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

Vinte e Seis de Setembro de Dois Mil e Dezoito. Presentes os Conselheiros e as Conselheiras 2 

Municipais de Saúde, além de convidados e convidadas, conforme lista de presença em anexo, 3 

devidamente assinada e que faz parte desta Ata. Havendo quórum, Maria Haydée de Jesus 4 

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

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

Tribuna Livre; 2)Discussão e Votação da Ata do Pleno do dia 25 de Julho de 2018; dia 08 7 

de Agosto de 2018; 22 de Agosto de 2018; 3)Discussão sobre a Política de Pessoal, 8 

Concursos e Contratações; 4)Eleições: do Segmento Usuário e Trabalhador para o 9 

Conselho Fiscal; Comissão Organizadora da 11ª Conferencia Municipal de Saúde de 10 

Campinas; 5) Informes do Colegiado Rede Mário Gatti; 1)Informes.1) 18h30 a 19h00 - 11 

Tribuna Livre; Sra. Haydée dá boas vindas ao pleno e passa a dar os informes. 1)18h30 a 12 

19h00 - Tribuna Livre; Abertas as inscrições: Foram disponibilizados papel e caneta para 13 

confecção de cartazes com das demandas dos centros de saúde.Sr. Alexandre pergunta se a 14 

SMS está cumprindo o organograma das reformas. Fala da reforma do Hospital Ouro Verde e 15 

denuncia a situação do país em relação a violência contra as mulheres. Sr. Geraldo denuncia a 16 

demora do SAMU para socorrer seu irmão usuário do SUS. Sra. Letícia e Albanete, alunas no 17 

curso de PLP e Le documento sobre as Promotoras Legais Populares – PLP no Vida Nova,  18 

saúde e violência contra as mulheres documento encontra-se no arquivo no CMS.Sra. 19 

Francielly relata visita de Vereadores da Comissão de Saúde na unidade que trabalha CS. 20 

Rosália, onde foram constatados inúmeros problemas; a visita repetiu-se em várias unidades. Os 21 

problemas encontrados vão desde falta de pessoal, medicamentos e equipamentos. E ressalta 22 

que ate os vereadores da base confirmaram em seu relatório a situação de crise. Considera 23 

importante termo acesso ao relatório dos vereadores e que até o próximo pleno devemos ter 24 

acesso a ele. Foi indagada por que não colocam lista na farmácia, respondi que era por que o 25 

secretário proíbe. Conforme imprensa os vereadores concordam que a saúde esta na UTI. Sra. 26 

Nayara analisa a Marcha em Defesa do SUS: a esperança somos nós, considera que a marcha 27 

foi um sucesso principalmente pela união de trabalhadores e usuários. Com ampla participação 28 

de todos. Sr. Osvaldo trás reivindicações do CS Vista Alegre do Distrito Sudoeste e entrega o 29 

documento ao CMS. Sra. Karina e Bárbara fonoaudiólogas residentes trazem reivindicações da 30 

área da criança e adolescente que entregaram ao CMS por escrito posteriormente. Reivindicam 31 

preceptores fonoaudiólogos em falta no momento. Sra. Sandrina informa sobre a exposição 32 

Amostra Sustentável que esta ocorrendo no Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira que vai até 33 

07 de Outubro de 2018. Sr. Cecilio traz a grave crise dos PA e OS dizendo que com a criação 34 

da rede nada resolveram os problemas. Denuncia a fila de Oncologia que demorando muito o 35 

atendimento. Sra. Maria Helena relata que acompanhou sua filha no atendimento na 36 

Maternidade de Campinas e que a mesma esta em reforma e reividica que se implante a porta 37 
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única. Sra. Mônica fala que a SMS tem trabalhado para que não haja espera em oncologia em 38 

relação ao tratamento e que as denuncias precisam ser mais bem detalhadas. 2)Discussão e 39 

Votação da Ata do Pleno do dia 25 de Julho de 2018; dia 08 de Agosto de 2018; 22 de 40 

Agosto de 2018; Em regime de votação: Ata do Pleno do dia 25 de Julho de 2018 com 41 

04(quatro) abstenções foi APROVADA.  A ata do Pleno do dia 08 de Agosto de 2018; Com 03 42 

(três) abstenções foi APROVADA. A ata do dia 08 de Agosto de 2018; 22 de Agosto de 2018 43 

com 06(seis) abstenções foram APROVADAS. 3)Discussão sobre a Política de Pessoal, 44 

Concursos e Contratações; apresentação do Sr. Agnaldo Diretor do Departamento Setorial de 45 

Relações do Trabalho – RH Saúde. Linha do tempo 2013 a 2016. Total de 16 certames 46 

homologados para a saúde (média de 04 editais por ano) 11 certames para Médicos: 360 47 

estatutários admitidos na SMS (+165 CLT temporários). 5 certames para outros cargos: 48 

admitidos na SMS 119 Enfermeiros, 360 Técnicos em Enfermagem, 234 Agentes Administrativos 49 

