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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos 1 

Vinte e Oito do Mês de Setembro do Ano de Dois Mil e Vinte e Dois. Presentes os 2 

Conselheiros e as Conselheiras Municipais de Saúde, além de convidados e convidadas, 3 

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

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde, saúda os presentes e inicia a reunião às dezoito 5 

horas e trinta minutos, e anuncia os seguintes itens de pauta: 1) 18h30 a 19h00 - Tribuna 6 

Livre; 2)  Apresentação, Discussão e Votação das Ata do dia 27.07.2022; 3) Finalização 7 

do debate a respeito das Dificuldades de Acesso aos Centros de Saúde e Votação da 8 

Resolução Nº 3/22 que dispõe sobre ampliação do cuidado da Atenção Primária à Saúde 9 

e melhoria da efetividade da Atenção em Saúde em Campinas; 4)                                                                                                                                   10 

Apresentação e debate a respeito do Dimensionamento e Programação da Força de 11 

Trabalho da Atenção Primária, Urgência e Emergência e Especialidades no SUS 12 

Campinas; 5) Informes. 18h30 a 19h00 – Tribuna Livre. Aberta as Inscrições: Sra. Nayara 13 

cumprimenta a todos e informa que estão começando a Tribuna Livre do Conselho Municipal 14 

de Saúde pontualmente às 18h30, uma atividade que é aberta a quem quiser se inscrever 15 

para fazer seus comentários, suas questões, denúncias até às 19 horas, quando o pleno deve 16 

começar no momento da contagem do quórum. A reunião está sendo transmitida de forma 17 

online pelo YouTube do Conselho, contando com o trabalho dos intérpretes de Libras Gil e 18 

Rafaela. A reunião está sem o apoio do lanche da Prefeitura, contando com a colaboração 19 

dos conselheiros, pois o processo de licitação do lanche ainda está em andamento. Informa 20 

que conseguiram enviar para a Vereadora Guida Calixto as necessidades de uso da verba de 21 

emenda impositiva da Câmara no valor de R$1.600.000,00, ou seja, metade do que a 22 

vereadora dispõe por lei, para ser usado em projeto apontados pelo CMS: 1. Segurança 23 

Alimentar e Nutricional na Atenção Básica à Saúde. Descrição: implantação de hortas em 24 

todos os Centros de Saúde, Centro de Referências e Ambulatórios de Especialidades do SUS 25 

Campinas para o cultivo de hortaliças, ervas aromáticas e ervas medicinais, sempre sob 26 

supervisão e orientação de técnicos com expertise nos temas. É um projeto intersetorial, 27 

envolvendo técnicos da Saúde, do CEASA e de outras Secretarias afeitas ao tema. 2. 28 

Atualização e Sensibilização para Saúde da População Negra para profissionais, gestores e 29 

conselheiros da saúde da rede SUS Campinas, cujo objeto é promover a saúde integral da 30 

população negra de Campinas, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 31 

combate ao racismo e à discriminação nas instituições e nos serviços do SUS Campineiros 32 

com participação social dando continuidade as ações realizadas pelo GT de implementação 33 

da PLAMPIR. 3. Capacitação de profissionais de saúde para a ampliação do Cuidado à Saúde 34 

Mental. Descrição: Trata-se de Curso de capacitação voltado para profissionais da atenção 35 

básica, atenção especializada/urgência e emergência em saúde de Campinas voltado para a 36 
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Saúde mental da população LGBTQIA+ com ênfase no enfrentamento ao suicídio e 37 

LGBTfobia. 4. Acesso avançado às pessoas trans profissionais do sexo e em situação de 38 

vulnerabilidade social; Descrição: Implantação de polo de referência para acesso avançado 39 

para atendimento a pessoas trans e travestis profissionais de sexo e em situação de 40 

vulnerabilidade social. Os projetos 3 e 4 estão previstos para serem desenvolvidos pela 41 

equipe do Ambulatório Transcender em local a ser estruturado para atendimento a essa 42 

população na região central e na região de abrangência do Centro de Saúde Santos Dumont 43 

(Jardim Itatinga) de Campinas. As ações previstas são de cadastramento, acolhimento e 44 

atendimento a essa população com objetivo de inserção na rede de cuidados do SUS e/ou 45 

orientação e encaminhamento para serviços de outras políticas públicas. 5. Curso Básico de 46 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) para profissionais da saúde da rede SUS Campinas. Para 47 

suprir tal deficiência a Secretaria de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde 48 

e com a Associação dos Surdos de Campinas (ASSUCAMP) ofertará um curso básico de 49 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) para parte dos profissionais da rede municipal de saúde 50 

de Campinas. Informa ainda que está marcada a 12ª Conferência Municipal de Saúde de 51 

