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

realizada em Quatorze de Setembro do ano de Dois Mil e Dezesseis. 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 dezenove horas e quinze minutos, com saudação aos 6 

presentes e propõe que, por não haver quorum necessário, se faça apenas os 7 

informes e o espaço aberto para discussões. Traz como primeiro informe que, 8 

segundo Edison Silveira, o Secretário Municipal de Saúde não pode vir, mas que 9 

outro gestor da Secretaria o representará nesta reunião para discutir sobre o uso 10 

racional dos exames clínicos, entretanto não temos aqui nenhum representante da 11 

Secretaria. Sendo assim, o que podemos fazer é ir direto aos informes, afirma Paulo 12 

Tavares Mariante, e informa que a pauta específica desta reunião será incorporada 13 

à pauta da próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. E 14 

acrescenta, temos aqui os companheiros da Saúde Mental e o encaminhamento de 15 

discussão sobre o Centro de Saúde do Parque Floresta.  Como não temos 16 

representantes da gestão, encaminharemos por escrito as questões que forem 17 

levantadas. Maria do Carmo, Conselheira do DIC III, declara que os cidadãos não 18 

tem acesso aos exames de especialidades, a fila é grande, a demanda está 19 

represada, e quando tem acesso às consultas, não tem os resultados dos exames. 20 

Isto é problemático, as pessoas sofrem muito com isto. Alexandre questiona sobre 21 

as verbas não repassadas para as ambulâncias, e declara que as pessoas que 22 

precisam estão desassistidas. Cláudia, da organização “Minha Campinas”, em ação 23 

no Parque Floresta, onde faltam médicos para atender a população, já que foram 24 

construídas na região diversas moradias novas, o que significa aumento da 25 

população a ser atendida pelo Centro de Saúde. Francisco Mongadouro diz que a 26 

Secretaria Executiva é órgão importante para organizar o Conselho Municipal de 27 

Saúde, e precisa se estruturar melhor para cumprir adequadamente a sua função. 28 

Valdir Oliveira demonstra preocupação com a Secretaria Executiva, já que o 29 

Coordenador é representante da gestão. E declara que o Hospital Municipal Dr. 30 

Mário Gatti não atinge as metas e deixa de receber, por este motivo, entre 31 

seiscentos e oitocentos mil reais. E questiona por que o hospital não atinge as 32 
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metas. Além disto, afirma que o Hospital do Câncer em Campinas é obra do Hospital 33 

de Câncer de Barretos, com a verba de oitenta milhões de reais da Shell Basf, a 34 

Prefeitura cedeu apenas o terreno onde está sendo construído o Hospital, e as 35 

carretas são do Hospital de Barretos, não da Prefeitura. A Prefeitura, segundo ele, 36 

não arruma nem lugar apropriado para que as carretas atendam a população. 37 

Osvaldo Rodrigues da Silva informa que no dia vinte e quatro, participou do 38 

Congresso da Sociedade em Medicina Tropical, em Maceió, em defesa dos 39 

acometidos por doença de chagas, razão que justifica a sua ausência na última 40 

reunião do Conselho Municipal de Saúde. E considera que o papel do Controle 41 

Social deva ser defender os direitos dos cidadãos, o acesso aos serviços públicos, 42 

para o atendimento às suas necessidades fundamentais, e fiscalizar a aplicação dos 43 

recursos. Paulo Tavares Mariante afirma que o Pleno é que delibera, embora caiba a 44 

precoupação com o trabalho da Secretaria Executiva. Faz, em nome do Conselho 45 

Municipal de Saúde, um chamamento para o dia Nacional de Mobilização em Defesa 46 

do Sistema único de Saúde, que será no dia dezenove deste mês. E lê uma Carta já 47 

encaminhada aos candidatos à Prefeito de Campinas, que fala sobre o direito à 48 

Saúde. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às vinte horas do mesmo 49 

dia. Eu, Maria Ivonilde Lúcio Vitorino, lavro esta Ata que, após lida, discutida e 50 

aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Municipal de Saúde.  51 


