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Ata da Reunião Ordinária Remota do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 1 

realizada aos Vinte e Oito Dias do Mês de Abril do Ano de Dois Mil e Vinte e Um.  2 

Presentes os Conselheiros e as Conselheiras Municipais de Saúde, além de convidados e 3 

convidadas, conforme lista de presença em anexo. Havendo quórum, Sra. Nayara Lúcia 4 

Soares Oliveira, Presidenta do Conselho Municipal de Saúde, saúda os presentes e inicia a 5 

reunião às dezoito horas e trinta minutos, e anuncia os seguintes itens de pauta: 1) Entrada 6 

dos Conselheiros na plataforma e ajustes de acesso, caso necessário; 2) Tribuna 7 

Livre; 3) Apresentação, Discussão e Votação da Ata do dia 24 de Março de 2021; 4) 8 

Finalização do Debate e Encaminhamentos da Proposta sobre a Comunicação de 9 

Libras nos Serviços do SUS Campinas; 5) Apresentação e Discussão da 10 

Reorganização da Rede dos Serviços de Saúde de Campinas diante da explosão da 11 

Pandemia Coronavírus; 6) Apresentação, Debate e Votação do Relatório Anual de 12 

Gestão de 2020 e Boletim Nº 23 da Secretaria Executiva - Considerações sobre o RAG 13 

2020); 7) Informes. Sr. Mário inicia a reunião saudando a todos. Aberta as Falas: Sra 14 

Leila lê MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA O FECHAMENTO DO CTA OURO VERDE E A 15 

MUDANÇA DO AMBULATÓRIO DE HEPATITES VIRAIS. “Diante de todo o exposto e o 16 

fato de todo esse ocorrido se dar em tempos tão adversos impostos pela pandemia de 17 

Coronavírus COVID-19, nós declaramos nosso repúdio por essa decisão aligeirada e 18 

irresponsável, que com certeza provoca muitos prejuízos à população, promovendo a 19 

quebra na prevenção e tratamento de IST/AIDS, aumentando o risco de abandono nos 20 

tratamentos de Hepatites, redução na capacidade e por consequência na qualidade dos 21 

serviços ofertados entre tantos outros. Assim reivindicamos: 01. Garantia da reabertura e 22 

instalação imediata do Centro de Testagem e Aconselhamento e Ambulatório de Hepatites 23 

Virais Ouro Verde (CTA Ouro Verde) em sede própria localizada na região Sudoeste; 02. 24 

Ampliação e adequação da equipe multiprofissional do Centro de Testagem e 25 

Aconselhamento e Ambulatório de Hepatites Virais Ouro Verde (CTA Ouro Verde), com a 26 

realização/chamamento de concurso público; 03. Cumprimento da Deliberação da 27 

Conferência Municipal de Saúde em Campinas, acima citada, em todo seu teor.” 28 

(Documento se encontra na íntegra arquivada no CMS). Solicita que seja votada pelo pleno. 29 

Sr. Juarez pontua 03 pontos 01.  Sobre a demora da vacina do Covid 19, que está com um 30 

atraso na aplicação para os idosos na faixa de 60 anos; 02. A falta de medicamentos 31 

contínuos para os pacientes que tratam de doenças cardíacas, e esta em falta há 06 meses; 32 

03. Sobre o dia 28 de abril: Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças 33 

do Trabalho pela Lei Nº 11.121, no ano de 2005, e solicita aos governos que considerem a 34 

Covid 19 como doença ocupacional. Sra. Suely lê carta de apoio: “NÃO AO RETORNO 35 
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PRESENCIAL - EM DEFESA DA VIDA: porque não é possível ter retorno presencial seguro 36 

nas escolas em Campinas neste momento. O Coletivo de Educadoras e Educadores da 37 

Rede Municipal de Campinas diante das considerações apresentadas acima reafirma que 38 

este não é momento para um retorno presencial nas escolas, pois, na impossibilidade de se 39 

garantir condições de segurança, nesse momento de pandemia descontrolada, o retorno 40 

presencial nas escolas significa colocar as vidas em risco. Por fim, ressaltamos que as 41 

comunidades escolares precisam ser consideradas no que se refere às condições 42 

adequadas para a qualificação das atividades e interações remotas, com garantia de 43 

equipamentos e acesso à internet para alunos e alunas por parte do poder público, pois se 44 

faz necessário qualificar o trabalho possível em tempos de pandemia, ao mesmo tempo em 45 

que se preservam as vidas! Não há defesa do direito à educação sem a defesa incondicional 46 

do direito à vida!” Sr. Agenor fala sobre e precarização de alguns serviços da saúde e do 47 

fechamento da Botica da Família, e lembra o 1º de maio que será diferente e de 48 

solidariedade por conta da pandemia. Sr. Lúcio fala sobre o Programa Saúde em Ação do 49 

