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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 1 

realizada aos Treze de Abril do ano de Dois Mil e Dezesseis. Estavam presentes 2 

os conselheiros e as conselheiras municipais de saúde, além de convidados e 3 

convidadas, conforme lista de presença em anexo, devidamente assinada e que faz 4 

parte desta ata. Paulo Tavares Mariante, Presidente do Conselho Municipal de 5 

Saúde, inicia a reunião às dezoito horas e trinta minutos, com saudação aos 6 

presentes e leitura da ordem do dia: 1) Continuidade da discussão da Prestação de 7 

Contas do terceiro Quadrimestre de Dois Mil e Quinze do Fundo Municipal de Saúde 8 

e terceiro RDQA, com a deliberação sobre este ponto. 2) Discussão sobre a situação 9 

do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, com a presença de representantes do 10 

Conselho Local de Saúde daquela Instituição. 3) Discussão sobre a situação do 11 

Pronto Atendimento Centro, com a presença de representantes do Conselho Local 12 

de Saúde daquela Unidade. 4) Discussão sobre o PLC de Nº 005 de 2016, que 13 

dispõe sobre a criação, remanejamento e redenominação de unidades 14 

administrativas na Secretaria Municipal de Saúde. 5) Discussão e deliberação sobre 15 

a proposta de prorrogação do Termo de Aditamento ao Termo do Convênio Nº 16 

69/13, firmado com a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Campinas - 17 

APASCAMP. 6) Informe sobre a situação do combate ao Mosquito Aedes Aegypti, 18 

enfrentamento à Dengue, Zica e Chikungunya (atualização da VISA). 7) Outros 19 

informes. 8) Espaço aberto. Valdir Oliveira requer votação nominal para deliberação 20 

de Prestação de Contas e RDQA por votação nominal. Paulo Mariante afirma que 21 

apesar da discussão ter sido feita de forma conjunta, a votação da Prestação de  22 

Contas e do RDQA será em votações separadas, primeiro a Prestação de Contas e 23 

depois a do RDQA. Paulo Tavares Mariante, não. Luciano Marques Lira, não. 24 

Roberto Gil, não. Renato Libâneo, não. José Alfredo Donizeti Leal, não. Gerardo 25 

Melo, não. Maria Regina Nascimento, não. Vânia Lando Carvalho, não. Valdir 26 

Oliveira, não. Vagner Belli, não. Alberto Frazão, não. Mayara Cardoso, não. Maria 27 

Filomena, não. Maria Faria, não. Mario Macedo, não. Francisco Mongadouro, não. 28 

Juliana Turno, não. Marlene Feliciano, sim. Ana Márcia, não. Ed Carlos, não. Monica 29 

Regina Nunes, sim. Marcos Roberto Ferreira, não. Reinaldo Antonio Oliveira, sim. 30 

Anésio Corat Júnior, sim. Luiz de Paulo Góes, sim. Total de vinte e quatro votantes, 31 

cinco votos favoráveis e dezenove contrários, a Prestação de Contas está rejeitada. 32 
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Votação do RDQA, Paulo Mariante, sim. Luciano Lira, sim. Roberto Gil, sim. Renato 33 

Libâneo, sim. José Alfredo Donizete Leal, não. Gerardo Melo, não. Maria Regina 34 

Nascimento, sim. Vânia Lando Carvalho, sim. Valdir Oliveira, não. Vagner Belli, 35 

abstenção. Alberto Frazão, sim. Mayara Cardoso, sim. Maria Filomena, sim. Maria 36 

Faria, sim. Mário Macedo, não. Francisco Mongadouro, não. Juliana Turno, não. 37 

Marlene Feliciano, sim. Ana Márcia, sim. Ed Carlos, não. Monica Nunes, sim. 38 

Marcos Roberto Ferreira, sim. Reinaldo Antonio Oliveira, sim. Anésio Corat Júnior, 39 

sim. Luiz de Paula Goes, sim. Total de vinte e cinco votantes, com uma abstenção, 40 

seis votos contrários, dezoito favoráveis, está aprovado o RDQA. Paulo Mariante 41 

nomina o Ed Carlos Correa Faria para fazer a leitura da Carta encaminhada à 42 

Secretaria Executiva, e declara que a seguir será feita a exposição do que a 43 

Secretaria Executiva conversou a respeito da Saúde Mental. Ed Carlos Correa Faria, 44 

conselheiro trabalhador do CAPS AD em Campinas, lê a Carta Aberta endereçada 45 

ao Prefeito Jonas Donizete, ao Secretário Municipal de Saúde, Cármino Antonio de 46 