Campinas para os dias 24 à noite, 25 e 26 dia todo de março de 2023. Já foram enviados 52 

vários encaminhamentos como a publicação o Decreto e a Portaria da Comissão 53 

Organizadora da Conferência em Diário Oficial do Município. E as pré-conferências distritais 54 

deverão ocorrer até o dia 15 de fevereiro de 2023 e as conferências livres entre 20 de 55 

novembro e o dia 30 de janeiro de 2023. Será realizada reunião extraordinária do Pleno do 56 

CMS para pré-aprovar o Regimento da 12ª Conferência em 09/11/22. E a Conferência 57 

Nacional ocorrerá nos dias 2 a 5 de julho de 2023.  E conclui informando que ocorreram a 58 

renovação dos CLS e CDS faltando só 1 CLS para concretizar a sua eleição. Todos, exceto 59 

este, foram empossados. Constituindo mais de 100 conselhos empossados. Sr. Mário 60 

cumprimenta a todos e continua com as inscrições. Sr. Antônio Xavier conselheiro do Jd. 61 

Lisa, UPA Campo Grande e HMMG, reclama que quando chega na UPA Campo Grande 62 

existe uma placa com os nomes dos profissionais de plantão, porém essa lista nem sempre é 63 

real, pois ao procurar o profissional escalado, não acha. Acabando muitas vezes, enquanto 64 

conselheiro, por pedir esclarecimentos à gestão. Sr. Mariante fala que primeiro quer registrar 65 

a satisfação de ter participado de um evento com a qualidade que foi o Seminário de Saúde 66 

Auditiva e deixar registrado para fazer justiça às pessoas e a nossa companheira Núbia, aqui 67 

do conselho, uma das pessoas que trabalhou firme na articulação do evento. Foram quase 68 

100 pessoas participando, muitas trabalhadoras da rede de Campinas. Houve um espaço de 69 

grupos para socializar os saberes. E o reconhecimento da potência que esta rede tem, o seu 70 

trabalho de objetivos ao mesmo de desafios aí se colocado para pandemia, de uma série de 71 

questões, reforçando que as pessoas sabem muito. Passos muito importantes foram dados, 72 
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não esquecendo que sempre será feito isso aqui, que é acompanhar esse tipo de trabalho.                                                                                                                                                                                                                           73 

Sr. Roberto reconhece o trabalho da enfermagem e faz a leitura da Moção de Apelo ao 74 

pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) que reverta a suspensão e implante o Piso 75 

Salarial da Enfermagem (Lei 14.434/2022) imediatamente!! (cujo teor na integra encontra-76 

se arquivado no site do CMS) e o seguinte trecho está destacado a seguir: “Portanto, como já 77 

reforçamos durante a campanha que a categoria fazia para a aprovação do piso, ressaltamos 78 

nosso apoio à justa reivindicação e, nesse momento, vimos a público manifestar repúdio à tão 79 

esdrúxula decisão do STF. A suspensão da lei, além de reduzir a capacidade de se produzir 80 

saúde de qualidade, seja no sistema público, seja no privado, comete uma profunda injustiça 81 

com esta categoria tão estratégica para o cuidado das pessoas, quando elas mais necessitam.  82 

Assim, o Conselho Municipal de Saúde repudia a decisão do Ministro do STF, Luís Roberto 83 

Barroso e apela para que o pleno daquele tribunal restabeleça a justiça e implemente a Lei 84 

Nº 14.434/2022, que institui o piso salarial de enfermagem em todo o território nacional.” 85 

Solicita aprovação do pleno. Sr. Lúcio diz que faz parte da comissão de acompanhamento e 86 

fiscalização de obras e reformas do CMS e tem vários companheiros que fazem parte também 87 

dessa comissão a qual se reúne toda a terceira quinta do mês. Queria dar um informe como 88 

está essa situação, porque há um ano e dois meses essa comissão tem feito com que a 89 

administração, através da secretaria de infraestrutura, tem se mexido com relação à questão 90 

de reformas das unidades básica de saúde, mas continuam alguns problemas, que vai relatar. 91 