Estado de SP e a falta conclusão de algumas obras, solicitou reunião com a gestão no dia 50 

22/02 com a diretora de saúde e o Sr. Jorge representando o DGDO e o engenheiro 51 

Wagner. Sobre os dois centros de saúde: CS São Quirino e São José ficou acertado que 52 

fariam uma pauta especifica com os envolvidos. Houve reunião no dia 08/03, no Distrito Sul 53 

com Sr. Jorge e representantes do distrito sul e do CS São Jose foi solicitado que o 54 

engenheiro da empreiteira ficou de trazer detalhes sobre a obra e solicitou um relatório e ate 55 

o momento não teve retorno pela SMS. O CS São Quirino enviou dois relatórios com todos 56 

os problemas sobre as obras o Sr. Jorge retornou dizendo que não esta especificada os 57 

dados dos projetos do governo do estado propôs que fosse protocolado pelo protocolo geral 58 

o Sr. Paulo e ficou muito nervoso pelo descaso da SMS. Ou seja, nada resolvido. Sr. Mário 59 

avisa que por conta do adiantado da hora regimental abre a reunião. Sr. Ney anuncia que 60 

há quórum, com 43 conselheiros presentes, sendo 33 com direito a voto. Sra. Nayara relata 61 

sobre a passagem a Dra. Haydée que foi presidenta desse conselho e fala sobre a musica 62 

que foi tocada a pedido dela quando assumiu a presidência. Musica chilena da época da 63 

ditadura no Chile do conjunto “Inti llimani – El Pueblo unido jamás será vencido”. Sergio 64 

Ortega. Ao final conclama: Haydée PRESENTE. Viva o SUS viva Haydée. Hoje e Sempre. 65 

Dra. Diama fala sobre denuncia de racismo ocorrido no CAISM e lê Nota da 66 

Superintendência do CAISM/UNICAMP a respeito de denúncia sobre racismo contra 67 

gestantes negras. “Na última segunda-feira, 26, a equipe do Hospital da Mulher Prof. Dr. J. 68 

A. Pinotti-Caism/Unicamp foi surpreendida com um artigo de internet, segundo o qual a 69 

Instituição teria “rotina de práticas racistas contra gestantes negras”. No texto, afirma-se que 70 
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“uma das gestantes quase teve o parto negado por conta de penteado afro nos cabelos”. 71 

Com relação aos demais temas abordados pelo artigo: 1. A equipe do Hospital desconhece 72 

a realização de qualquer procedimento obstétrico denominado “lâmina” ou que consista “em 73 

forçar o períneo da gestante para acelerar o processo [de parto], mesmo que a paciente se 74 

queixe de dor e desconforto”. É possível que a suposta fonte do site tenha se equivocado; 2. 75 

Com relação à prática da suposta “lâmina” em pacientes “negras e pobres”, para além do 76 

fato de que esse procedimento é desconhecido, a diretoria do Caism manifesta absoluto 77 

repúdio à adoção de qualquer prática tecnicamente inadequada, sobretudo se motivada por 78 

eventual intolerância de natureza econômica, racial, religiosa, etc. 3. Com relação ao exame 79 

de toque, trata-se de um procedimento médico que visa a verificar a evolução do trabalho de 80 

parto. O procedimento é necessário independentemente da cor da pele ou da situação 81 

econômica da paciente. Sobre o suposto fato de ele ser realizado sem que a paciente tenha 82 

o direito de dizer “não”, trata-se de afirmação absurda e desprovida de qualquer fundamento 83 

na realidade. É oportuno, por fim, trazer à luz o fato de o Caism ser referência para 62 84 

municípios do interior do estado de São Paulo, onde residem cerca de seis milhões de 85 

pessoas. Com pouco mais de 90 mil atendimentos por ano, o Hospital foi certificado como 86 

uma das três melhores maternidades do Estado em todas as avaliações realizadas pela 87 

