: SIS-PACTO e Relatório Anual de Gestão, 
sendo aprovado; III: Informes; 
 
Informes: sobre a Influenza A (H1N1); Seminário Sobre Modelo de Gestão no SUS; 
Caravana em Defesa do SUS e Regulamentação da emenda 29; 1ª Conferência de 
Saúde Ambiental da Cidade de Campinas; 6ª Conferencia de Saúde da cidade de 
Hortolândia;  
 
40. Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada, 
aos Vinte e Seis dias de Agosto de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. Votação das Atas de 22 de julho e de 12 de agosto, sendo ambas aprovadas, 
com ratificações na ata de 12 de agosto; II. Apresentação e Discussão sobre os 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo realizada pela Sra. Sílvia 
Carmona; III. Apresentação da APAE e do convênio entre a instituição e a SMS, 
realizada pela Sra. Eliane e pela Dra. Maria Luíza; IV. Informes. 
 
Informes: Caravana em defesa do SUS; 1ª Conferencia Municipal de Saúde Ambiental 
de Campinas; Curso de Capacitação de Conselheiros do Distrito Sudoeste. 
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41. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos vinte e três dias de setembro de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. Votação da ATA de 26 de agosto de 2009, sendo aprovada; II. Apresentação: 
“Avaliação das Atividades de Educação Permanente em Saúde no SUS – Campinas”, 
realizada pela Sra. Elizabeth Smeke, sendo aprovadas as moções de apoio a professora 
e de repúdio à PUCC pela demissão da mesma, publicadas em Diário Oficial; III. 
Discussão sobre a especialidade de Oftalmologia no município, realizada pelas Dra. 
Valéria e Dra. Ivanilde, sendo solicitado informes das ações da Secretaria Municipal de 
Saúde na próxima reunião; IV. Informes. 
 
Informes: 1ª Conferência Municipal de Saúde Ambiental; Congresso Estadual de 
Mucopolissacaridose; semana do trânsito; a palestra com Dr. Gilson Carvalho a 
realizar-se no dia 27 de outubro; Caravana em Defesa do SUS, etapa São Paulo; 
realização da Prestação de Contas no Plenarinho da Câmara dos Vereadores 
 
42. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada aos quatorze dias de outubro de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. Informes, II. Apresentação e votação da Prestação de Contas da Secretaria 
Municipal de Saúde – 2° Trimestre de 2009, apresentada pelo Sr. Fábio Forte de 
Andrade – Diretor do Fundo Municipal de Saúde, sendo aprovada; III. Apresentação da 
Peça Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde para 2010, apresentada pelo Sr. 
Fábio Forte de Andrade, sendo a discussão e votação adiadas para a próxima reunião. 
 
 
43. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada 
aos vinte e oito dias de outubro de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. Informes, II. Apresentação, discussão e votação do Plano Municipal de Saúde 
2010 – 2013, realizada pelo Dr. Savério e pelo Dr. Saraiva, sendo aprovado por ad 

referendum pelo presidente Sr. Pedro Humberto, III. Discussão sobre a Peça 
Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Informes: nomeação de um conselheiro usuário para o Comitê de Pesquisa da 
Irmandade de Misericórdia; carta do CEBES sobre a argumentação a respeito da 
candidatura do Sr. Nilson, retirando sua candidatura como conselheiro usuário; 
reunião extraordinária no dia 04 de novembro; a Dra. Valéria informou sobre a 
situação da especialidade da Oftalmologia; Marcha para Redução da Jornada de 
Trabalho, nos dias 10 e 11 de novembro; próxima reunião do CEBES. 
 
44. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
realizada aos quatro dias de novembro de dois mil e nove. 
 
Pautas: I. Informes; II. Continuação da apresentação, discussão e votação do Plano 
Municipal de Saúde 2010 – 2013, realizada pelo Dr. Savério e Sr. Fábio Forte, sendo 
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aprovados; III. Apresentação e discussão do Plano Operativo e da Prestação de Contas 
do Complexo Hospitalar Ouro Verde, realizada pela Dra. Taniella, Dra. Renata e Sra. 
Alexandra. 
 
Informes: comemoração dos 30 (trinta) anos do Hospital e Maternidade Celso Pierro, 
ocorrida no dia 30 de outubro, sendo o convite encaminhado por correio eletrônico 
para os conselheiros; curso “Quando suspeitar de câncer na infância e na 
adolescência”, nos dias 27 e 28 de novembro, no Centro Boldrini; I Campinas Café 
Festival, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro, na Estação Guanabara; Inauguração do 
Banco de Caixas Plásticas, CEASA, no dia 05 de novembro; 1ª Mostra de Cinema de 
Campinas, nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro, no Museu de Imagem e Som. 
 
 