Na verdade, são as empresas de manutenção de unidade de saúde, sendo três empresas:  92 

uma delas é capital humano, a outra HM e a outra é da região do Sul e a região Noroeste e a 93 

região que você traz é a região Leste. Elas estão com 22 obras em andamento e o que se 94 

tem observado é que ela não tem trabalhador suficiente para fazer a manutenção dos 95 

equipamentos. Então cada firma trabalha dois dias aqui, depois tira os funcionários para outra 96 

trabalhar mais dois dias e tira de lá, como outro faz um dia. Então está havendo muitos 97 

problemas, ou seja, tem várias empresas, mas que está faltando. Dizem que está sendo feita 98 

da reforma, ocorre que chega um momento e cria muitos problemas. Assim informa que 99 

amanhã, estarão nessa reunião para que o Sr. João que faz parte, mais o  companheiro César 100 

que também faz parte, será feito levantamento para cobrar a responsabilidade da 101 

administração, o que inclui o engenheiro responsável que está cooperando com a comissão 102 

definindo prazo para terminar as obras. Inicialmente, o Centro de Saúde São José, estão 103 

vendo também, o CS Conceição que foi visitado pela comissão. Por exemplo o Centro de 104 

Saúde São Vicente era para ser entregue em maio de 2022, essa era a previsão de entrega, 105 

uma obra de contrapartida da MRV, mas ainda não foi entregue. Sr. Cesar diz que até que 106 

enfim a novela da autoclave foi resolvida. Fala sobre a praça da concórdia que as terças feiras 107 

têm feira noturna e a prefeitura coloca dois banheiros químicos vindo a retirar durante o 108 
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restante da semana. E lá existem várias pessoas que acabam morando na rua e vindo a 109 

precisar de banheiros. Solicita que a prefeitura tome providencias. Sr. Mário dá início à 110 

reunião no tempo regulamentar e solicita a Contagem de Quórum realizada pela Sra. 111 

Ivonilde, Secretária Executiva do CMS, depois de verificado, informa que, com 18 112 

conselheiros titulares e 04 conselheiros suplentes presentes mais on-line pelo Youtube 09 113 

conselheiros há quórum. Sr. Mário encaminha a votação da Moção de Apelo ao pleno do 114 

Supremo Tribunal Federal (STF) que reverta a suspensão e implante o Piso Salarial da 115 

Enfermagem (Lei 14.434/2022) imediatamente!! Em Regime de votação fica APROVADA a 116 

Moção por aclamação e unanimidade. 2)  Apresentação, Discussão e Votação das Ata do 117 

dia 27.07.2022; Sr. Mário pergunta se a mesma pode ser votada por Aclamação, não 118 

havendo conselheiro contrário. Em Regime de votação ficam APROVADA a ATA por 119 

aclamação e unanimidade. 3) Finalização do debate a respeito das Dificuldades de 120 

Acesso aos Centros de Saúde e Votação da Resolução Nº 3/22 que dispõe sobre 121 

ampliação do cuidado da Atenção Primária à Saúde e melhoria da efetividade da 122 

Atenção em Saúde em Campinas; Sr. Mário inicia informando que essa pauta vem da 123 

reunião anterior com duas inscrições restantes. Sr. João cobra mais uma vez a presença do 124 

secretário, pois fica difícil fazer a discussão sem a presença dele. Avalia que a gestão do 125 

secretário fica muito a desejar. Relata que há 4 anos o paciente espera por consulta no Mario 126 

Gatti sem resolução. As filas aumentam a cada dia sem solução. É muito fácil ser secretário 127 

sem se comprometer. Só vê aqui reclamações sem nenhuma resposta do secretário. Sr. 128 

Lúcio lembra que desde 2013 ou talvez até um pouquinho antes disso, tem percebido que 129 

falta recursos humanos, na secretaria de saúde para o serviço das unidades básicas de 130 

saúde. Que quando morre ou aposenta trabalhadores não há reposição. Até em transferência 131 

e licenças de saúde e de gestação nada é reposto. Aí sobrecarrega quem fica nas unidades. 132 

Mas também vê vários horários ociosos em CS, até parece que não se marca consultas em 133 

alguns períodos. Reforça que os atendimentos estão atrasados devido a pandemia. Temos 134 

uma demanda represada na rede.  Este cada dia mais difícil. Mesmo com a reposição das 135 

recepcionistas da IMA que não são preparadas para tender o público. Sr. Mariante acha 136 

importante esse levantamento tentou aglutinar as informações. Várias questões são bastantes 137 

complicadas como a falta de médicos no CS Boa Vista. Nesse momento a transmissão via 138 

Youtube é interrompida e como o quórum dependia de quem estava participando on line a 139 

reunião foi suspensa. O Sr. Mário encerra a reunião por falta de quórum. Ficando a discussão 140 

para o dia 13 de outubro de 2022 em reunião extraordinária. Eu Maria Ivonilde Lúcio 141 

Vitorino, lavro a presente ata que, após lida, discutida e votada será arquivada e publicizada 142 

na página do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. 143 
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