SES/SP. Trata-se, ainda, de Instituição há muitos anos habilitada como “Hospital Amigo 88 

da Criança” e como integrante da “Rede Cegonha”, títulos que mantém ao ser aprovado 89 

em avaliações regulares e criteriosas da Secretaria de Estado da Saúde, da Vigilância 90 

Sanitária e do Ministério da Saúde, especialmente no tocante aos processos de trabalho 91 

relacionados à atenção ao parto. Primeiro Hospital brasileiro especializado no ensino, 92 

pesquisa e assistência à saúde da mulher e do recém-nascido, o Caism está, por princípio, 93 

comprometido com o combate ao racismo e às demais expressões de intolerância que 94 

recaem, em especial, sobre as mulheres. Superintendência. Hospital da Mulher Prof. Dr. J. 95 

A. Pinotti-Caism Unicamp Link da matéria citada: https://br.noticias.yahoo.com/hospital-de-96 

campinas-tem-rotina-de-praticas-racistascontra-gestantes-negras-182219774.html.” Sra 97 

Nayara dá boas vindas a todos e diz que depois de longo e tenebroso inverno as listas de 98 

medicamentos voltaram a serem colocadas em local acessível para os usuários. Primeira 99 

lista a partir de 15 de abril e consta da seguinte forma: “Relação de medicamentos 100 

temporariamente em falta na rede municipal de saúde: importante: caso seu 101 

medicamento esteja em falta, solicite orientação com os profissionais do centro de saúde, se 102 

é possível encontrar em outro local ou substitui-lo.” Sr. Mariante informa que a assembleia 103 

legislativa de SP retirou da pauta a proposta de um projeto asqueroso e fascista que proibia 104 

a presença de imagens da diversidade de referencia  LGBTI das propagandas do estado de 105 

https://br.noticias.yahoo.com/hospital-de-campinas-tem-rotina-de-praticas-racistascontra-gestantes-negras-182219774.html
https://br.noticias.yahoo.com/hospital-de-campinas-tem-rotina-de-praticas-racistascontra-gestantes-negras-182219774.html
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São Paulo por intervenção  da Deputada Érica Malunguinho do Psol. Esse projeto teve uma 106 

emenda da Deputada Janaina Paschoal do PSL. E homenageia a companheira Haydée pela 107 

sua luta incansável pelo SUS. E relata episodio passado de não fechamento de UBS 108 

quando do fechamento do PA Centro. Haydée presente hoje e sempre.  Sra. Edith convida 109 

os conselheiros com um “PEDIDO DE APOIO AO ATO NA SEMANA DA ENFERMAGEM 110 

EM CAMPINAS dos dias 12 a 20 de Maio comemora-se a Semana da Enfermagem. Todo 111 

ano são feitas várias homenagens, palestras seminários, presentes etc.. Então a ideia de ter 112 

atos políticos em várias cidades, estados com nossas reivindicações: Piso salarial 113 

regulamentado; 30 horas sem redução de salário; Condições dignas de trabalho; Vacinação 114 

para todos; Defesa do SUS. O ato será dia 15/05/2021, presencial, respeitando as normas 115 

sanitárias de isolamento e outras normas de segurança para o COVID19 será realizado com 116 

100 pessoas participantes inscritas previamente para melhor organizar: vamos soltar balões, 117 

carta aberta à população, terá divulgação nas mídias e nas redes sociais, quem não tiver 118 

presente participará nas redes”. Solicita apoio para organização dos conselheiros Ricardo 119 

Rampazzo e Adriana do SAMU. Sr. Geraldo lê manifesto de Deliberação sobre a 120 

Reabertura da Botica da Família. “Para efetivação desse compromisso sabemos que é 121 

preciso garantir uma alocação segura dos recursos e relocação dos profissionais. Após um 122 

longo período de espera e preocupação com a conservação dos equipamentos e insumos 123 

adquiridos, com anos de investimento publico em aquisição e treinamento profissional, 124 

entendemos que é preciso a criação de uma Comissão Interinstitucional, com as secretarias 125 

responsáveis para tal execução, a coordenadora da Botica, a sociedade civil (Grupo 126 

