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COMUNICADO 

 

Prezados(as) Conselheiros(as) Municipais de Saúde 

 

Como todos(as) sabem, segundo a lei do Conselho em seu artigo 15 está definido que a Secretaria 

Municipal de Saúde deve dar todo o suporte operacional e material para o funcionamento do Conselho, 

para que desenvolvamos a contento nossas ações de controle social na cidade.  

 

Na realização das atividades cotidianas deste Conselho temos encontrado condições cada vez mais 

precárias de atuação, conforme descrito no ofício encaminhado a esta Secretaria de Saúde no início de 

2020 (no mandato anterior, inclusive) e também ao Ministério Público Estadual (NF 

66.0713.0000637/2020-8).  

 

Diante de tantos problemas e desafios colocados para o efetivo cumprimento do direito à Saúde do povo 

de Campinas, especialmente neste período pandêmico, tais condições não deveriam ser tão adversas 

frente às nossas responsabilidades de exercer o controle social que serve ao interesse público no 

cumprimento de nossas tarefas constitucionais.  

 

O Secretário de Infraestrutura, Sr. Carlos Barreiro, recentemente nos procurou para fazer-nos uma 

proposta de reformulação do espaço ocupado pelo Conselho no 17º andar da Prefeitura, de forma a utilizar 

nossa sala multiuso (atualmente usada para guarda de equipamentos, móveis, arquivos e material de 

escritório e realização de reuniões do Conselho) para viabilizar uma sala de reunião no andar para uso 

compartilhado com agendamento sob responsabilidade de sua Secretaria.  

 

Respondemos seu pedido através do Ofício CMS 16.2021 constante de SEI 2021.00012105-16 e sua 

resposta veio no documento 3524286 (ambos em anexo) em que o Secretário de Infraestrutura informa 

unilateralmente a impossibilidade da permanência da estrutura do Conselho Municipal de Saúde no 

espaço físico ora ocupado no 17º andar do Paço Municipal. 

 

Avaliamos que a resposta do Secretário desconsiderou nossos argumentos de que o espaço físico 

multiuso atualmente utilizado pelo Conselho é uma sala administrativa contígua não somente uma sala de 

reunião, pois como apontado na nossa resposta ao seu pedido, é um espaço de guarda de 2 mesas 

grandes cerca de 15 cadeiras, 5 armários (com inúmeras caixas arquivo empilhadas por falta de espaço, 

publicações, materiais de escritório diversos, impressora, dentre outros objetos), estante, escrivaninha 

com computador, pertences do Conselho de modo geral, cotidianamente utilizado para expedientes 
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administrativos pela servidora lotada no Conselho, coordenador da secretaria executiva e por esta 

presidenta sem prévio agendamento. 

 

O Secretário desconsiderou também a informação que lhe foi fornecida que desde o mandato anterior 

pleiteamos a vinda de outros 02 (dois) servidores e 3 assessores para recompor a equipe do conselho 

voltando ao patamar anterior, cujo pedido foi encaminhado à Secretaria de Saúde e também ao Ministério 

Público Estadual (NF 66.0713.0000637/2020-8), sendo que este espaço de trabalho deverá ser 

compartilhado por estes novos integrantes. 

 

Nessa proposta de reformulação a sala de reunião a ser criada seria compartilhada com o Conselho, 

sendo que nossas atividades seriam agendadas pela Secretária do Sr. Carlos Barreiro, tendo como 

prioridade de marcação as necessidades daquela pasta.  

 

Tendo em conta que são várias as atividades realizadas pelo Conselho e suas Comissões, que também se 

utilizam desse espaço para suas atividades e reuniões, muitas vezes de forma imprevista, e, portanto, a 

necessidade de agendamento, disputará espaço com a Secretaria de Infraestrutura, avaliamos que tudo 

isso traria enormes prejuízos à autonomia do Conselho e flagrantes dificuldades ao exercício de nossas 

funções. Além disso, o acesso dos membros deste Conselho à referida sala de reunião se daria por dentro 

daquela Secretaria, como nos explicou o Secretário de Infraestrutura quando apresentou-nos um croqui 

com a reformulação proposta, reduzindo ainda mais essa autonomia, trazendo mais dificuldades que as já 

apontadas. 

 

Todos estes aspectos foram levados em conta em consulta aos demais integrantes da Secretaria 

Executiva e Mesa Diretora em reunião de 23/02/2021 tendo ficado definido que não seria possível 

disponibilizar o referido espaço para essa reformulação, já que estaríamos deixando de ter acesso aos 

meios para efetuar rotinas administrativas do Conselho, bem como impossibilitados do pleno exercício do 

controle social, de forma independente e autônoma.  

 

No comunicado do Sr. Secretário de Infraestrutura em anexo ele também informou, que requererá ao 

Secretário Municipal de Saúde que seja definido um novo espaço para esse Conselho, dentro das 

instalações da Secretaria de Saúde, em caráter de urgência. 

 

Em ofício ao Secretário de Saúde indicamos que a disponibilização de ambas as salas do Conselho só 

seria possível em troca de outro espaço no mínimo do mesmo tamanho, em localização de fácil acesso a 

todos(as) os(as) conselheiros(as) e com infraestrutura adequada ao completo exercício de nossas 

funções.  
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Solicitamos que o Secretário de Saúde se manifestasse diante da situação, de modo a garantir que os 

espaços de uso do Conselho garantam as responsabilidades constitucionais para esta atuação como 

órgão permanente, deliberativo, tripartite e paritário, representante em nossa cidade de um dos quatro 

princípios basilares do SUS brasileiro, pelo qual exerce a formulação de estratégias e o controle da 

execução e avaliação da Política Municipal de Saúde, dentre outras atribuições.  

 

Estamos no aguardo desse posicionamento e consideramos muito importante informa-los(as) da situação 

para que nos ajudem a garantir condições de funcionamento que necessitamos para continuar nossas 

lutas pela saúde na cidade. 

 

AbraSUS  

Nayara Oliveira 

 

Campinas, 02 de março de 2021. 

Comunicado publicado originalmente no grupo de WhatsApp CMS Oficial 

 

Leitura do mesmo na reunião do Pleno de 10/03/2021 
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