Souza, Área Técnica da Saúde Mental, Marta Maria do Carmo Riccioli, ao Serviço 47 

de Saúde Dr. Cândido Ferreira, Telma Palmieri, e para o Conselho Municipal de 48 

Saúde, Paulo Tavares Mariante e demais conselheiros, onde levanta necessidade 49 

de estruturação de um CAPS AD III por distrito, abertura de leitos em cada unidade, 50 

para que o usuário possa ser integralmente atendido por equipe que o acompanha, 51 

e com a qual ele já possui vínculo, organizar as equipes de modo que possam 52 

atender usuários e familiares que os visitem durante estadia em leito noite, já que a 53 

troca de serviços por permanência em leito noite no Hospital Cândido Ferreira não 54 

favorece o cuidado integral à crise, pois os usuários necessitam de ambiente mais 55 

tranquilo. O ambiente de Hospital não traz a sensação de acolhimento, enquanto o 56 

leito noite no CAPS, segundo os usuários, é mais apropriado para melhor 57 

tratamento. Gravação 12 minutos.            de atas das reuniões deste conselho 58 

realizadas em 11/03/15 08 e 22/04/15; 10/06/15; 12/08/2015; 2) Apresentação e 59 

deliberação do Relatório quadrimestral de gestão referente ao 2º quadrimestre de 60 

2015; 3) Apresentação e deliberação de convênio da PMC/SMS com a Maternidade 61 

de Campinas; 4) Informes. Primeiro ponto de pauta, 1) Apreciação e deliberação 62 

de atas das reuniões deste conselho realizadas em 11/03/15; 08 e 22/04/15; 63 

10/06/15; 12/08/2015: realizadas apresentações das respectivas atas seguida de 64 
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discussão; não havendo inscrições para discussão, encaminhada deliberação, uma 65 

a uma; na ausência de discussões acerca das referidas atas, seguem resultados de 66 

votações: ata de 11/03/15: aprovada por maioria, com zero votos contrários e 02 67 

abstenções; ata de 08/04/2015: aprovada por maioria, com zero votos contrários e 68 

02 abstenções; ata de 22/04/15: aprovada por maioria, com zero votos contrários e 69 

02 abstenções; ata de 10/06/15: aprovada por maioria, com zero votos contrários e 70 

02 abstenções; ata de 12/08/2015: aprovada por maioria, com zero votos contrários 71 

e 02 abstenções. Segundo ponto de pauta, 2) Apresentação e deliberação do 72 

Relatório de Prestação de Contas referente ao 2º quadrimestre de 2015: 73 

apresentação realizada por Sr. Reinaldo, diretor do Fundo Municipal de Saúde; 74 

Conselho Fiscal informa que não foi possível exarar parecer por dificuldade de 75 

agenda do conselho; segue discussão, por ordem de inscrições: Maria Helena 76 

questiona destinação de verba referente ao CEREST, à luz de recomendações de 77 

última auditoria realizada pelo DATASUS e atualização de informações quanto a 78 

contratações; Trombeta questiona quais foram os gastos com ações de combate a 79 

Dengue, menciona insuficiências de ações neste quesito, propõe rejeição do 80 

relatório em vista de todas as insuficiências vigentes na gestão municipal da saúde 81 

bem como encaminhamento de relatório do conselho ao TCU; Chicão declara voto 82 

pela rejeição do relatório, considerando descumprimento de deliberações prévias do 83 

conselho particularmente referentes a o Complexo Hospitalar Ouro Verde e solicita 84 

que em futuras apresentações a série de gastos seja apresentada com devidas 85 

correções de inflação nos períodos; Mário Macedo questiona destinação de recursos 86 

ao CEREST à luz de recomendações de última auditoria realizada pelo DATASUS; 87 

Gerardo critica modo de apresentação do relatório, propõe rejeição de contas, 88 

considerando descumprimento de deliberações prévias do conselho particularmente 89 

referentes a o Complexo Hospitalar Ouro Verde, Paulo Mariante propõe rejeição de 90 

relatório também considerando descumprimento de deliberações prévias do 91 

conselho particularmente referentes a o Complexo Hospitalar Ouro Verde. Em 92 

seguida passou-se a prestação de esclarecimentos por parte da gestão. Quanto ao 93 

CEREST, foi informado que as despesas com o serviço estão regulares conforme 94 

normativa; quanto à apresentação, Reinaldo se propôs a incluir valores corrigidos 95 

pela inflação para próximas apresentações; Reinaldo declara que a missão do 96 
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Fundo Municipal de Saúde no que se refere à prestação de contas é apresentar os 97 

gastos, e questionamentos cabem à esfera de decisão. Segue-se deliberação pelo 98 

pleno do conselho. Em votação nominal, houve 21 votos contrários ao relatório, 07 99 

votos favoráveis e 01 abstenção. Apresentada proposta de moção de apelo ao 100 

Prefeito para efetivar contratações pendentes para SAMU. Moção acolhida pela 101 

mesa diretora e apreciada pelo pleno após leitura. Submetida à votação, moção foi 102 