Saberes de Luz), universidade (LAPACIS/UNICAMP) e representantes do Conselho 127 

Municipal de Saúde. Neste sentido este pleno aprova: 1) a criação de uma comissão de 128 

acompanhamento da reinstalação e reestruturação da botica da família para 129 

acompanhamento do planejamento e execução referentes a trabalhadores, estrutura física e 130 

equipamentos e compra de insumos; 2) apresentação da composição desta comissão 131 

interinstitucional e do seu plano de trabalho no próximo pleno.” Sr. Mário encaminha sobre 132 

os temas debatidos na Tribuna livre e propõe que sejam votados por aclamação. 1. MOÇÃO 133 

DE REPÚDIO CONTRA O FECHAMENTO DO CTA OURO VERDE E A MUDANÇA DO 134 

AMBULATÓRIO DE HEPATITES VIRAIS. Em regime de votação fica APROVADA por 135 

Aclamação e Unanimidade. 2. NÃO AO RETORNO PRESENCIAL - EM DEFESA DA VIDA. 136 

Em regime de votação fica APROVADA por Aclamação e Unanimidade. 3. CRIAÇÃO DE 137 

COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DA REABERTURA DA 138 

BOTICA DA FAMILIA, composta com representantes do conselho, universidade (Lapacis) e 139 

Sociedade Civil (ONG Saberes de Luz). Seria constituída e apresentaria um plano de 140 
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trabalho ate a próxima reunião do pleno para a executiva do CMS. Em regime de votação 141 

fica APROVADA por Aclamação e Unanimidade. E encaminha os questionamentos 142 

apresentados pelo Juarez e o Lúcio à gestão. Sr. Jorge responde ao Lucio sobre as obras 143 

da Saúde em Ação diz que retornará para maiores esclarecimentos. Sra. Andrea responde 144 

sobre a vacinação e se diz curiosa com o relato do Juarez e fala que a vacinação esta alta 145 

em relação aos idosos e ocorre ate busca ativa e pede que ligue para averiguar o ocorrido. 146 

Diz que estamos rápido na vacinação e mínimo as faltas. Sr. Mário questiona sobre a 147 

vacinação dos professores questionada pela conselheira Ilsa. Sra. Andrea responde que a 148 

vacinação se deu sem nenhuma autonomia pela DEVISA e não entendeu o corte aplicado 149 

pelo estado, relata que somos apenas os aplicadores da vacina. Foi gerado o QR Code pela 150 

escola dizem que o foi numero limitado de doses em torno de 15 mil doses. E que 918 151 

profissionais da educação não compareceram, reabrimos, pois muitos não conseguiram o 152 

QR Code. Ficamos sabendo dessa vacinação por uma Live do gabinete do governo do 153 

estado sem nenhuma autonomia e não entendemos o corte de 47 anos, pois não consta 154 

esse corte no Ministério da Saúde. Sr. Augusto Lazarin responde sobre a falta de 155 

medicamento para cardíacos e desconhece quais medicamentos em falta. E lembra a lista 156 

mencionada pela Nayara. Coloca o telefone dos responsáveis da área farmacêutica que são 157 

Salete e a Larissa, para entrar em contato. 3) Apresentação, Discussão e Votação da Ata 158 

do dia 24 de Março de 2021; Em regime de votação ficam APROVADA por Aclamação e 159 

Unanimidade a Ata. 4) Finalização do Debate e Encaminhamentos da Proposta sobre a 160 

Comunicação de Libras nos Serviços do SUS Campinas; Sra. Alexandra pelo 161 

Departamento de Saúde relata os encaminhamentos levantados pelo pleno e resgata que 162 

na reunião passada foram levantados quatro pontos que são a capacitação dos 163 

trabalhadores em linguagem de libras, acessando o EGDS e as universidades parceiras 164 

(Unicamp e PUCC); incentivo aos trabalhadores para acesso ao curso de libras pela 165 

plataformas oficiais digitais. Em relação à capacitação através de instituições conveniadas 166 

do município, esse ponto só poderá ser adotado depois de esgotar os convênios públicos. 167 

Possiblidades para a Capacitação de profissionais aguardando retorno da EGDS sobre a 168 

realização de novas Turmas do Curso Básico em Libras. Contrapartida de instituições de 169 

ensino parceiras da SMS: faculdades de fonoaudiologia da PUC e da UNICAMP (Ofícios 170 

enviados apresentando o pedido). Divulgação de plataformas on-line com Curso gratuito 171 

para trabalhadores da saúde; Celebração de Termo Aditivo com instituição conveniada, que 172 

tenha expertise em capacitação em libras. Critérios para indicação de profissionais. Até 03 173 

profissionais por unidade: os Recepcionistas e profissionais técnicos (enfermeiro, médico, 174 

ACS, técnicos em enfermagem, entre outras categorias) o que trabalhem em períodos 175 



                CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 

6 
 

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904. 

Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br 

 

diferentes, em modalidade de ensino a distância (EAD). Unidades Prioritárias a partir de 176 

levantamento por território de usuários cadastrados como deficientes auditivos (Fonte: 177 

eSUS) • DS Norte: CS Barão Geraldo, CS Eulina, CS Boa Vista; • DS Leste: CS São 178 

Quirino, CS Taquaral, CS Centro; • DS Sul: CS São Bernardo, CS Santa Odila, CS Campo 179 

Belo; • DS Noroeste: CS Pedro de Aquino, CS Ipaussurama, CS Lisa; • DS Sudoeste: CS 180 

São Cristóvão, CS Santa Lucia, CS DIC I Abertas as Inscrições: Sr Ney fala sobre a 181 

questão de convenio e reforça que sendo convenio da SMS e DGDO tem que passar pela 182 

Comissão de Acompanhamento, do CMS e Conselho Fiscal que o mesmo fosse ouvido e se 183 

oferece que quem quiser participar para discussão do tema esteja convidados 184 

principalmente a Patricia e a Nubia para construção de novo convenio. Sra. Patricia 185 

cumprimenta a todos e diz ser conselheira responsável da ASSUCAMP, que foi escrito um 186 

documento que será anexado a carta compromisso, entregue ao Prefeito Dr. Dário, com as 187 

reivindicações da comunidade surda. Dessa forma deixou publico aqui que ele estava se 188 

comprometendo com a comunidade surda, que apesar de ser minoria tem que ser ouvida 189 

pelo poder publico. Tem que ser respeitados pelo compromisso de campanha feito antes da 190 

sua candidatura. Sra. Núbia agradece as explicações da Sra. Alexandra, comenta alguns 191 

pontos em relação às parcerias com as universidades PUC e UNICAMP e EGDS têm que 192 

conversar e acredita que será possível o dialogo caso haja o convenio. Essa parceria tem 193 

que ser nos moldes mais adequados para comunidade surda, principalmente tem que contar 194 

com a participação da Patricia. Pergunta quais categorias profissionais participarão do curso 195 

de Libras e que estímulos serão dados a esses profissionais? Acrescenta, que, além disso, 196 

há a necessidade de contratação de profissionais intérpretes de Libras, com formação 197 

específica na área da saúde, para atuar na central de Libras, pois não são todos os 198 

intérpretes que possuem qualificação necessária para assuntos referentes à saúde.  199 

Acrescentou que uma possibilidade também é que a SMS crie esse profissional no quadro 200 

de funcionários e se abra um concurso especifico da saúde, vinculado à SMS para que a 201 

SMS possua esse profissional no se quadro de funcionários e não fique na dependência de 202 

outras secretarias. Nubia ainda acrescenta que tais profissionais podem atuar não apenas 203 

acompanhando surdos nas consultas e atendimentos, mas também na tradução e 204 

interpretação de vídeos institucionais de promoção à saúde e prevenção de doenças, como 205 

em campanhas e Live, pois atualmente os surdos não possuem acesso aos conteúdos que 206 

são veiculados por estes meios de informação. Sr Anderson diz, em Libras, que é surdo e 207 

relata que já teve vários problemas no atendimento do seu filho, pois ele tinha que fazer 208 

acompanhamento com a psicóloga e ele, como pai, nunca conseguiu se comunicar com os 209 

profissionais para entender o que se passava com seu filho, porque os profissionais 210 
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desconhecem a língua de sinais e não conseguem se comunicar com ele. Isso prejudica, 211 

pois como poderá saber se o seu filho está sendo atendido nas necessidades dele. 212 

