
 
 

 PROPOSTAS ELEITAS CONFERENCIA LIVRE TRABALHO 

 

 

1- Criação de uma lei municipal, estabelecendo que nos contratos de empresas, 

que irão prestar serviços para prefeitura, sejam determinado uma cota de 

vagas com salário para usuários da saúde mental. 

 

2- Que a prefeitura de Campinas garanta nos contratos com as empresas de 

transporte, passes gratuitos liberados com base em avaliação psicossocial a 

partir do PTS dos usuários, que vão além da consulta médica e atendimentos 

nos serviços de saúde e oficinas de trabalho, mas também quanto a inserção 

na cidade para lazer, esporte e cultura.  (por no mínimo 6 meses) 

 

3- Garantir o acesso de usuários a espaços de lazer, esporte e cultura por meio 

das seguintes estratégias:  a SMS, junto com outras secretarias, crie 

dispositivos legais que garantam o acesso de usuários por meio de gratuidade 

ou descontos; acesso a passe livre de ônibus para que estes usuários possam 

acessar a cidade;  

 

 

4- Garantir o acesso qualificado a usuários de serviços de SM, em tempo hábil 

e ampliar os serviços substitutivos em Saúde Mental (CAPS, CECOs, 

Serviços de Geração de Renda, Residências Terapêuticas e Consultório na 

Rua) e equipes de saúde da família, de acordo o número de população e sua 

vulnerabilidade, através de contratação por concursos públicos. 

 

 

5- Fazer um maior investimento nos serviços públicos de saúde: em equipes, 

refeições e atividade no território e na cidade, considerando que essas faltas 

têm comprometido de forma importante os acompanhamentos do usuário e 

seu PTS 

 

 

6- Criar e implementar um Grupo de Trabalho (GT) para, em 3 meses, a partir 

da III Conferência Municipal de Saúde de Campinas, entregar à Secretaria 

Municipal de Saúde, um projeto municipal de aprimoramento da política de 

geração de renda para a RAPS de Campinas. Esse GT poderá ser formado 

por usuáries e trabalhadores e gestores da RAPS, da Secretaria Municipal de 

Saúde, pelo Conselho Municipal de Saúde, por outros espaços de geração de 

renda da cidade, por representantes da Câmara de Vereadores e demais 

atores da Saúde Mental, Economia Solidária e Cooperativismo. Esse projeto 

deve apontar constituição de um programa municipal  nos moldes do 

PRONACOOP visando a regulamentação das cooperativas municipais e dos 

espaços de geração de renda e economia solidária; criar convênios e 



 
 

parcerias com feiras municipais para garantir ampliação da renda dos 

oficineiros; criar programas de geração de renda e trabalho nas comunidades 

e territórios de moradias dos usuários em integração com instituições 

públicas e associações comunitárias; estabelecer parcerias para que produtos 

dos programas geração de renda sejam adquiridos pela PMC por meio de 

contratos de fornecimento para abastecer equipamentos como creches, 

escolas, CAPS , entre outros;  mapeamento de espaços públicos desativados 

ou abandonados no município, para a criação de novos espaços para a 

política de geração de renda, considerando espaços com visibilidade 

 

 

 

Proposta para a Nacional: 

 

1. Encaminhar ao legislativo Estadual e Federal proposta de mudanças nas 

leis, de tal modo a garantir cotas nas empresas e serviços públicos para 

usuários da saúde mental, de tal modo que sua geração de renda não 

fique restrita a lugares segregados, tais como oficinas de geração de 

renda. 

 

2. Deixar de financiar comunidades terapêuticas com recursos do SUS e 

criar comissões, para junto a ANVISA, fiscalizá-las, compostas por 

profissionais de saúde, usuários, associações, movimentos de luta 

antimanicomial, entre outras.  

 

 

3. Garantir uma política nacional de medicamentos, que incluam os da 

saúde mental, com ênfase em toda a cadeia produtiva, inclusive a 

distribuição e financiamento para os municípios, incluídos os chamados de 

alto custo, de tal forma a não faltar e não dar descontinuidade aos cuidados 

dos usuários. 

 

TODAS APROVADAS! 