, 298 ACSs, entre outros. Não incluído HMMG (hoje: 1.452 servidores, sendo 398 médicos). 50 

Outros certames 2013-2016. Edital 03/2013: Agente de Farmácia, Biomédico e Enfermeiro. 51 

Edital 04/2014: Agente Operacional, Condutores, Condutor Emergência, Enfermeiro Motolância, 52 

Técnico RX, Técnico Enfermagem Instrumentação. Edital 08/2014: Técnico em Enfermagem. 53 

Edital 09/2014: ACS. Edital 04/2016: Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, 54 

Condutor Empilhadeira. Linha do tempo 2013 a 2016. 1.942 admitidos e 1.276 desligados. 55 

Quadro jan/2013: 4.613 estatutários e ACSs (dados Consist jan/2013. Quadro dez/2016: 5.264 56 

estatutários e ACSs (dados Consist dez/2016) (aumento líquido de 651 servidores). 2017 e 57 

2018. Limitação orçamentária: LRF (inclui HMMG), % da RCL com pessoal acima de 51,3% 58 

(limite prudencial), impedimento legal de admitir servidores em dois quadrimestres de 2017. 59 

Estatutários e ACS: 9 admitidos e 469 desligados. Situação atual (27/08): 50,67% da RCL com 60 

pessoal. Pequena margem: convocações e abertura de concursos em 2018. Quadro serv./ACS 61 

ago/2018: 4.777 (Consist ago/2018) (*SMS + PAs/SAMU). Cargos solicitados para convocação: 62 

Agente Operacional – 02; Técnico de Enfermagem – 60; Médico Radiologia – 02; Médico 63 

Cardiologia – 03; Médico Clinica Médica – 20; Médico Gastroenterologia – 01; Médico 64 

Hematologia – 01; Médico Infectologia – 02; Médico Neurologia – 03; Médico Oftalmologia – 02; 65 

Médico Pneumologia – 01; Condutor de Empilhadeira – 02.  TOTAL = 99. Cargos solicitados 66 

para concurso 2018. 42 cargos PMC: 30 quadro geral e 12 exclusivos saúde, Médico–67 

Geral;Médico–Ginecologia e Obstetrícia; 68 

Médico.Med.FamíliaeComunidade;MédicoPediatria;MédicoPsiquiatria;Dentista;Enfermeiro;Farma69 

cêutico; Fisioterapeuta; Nutricionista; Psicólogo;Técnico em Análises Clínicas; Agente 70 

Farmacêutico; Auxiliar de Saúde Bucal; Médico Veterinário. Abertas as inscrições: Sra. Núbia 71 

pergunta sobre os editais vigentes para o cargo de fonoaudiólogo e qual a previsão de 72 

chamamento.Devido ao problema com o microfone do pedestal usados pelos conselheiros 73 

ficaram prejudicadas as perguntas das seguintes pessoas: Sra. Maria Helena ,Sra. 74 
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Rute;Sr. Rodrigo; .Sr. Geraldo;Sr. João Olimpio; Sr. Cecilio;Sr.Trombetta; Sra. Haydée. 75 

Sra. Nayara; comenta sobre a questão do plano municipal de saúde ter sido aprovado na 76 

dependência de contratação de pessoal por concurso público em cerca de 80% das propostas ali 77 

contidas e que a apresentação feita pelo diretor Agnaldo não apresentava uma programação de 78 

como no tempo isto se daria, de forma que soubéssemos as metas anuais que a Secretaria 79 

propõe para se alcançar dentro do que foi aprovado; assim se colocava em questão essa 80 

mesma aprovação. Resposta do Sr. Agnaldo quanto à pergunta da Núbia existe concurso 81 

valido e a SMS pretende contratar. A Sra. Maria Helena, os cargos de médicos especialistas 82 

que tem concursos válidos também serão chamados e o restante conforme planejamento 83 

apresentado e houver disponibilidade orçamentária e jurídica também será contemplado. Sra. 84 

Rute quanto aos municipalizados esta dentro do quadro geral do município. Rodrigo com relação 85 

a mudança do cargo de técnico de farmácia, haverá mudança sim, se persistir a dúvida me 86 

coloco a disposição para juntos irmos ao RH no setor de cargos e salários para dirimir todas as 87 

dúvidas.Sra. Nayara estamos reavaliando todo processo de trabalho, não dispondo no momento 88 

de todos os dados tratados na executiva. Sr. João esclarece que não temos mais concursos 89 

vigentes para médicos e enfermeiro. E a reposição dos aposentados fica um rastro após a 90 

aposentadoria e sua reposição não é imediata. Pois existe um impacto financeiro. Sr. Reinaldo 91 

diretor do Fundo esclarece que quando o trabalhador se aposenta ele vai para o CAMPREV, 92 

mas a prefeitura continua custeando esse trabalhador causa impacto na Lei de 93 

Responsabilidade Fiscal e continua contando na folha conforme esclarecimento dado pela 94 