Anderson reclama que cursos de Libras são sempre muito básicos e o profissional não 213 

atinge a fluência necessária para conseguir se comunicar e, por isso, defende que haja uma 214 

central de Libras da Saúde, da SMS para atender os surdos nas suas necessidades de 215 

saúde. Já fizemos várias propostas e nunca foi cumprida. Nesse caso do meu filho, os 216 

profissionais explicavam tudo para meu filho que é menor de idade, mas “eu sou o 217 

responsável, eu que tenho que ser ouvido e não meu filho que é menor.” Gostaria de 218 

lembrar que esta proposta faz parte do compromisso números 4 e 5 da carta da Assucamp 219 

assinado pelo Dário durante a campanha para prefeito. Sra. Karina relata suas dificuldades 220 

em ser atendida nas UBS, pois é comum que a atendente a chame pelo nome, oralmente, 221 

mesmo ela avisando que é surda e que não irá ouvir. Já teve situações se esperar horas e 222 

horas por um atendimento à toa, pois havia chegado a sua vez, a atendente chamou e como 223 

ninguém respondeu sua vez foi passando a ponto de quase não ser atendida naquele dia. 224 

Por esse motivo, Karina solicita que sejam providenciados painéis/televisores para chamar 225 

as pessoas nos serviços de saúde. Gostaria de lembrar que este é o compromisso número 3 226 

da carta da Assucamp assinado pelo Dário durante a campanha para prefeito. Sra. Renata 227 

usuária surda fala da dificuldade relacionada nas UPAs, por não ter interpretes nem nos 228 

Hospitais como no Mario Gatti e Ouro Verde. Minha proposta é contratar um intérprete para 229 

o Hospital Mario Gatti e de um intérprete para o Hospital Ouro Verde, para que em situações 230 

emergenciais exista acessibilidade. Gostaria de lembrar que este é o compromisso número 231 

4 da carta da Assucamp assinado pelo Dário durante a campanha para prefeito. Sr. Vagner 232 

usuário surdo pede que a banca dos próximos concursos públicos para intérpretes seja 233 

composta por profissionais surdos com formação específica e que haja prova prática, para 234 

que se garanta a entrada de um profissional com real conhecimento da língua, uma vez que 235 

muitos intérpretes não têm total domínio. Gostaria de lembrar que este é o compromisso 236 

número 7 da carta da Assucamp assinado pelo Dário durante a campanha para prefeito. Sr. 237 

Marcelo usuário surdo resume sobre os cursos básicos oferecidos de 60h e pergunta quem 238 

serão os responsáveis com nomes desses profissionais, pois a linguagem é própria dos 239 

surdos e não dos ouvintes. E precisam de informações sobre Covid 19 na nessa linguagem. 240 

Sr. Mariante relata que já participou de reunião e de atendimento aos surdos, e viu a 241 

importância de ter interprete de libras nas consultas e na inclusão dessa comunidade. Que 242 

os trabalhadores tivessem a autonomia de saber da linguagem e não um interprete que o 243 

fizesse, para melhor qualificação do atendimento a essa população. Apesar do avanço que 244 

alcançamos, mas deveríamos pensar em algo mais estratégico para atendimento de 245 
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questões mais intimas das nossas necessidades. Sra. Rosana (chat) diz que acha pouco 246 

60h de curso. Sr. Erculano diz das suas preocupações com as reuniões On Line, com a 247 

falta de interpretes de libras prejudicando a participação de conselheiros. E pergunta como 248 

fica essa população nos atendimentos nas UPAs e PSs? E diz que e fundamental que a 249 

cidade com grandes universidades precisa melhor atender essa população surda. Sra. Leila 250 

Dumaresq levanta uma pontuação no chat para deixar o tempo de fala aos companheiros 251 

surdos organizados. Parece que há limites impostos pelos convênios às políticas públicas. 252 

Talvez essa política pública deva ser institucionalizada como serviço público, dentro da 253 

secretaria da prefeitura. Em seguida, lembra que Sra. Patrícia reivindicou que ter intérpretes 254 

plenamente capacitados disponíveis para acompanhar as pessoas surdas na rede. Isso é 255 

urgente. A gestão admitiu aqui que demorará a ter profissionais plenamente capacitados. 256 

Precisamos de um plano para que os surdos tenham um atendimento de qualidade o quanto 257 

antes. Sra. Alóide responde pela SMS e diz que compreende a fala do Mariante que 258 

quando a gente passa pelo problema avalia melhor a situação e concorda 200% com a fala 259 

dele. Diz aos colegas surdos, que se solidariza com eles e diz que gostaria de conhecer o 260 

teor da carta entregue aos candidatos em campanha pela prefeitura de Campinas. Para 261 

entender qual o compromisso assumido pelo prefeito. Como representante de um serviço da 262 

