
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 
MOÇÃO CMS - N° 14/13 
 
MOÇÃO DE APOIO ÀS REIVINDICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, reunido em 25 de setembro de 2013, acolheu, aprovou e 
endossou a missiva encaminhada pelos Agentes Comunitários de Saúde de Campinas, conforme segue: 
Nós Agentes Comunitários de Saúde de Campinas, respeitosamente solicitamos deste conselho apoio as 
nossas reivindicações perante a Secretaria Municipal de Saúde deste município. 
 
No dia 07/08/2013, nós ACS, realizamos um dia de paralisação para alertar os gestores que nossas 
pautas apresentadas em 2012 e acordadas em juízo, ainda não tinham sido cumpridas. Alertamos, 
também, que o Sr. Wanderlei de Almeida, Secretário de Relações Institucionais, havia dado uma 
entrevista à imprensa afirmando que o Governo atual não tinha compromisso com acordos firmados na 
justiça pelo Governo anterior, com o que discordamos, pois quem firmou o acordo foi a municipalidade. 
 
Vale ressaltar que nossa luta é justa e visa melhorar nossas condições de trabalho, e, por que não, de 
vida. Está garantido na Constituição Federal pela Lei nº 7.783 de 28/06/1989 que a greve e paralisações 
são direito do trabalhador. Nossa pauta reivindicatória é: Prêmio produtividade; pagamento de 
adicional de insalubridade; plano de cargos e carreira; equiparação salarial com os ACE - Agentes de 
Combate a Endemias. 
 
É válido citar nesta carta algumas das atribuições que cabe aos ACS: Visitar usuários acamados, levar 
medicamentos a usuários com dificuldade de locomoção; realizar trabalhos educativos que visem a 
prevenção e promoção à saúde, como por exemplo dengue - cadastrando e mapeando o território; 
levantar casos onde há vulnerabilidade social e agravos a saúde; acompanhar e supervisionar 
tratamentos de tuberculose e hanseníase; desenvolver atividades individuais e coletivas referentes a 
saúde. 
 
Nosso descontentamento aumenta pela decisão deste Governo de descontar nosso dia de paralisação 
como falta injustificada - FI, com o que não concordamos, pois temos o direito constitucional de nos 
organizarmos para que haja melhora nas nossas condições de trabalho. Vale ressaltar que este 
descontentamento se deve, ainda, ao fato de que a categoria médica também teve um dia de 
paralisação e não tiveram o mesmo tratamento, por quê? Não somos todos trabalhadores do SUS? 
 
Senhores e senhoras, conselheiros e conselheiras, diante da morosidade do governo atual e a injustiça 
que paira sobre nossa categoria, solicitamos deste conselho uma moção de repúdio ao desmando e 
intolerância do atual Governo. 
 
Campinas, 30 de setembro de 2013  
 
JOSÉ PAULO PORSANI  
PRESIDENTE  
 