Secretaria de Finanças. Se não houver aumento da arrecadação não tem como contratar. Sr. 95 

Cecilio sobre os encargos que continuam na folha. E em relação aos mais médicos temos hoje 96 

92 médicos e têm nova determinação do Ministério da Saúde que agora esta distribuindo para os 97 

municípios menores as novas contratações. Ai quando saem daqui a sua reposição há um novo 98 

direcionamento dos mesmos nunca voltando à origem. Não haverá mais novas contratações. 99 

Sra. Haydee existe um déficit de 120 médicos mais outros de cargos gerais. Devido a crise não 100 

houve mais concursos desde 2016. Há uma grande dificuldade em todos os municípios e só 101 

abrindo oportunidade através de novas habilitações através do Programa de Saúde da Família, 102 

pois vem repasse do MS. Quanto ao Sr. Rodrigo temos concurso válido para TO havendo 103 

possibilidade de melhora no impacto financeiro. Sra. Monica reforça a fala do Sr. Agnaldo ele 104 

fala que tem concurso válido e previsão de novos concursos. E o que foi apresentado no quadro 105 

não resolve toda a falta de RH e esta em tramitação legal. E sempre temos um olhar para a 106 

assistência e não área meio. E Plano de Saúde aponta nossas necessidades e nosso foco é a 107 

Atenção Primária. Quanto aos NAFS há dois anos não tínhamos implantados e temos 108 

consciência da sua capacidade de resolutividade na rede. E estamos rediscutindo a inserção dos 109 

outros profissionais. Mas temos que olhar todos os lados baseados na lei de responsabilidade 110 

fiscal. Sra. Núbia fala que a gestão não é muito específica nas suas respostas quando 111 
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perguntada. Fala da falta do profissional Fonoaudiólogo nas UTI do HMMG. Sr. Rodrigo fala do 112 

projeto de lei na transformação do técnico de farmácia e da sua importância nas unidades 113 

básicas. A Sr. Francielly propõe que na próxima executiva sejam esclarecidos duas questões: A 114 

composição da farmácia com a substituição do técnico de farmácia por agente farmacêutico. E a 115 

questão dos recursos repassados ao CAMPREV e a lei de responsabilidade fiscal. Sr. Ney 116 

discorda do Agnaldo sobre os aposentados continuarem na folha de pagamento incidindo na 117 

LRF. O que a PMC paga para o CAMPREV é uma divida desde a gestão do Prefeito Magalhães 118 

Teixeira. Não é folha de pagamento. E a LRF não é por secretaria e sim a PMC como um todo. 119 

4)Eleições: do Segmento Usuário e Trabalhador para o Conselho Fiscal; Foi eleita para o 120 

Conselho Fiscal Sra. Francielly Damas representante do segmento de Trabalhador e não houve 121 

nenhum candidato para representar o segmento Usuários. Comissão Organizadora da 11ª 122 

Conferencia Municipal de Saúde de Campinas; Eleitos: Clarice Escandoleiro de Oliveira - 123 

distrito sudoeste; Deleon Rodrigo Castro- CMS – tit – trab. Geowanna Aparecida Higino Silva 124 

Santos – CMS – gestor; Geraldo Massarani Cestarioli – CMS executiva; Izabel Pereira Oliveira – 125 

distrito noroeste; José Aparecido dos Santos – distrito sul; Luciana Utsunomiya – CMS – supl – 126 

trab; Maria Helena Nogueira – distrito leste; Nayara Lúcia S. de Oliveira – CMS executiva; Núbia 127 

Garcia Vianna – CMS – supl – trab; Paulo Afonso da Silva CMS – supl – trab; Rafael Souza 128 

Santos – CMS – tit – trab; Rosangela Helena de Andrade – distrito norte; Rute Alves de A. Vieira 129 

– CMS –tit – trab; Yara de Oliveira Correa – convidada. A Sra. Silvia Nicolau foi convidada, 130 

porém declinou o convite por esta preparando as conferencias da DRS 7. Sra. Haydée informa 131 

sobre a reunião com a comissão da Rede Mário Gatti que será dia 03 de Outubro de 2018 as 132 

17h00 no Anfiteatro do HMMG. Sra. Haydée agradece a presença de todos e sem mais para o 133 

momento encerra a reunião. Eu Maria Ivonilde Lúcio Vitorino, lavro a presente ata que, após 134 

lida, discutida, e aprovada, será arquivada e publicizada no portal do Conselho Municipal de 135 

Saúde de Campinas. 136 