SMS, diz que representa a instituição, portanto precisa se ater ao documento assinado. E da 263 

reunião passada nos 07 pontos apresentados. E diz que a Alexandra já respondeu. E 264 

quanto à participação da Patricia levantada pela Nubia concorda plenamente com a 265 

participação da mesma. Para pensar estratégia pedagógica. Quanto à resposta de uma 266 

instituição consultada já tem uma proposta customizada, falta ver custo etc e esta aberta à 267 

participação. Sobre as questões de hoje quais os cargos?  Não temos restrição e nenhuma 268 

categoria (administrativos, ACS etc) não daremos conta de capacitar todos ao mesmo 269 

tempo.  E não da pra ter uma comunicação rasa. Na medida da organização de todos os 270 

processos iremos conversando Qual o estimulo dos trabalhadores? O plano de Cargos e 271 

Salários que será uma forma de estimulo e outro será a valorização dos trabalhadores 272 

contamos com o poio dos conselheiros representantes, nessa tarefa de convencimento dos 273 

mesmos. Sra. Alexandra complementa que anotou pelo menos mais outros oitos 274 

questionamentos levantados no pleno. Caso de convenio novo com outra instituição claro 275 

que será apresentado ao CMS. Quantos aos outros pontos como a banca que atuará no 276 

concurso publico, não é de nossa governabilidade e sim da Secretaria de Gestão e 277 

Desenvolvimento de Pessoas. Alguns extrapolam a SMS e a ASSUCAMP tem que 278 

redirecionar. Sra. Nayara diz que será encaminhado oficio com os pontos levantados que 279 

farão parte de um roteiro para construção do curso com a participação das conselheiras 280 
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Patricia e Nubia. Durante a apresentação foram elencados os seguintes questionamentos 281 

trazidos pela Patricia. 1. Que a Patrícia e Nubia, como conselheiras municipais, deverão 282 

fazer parte do planejamento do processo de capacitação (curso de Libras) que está sendo 283 

proposto; 2. A capacitação (curso de Libras) deverá contemplar nível básico, intermediário e 284 

avançado, com foco na área da saúde e definição de carga horária (mínimo de 60 horas por 285 

nível) 3. Devem ser incluídos professores surdos entre os docentes da capacitação (curso 286 

de Libras); 4. Deverá ocorrer incentivo/estímulo aos profissionais da saúde das diferentes 287 

categorias profissionais para fazerem este curso de Libras, contemplando as diferentes 288 

categorias profissionais da saúde entre as que farão o curso. 5. Como associação de surdos 289 

da cidade, deverá participar da avaliação dos professores que vão dar aula no curso; 6. 290 

Caso seja realizado convênio da Secretaria com Instituições de ensino e/ou entidades para 291 

realização da capacitação, o conselho fiscal do CMS deverá ser ouvido como órgão 292 

assessor das conselheiras Patrícia e Nubia; 7. A Secretaria deverá negociar com as 293 

instituições de ensino a inclusão dos termos do convênio para os tópicos propostos pela 294 

comunidade surda trazida nas 2 reuniões do pleno; 8. Contratar interprete específicos para 295 

atuação na área da saúde, realizando concurso especifico para profissionais lotados na 296 

secretaria de saúde; 9. Deverá haver intérprete específico da área da saúde, profissionais, 297 

com foco na saúde e que esteja em vários serviços, especialmente nas urgências e 298 

emergências, porque surdo pode passar mal a qualquer, hora, dia e local; 10. A Secretaria 299 

deverá promover acessibilidade por meio da janela de Libras em vídeos voltados à 300 

disseminação de conteúdo voltado à promoção da saúde e prevenção de doenças. Caso a 301 

transmissão seja ao vivo, deverá contar com tradução simultânea de profissional intérprete 302 

de Libras. 11. Implantar painéis/televisores para chamar as pessoas nos serviços de saúde, 303 

adaptados às necessidades das pessoas surdas. Sr. Mário encaminha a votação da 304 

apresentação e em Regime de Votação fica APROVADA por Aclamação e Unanimidade. 305 

Solicita a prorrogação por mais 30 minutos.  Em Regime de Votação fica APROVADA por 306 

Aclamação e Unanimidade a prorrogação. Sr. Ney faz o esclarecimento sobre o pleito do CF 307 

de participação de celebração se for caso de novo convenio, e como não será no primeiro 308 

momento e conforme a necessidade da Patricia e Nubia. 5) Apresentação e Discussão da 309 

