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Proposta de Resolução n° __/2013 
 

Dispõe sobre a Política de Saúde Mental do SUS 
Campinas e o repúdio ao “Programa Recomeço” 

 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
conferidas pela Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, e pela Resolução nº 453 do Conselho Nacional de Saúde, 
 
CONSIDERANDO os termos das leis federais 8.080/1990, 8.142/1990 e 10.216/2001, que consolidam 

legalmente os princípios historicamente construídos pelos movimentos da Reforma Sanitária, da Reforma 

Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial;  

CONSIDERANDO que as políticas públicas de Saúde devem ser políticas de Estado, não sujeitas a mudanças 

de rumo de acordo com cada novo governo; 

CONSIDERANDO que em 09 de abril de 2013 a Prefeitura Municipal de Campinas e o Governo do Estado de 

São Paulo realizaram, sob forte protesto dos movimentos sociais, cerimônia pública de assinatura de 

convênio sobre o “Programa Recomeço”, divulgada por meio de matérias na imprensa e nas seguintes 

páginas oficiais: 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=18312 

http://2009.campinas.sp.gov.br/saude/noticias/not_04_13/not_10_04_13b.htm 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/salaimprensa/home/imprensa_lenoticia.php?id=227531 

CONSIDERANDO que, de acordo com tais matérias, o “Programa Recomeço” consiste na implantação de um 

“Plantão Judiciário e Social” semelhante ao que foi criado no Centro de Referência em Álcool, Tabagismo e 

Outras Drogas (CRATOD) na capital paulista, com ênfase na internação compulsória de usuários de crack e 

outras drogas, inclusive com destinação de recursos públicos a instituições privadas por meio do “Cartão 

Recomeço”; 

CONSIDERANDO que tal programa se baseia em princípios frontalmente contrários à política de saúde 

vigente no SUS Campinas, referendada em deliberações da 9a Conferência Municipal de Saúde, da 14a 

Conferência Nacional de Saúde, da Conferência Municipal de Saúde Mental e da Conferência Nacional de 

Saúde Mental; 

CONSIDERANDO que a adesão de Campinas ao “Programa Recomeço” não foi previamente submetida à 

apreciação deste Conselho Municipal de Saúde, nem mesmo comunicada oficialmente após o anúncio 

público; 

CONSIDERANDO as incertezas geradas pela frequente rediscussão de convênios com o Serviço de Saúde 

“Dr. Cândido Ferreira”, com grande impacto no cotidiano de usuários e trabalhadores da rede de Saúde 

Mental de Campinas; 

 
O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, em sua reunião ordinária de 22 de maio de 2013, RESOLVE: 
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1) Reafirmar o apoio à política pública de Saúde Mental historicamente construída pelo SUS Campinas, 
com base na Luta Antimanicomial e na Reforma Psiquiátrica; 

 
2) Reafirmar o apoio à política pública para uso e abuso de substâncias/álcool e drogas com ênfase na 

lógica da Redução de Danos, na qual a permanência em leito-noite ou internação hospitalar é uma 
medida excepcional, decidida pela equipe de saúde como parte de um projeto terapêutico singular, e 
não pelo Judiciário ou outro órgão alheio à política de Saúde; 

 
3) Reiterar os termos da Moção de Repúdio aprovada na reunião extraordinária de 10/abril, com 

relação ao anúncio de parceria com o governo estadual para instalação de um serviço focado na 
política de internação compulsória, o qual é frontalmente contrário ao modelo que defendemos; 

 
4) Manifestar a necessidade de ampliação e consolidação dos serviços atualmente existentes, para que 

exista cobertura adequada de toda a população por equipamentos de Saúde Mental, em todos os 
níveis de atenção: Centros de Convivência, Centros de Saúde com Equipes de Saúde da Família e 
profissionais da Saúde Mental, Consultório na Rua, Unidades de Acolhimento, CAPS III, CAPS i, CAPS 
AD, CAPS AD 24h, leitos em hospital geral, leitos de retaguarda, projetos de geração de renda, 
residências terapêuticas e afins; 

 
5) Repudiar qualquer possibilidade de retrocesso na política de Saúde Mental, em especial o desmonte 

de equipamentos ou redução das equipes já existentes ou a retirada dos atuais serviços de seus 
prédios, assim como a instalação de um serviço semelhante ao CRATOD da capital; 

 
6) Reivindicar que a verba estadual que seria destinada ao CRATOD ou serviço semelhante seja 

redirecionada à consolidação e ampliação dos serviços já existentes, acima citados; 
 

7) Reafirmar o papel deste Conselho Municipal de Saúde como espaço de debate aberto e transparente 
entre usuários, trabalhadores e gestores do SUS Campinas, onde ocorre a formulação e 
acompanhamento das políticas públicas de Saúde do município, repudiando qualquer mudança de 
rumos que não passe por prévio debate deste Conselho. 

 
 

Campinas, 22 de maio de 2013 
 
 

JOSÉ PAULO PORSANI 
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde 
 
 
 Homologado em: ____/____/______ 

 
Dr. Cármino Antonio de Souza 
Secretário Municipal de Saúde 