aprovada por maioria com 04 votos contrários e zero abstenção. Terceiro ponto de 103 

pauta, 3) Apresentação e deliberação de convênio da PMC/SMS com a 104 

Maternidade de Campinas: apresentação de termos do convênio e indicadores de 105 

acompanhamento por Sr. Mário. Comissão de acompanhamento do convênio na 106 

pessoa de Maria Helena informa que há perdas de repasses recorrentes por parte 107 

da conveniada por não cumprimento de metas, questiona alocação de servidores em 108 

consultório destinado a realização de Pré Natal de alto risco. Abrem-se inscrições 109 

para discussão. Por ordem de inscrições: Ney questiona proporção de partos 110 

naturais e cirúrgicos realizados pela instituição, questiona se há compromisso da 111 

instituição com a abertura de uma casa de parto; Mariante questiona a limitação 112 

predial como justificativa para não adequação aos parâmetros apresentados pela 113 

política nacional Rede Cegonha; Trombeta questiona existência de “dupla porta” de 114 

entrada na instituição, com segregação entre pacientes SUS e não-SUS; Luis 115 

solicita que a instituição preste esclarecimentos mais detalhados acerca de 116 

limitações físicas para adequações. Sr. Mario e dirigente da instituição assumem a 117 

palavra para esclarecimentos. Informam que há projeto para construção de cinco 118 

unidades PPP bem como projeto de reforma, este último dependente de liberação 119 

de recurso financeiro por parte da Caixa Econômica Federal; esclarece 120 

funcionamento do pré-natal de alto risco na instituição, informa que atualmente, 121 

entre os partos realizados, 40% são vaginais e 60% são cirúrgicos, sendo que tal 122 

proporção se justifica por alto volume de gestações de alto risco atendidas pela 123 

maternidade. Encaminhamentos: convênio submetido à apreciação do pleno do 124 

conselho e após realizada votação nominal, aprovado com 26 votos favoráveis, 01 125 

voto contrário e 02 abstenções. Submetida ao pleno proposta de unificação de 126 

portas de entrada na instituição em prazo de até 01 ano. Após realizada votação, 127 

proposta foi aprovada com 24 votos favoráveis, 03 abstenções e zero votos 128 
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contrários. Quarto ponto de pauta, 4) Informes: expostos conforme ordem de 129 

inscrições: IVANILDE informa que convênio com o Hospital e Maternidade Celso 130 

Pierro está em fase de negociação, as partes se encontram em um impasse por 131 

divergência quanto aos valores finais para o contrato. ANA LUISA por parte do 132 

HMCP justifica que a proposta feita pela instituição é baseada em custos reais e não 133 

há possibilidade de realização plena de atividades sem ajuste de valores. 134 

MARIANTE apresenta informes da Secretaria Executiva do Conselho, posiciona-se 135 

contrário a redução de serviços pelo HMCP e informa que, em nome do conselho, 136 

irá informar ao Ministério Público e outros órgãos afins o estado em que estão às 137 

negociações do referido convênio a fim de alertar para risco de futura 138 

desassistência; GERARDO questiona o fato de o montante de recursos destinado a 139 

SPDM para gestão do CHOV ser mais elevado que aquele destinado ao HMCP, 140 

sendo que realiza volume menor de serviços; LIZANDRA esclarece que instituição 141 

não se nega a prestar os serviços dentro das necessidades do município, porém o 142 

ajuste de recursos financeiros é imperativo para sobrevivência financeira da 143 

instituição; MARIANTE apresenta convite para exibição de filme-documentário 144 

“Trajetórias de uma crise” a ser realizado no MIS em 20/10/15; ALEXANDRE traz 145 

demanda por nova sede para CAPS Reviver, argumenta a precariedade para a 146 

assistência em que se encontra o serviço; VALDIR informa sobre seminário em 147 

27/10/15, chama a atenção para o fato de Campinas ter se posicionado em 1° lugar 148 

no estado de SP em número de casos de Dengue, questiona posição atual quanto a 149 

mamógrafo e autoclaves; GLAUCIA reivindica que CAPS Sul e Noroeste sejam 150 

convertidos em serviços 24h de modo a atender a demanda da região. Como 151 

esclarecimentos, representante da gestão REINALDO se dispõe a trazer 152 

levantamento sobre situação do CAPS Reviver para próxima reunião, Sr. Marcos 153 

informa que compra de equipamentos, sendo 01 mamógrafo e 18 autoclaves, está 154 

em processo de finalização. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 155 

vinte e uma horas e quinze minutos. Eu, conselheira Ellen Machado Rodrigues lavrei 156 

a presente ata que após lida, analisada e discutida será assinada por membros do 157 

Conselho Municipal de Saúde de Campinas.  158 