Reorganização da Rede dos Serviços de Saúde de Campinas diante da explosão da 310 

Pandemia Coronavírus; Sr. Augusto Lazarin pelo DS. Fala sobre as Estratégias e 311 

orientações para atendimento nas Unidades de Saúde no enfrentamento à pandemia pelo 312 

Coronavírus (SARS-COV-2) - COVID-19. Considerando AGRAVAMENTO DA PANDEMIA / 313 

DECRETADA A FASE VERMELHA Manter a triagem ativa e escuta qualificada; 314 

315 
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Respiratório específico 316 

confirmados de COVID- ré-317 

318 

urgências e gestantes. Suspender os atendimentos odontológicos com exceção das 319 

urgências;  o 320 

atendimento a casos agudos, como crises hipertensivas, Saúde Mental, arbovirose, entre 321 

322 

casos; 323 

vacinação de rotina; - 324 

COVID- tele atendimento para os 325 

pacientes agendados (crônico mental esencial 326 

conforme classificação de risco; 327 

respiratórios; ; 328 

ormes 329 

330 

331 

332 

di333 

 SUPORTE RESPIRATÓRIO EM 334 

335 

Assistência das equipes SAD. PRONTOS-SOCORROS HOSPITALARES: 336 

337 

Atendimento às Urgências e Emergências. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO: UPA 338 

CAMPO GRANDE, ANCHIETA / METROPOLITANO E SÃO JOSÉ: 339 

todos os casos agudos. CENTROS DE SAÚDE DE REFERÊNCIA: 340 

Centros de Saúde para atendimento exclusivo de sintomáticos respiratórios: 341 

atendimentos dos Prontos-Socorros hospitalares Mário Gatti e Ouro Verde; 342 

Bernardo; ; . CENTROS DE SAÚDE: 343 

atendimento de pacientes com Sintomas Respiratórios; 344 

Unidades de Saúde no enfrentamento à pandemia pelo Coronavírus (SARS-COV-2) - 345 

COVID-19; -socorros 346 

hospitalares. Abertas as Inscrições: Devido ao avanço da hora ficam inscritos para 347 

próxima reunião os seguintes conselheiros: Sr.Ney, Sr Roberto, Sr. Gustavo, Sra Nayara, 348 

Sra. Sônia e Sr. Mariante. 7) Informes: Sr. Ney fala sobre a dificuldade de comunicação e 349 

de outros desafios que não nos damos conta deles Ex: a população mais carente sem 350 
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acesso. No campo da humanização precisa haver um compromisso ético com uma 351 

comunicação mais inclusiva para esses grupos. Pois acabamos s produzindo relatórios a 352 

partir de nossos preconceitos.  E todos deveram ser reconhecidos e respeitados nas nossas 353 

individualidades Sr. Mariante relata sua participação na Plenária do Distrito Norte e do 354 

orgulho de ver os participantes viabilizarem a participação dos usuários quanto ao uso da 355 

internet. Dia 18 de Maio dia de luta Antimanicomial e solicitamos o apoio do CMS para o 356 

evento. 17 de Maio dia de luta contra a Homofobia que nem a pandemia deu trégua aos 357 

abusos. Também falar da Portaria Nº 13/2021, da SCTIE/MS. Designa a compra de Implante 358 

contraceptivo de Longa Ação a Grupos Específicos de Mulheres no contexto social de 359 

populações. Muitos têm apontados como forma de controle de natalidade. Sra. Nayara 360 

reforça sobre a dificuldade de acesso aos usuários nas plenárias e parabeniza vários 361 

esforços de alguns para que o evento acontecesse. E fala sobre os questionários 362 

respondidos estão sendo olhados sobre o acesso a todos. Informa que a organização das 363 

05 plenárias está preparando os destaques de uma forma por aproximação para a votação 364 

no segundo momento. Sra. Sonia fala sobre a saúde das mulheres pela falta de 365 

atendimento.  E diz que o MS esta preparando uma portaria para esterilizar as mulheres 366 

negras e pobres.   Sr. Mário agradece a presença de todos e encerra a reunião.  Eu Maria 367 

Ivonilde Lúcio Vitorino, lavro a presente ata que, após lida, discutida e votada será 368 

arquivada e publicizada na página do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. 369 


