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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte
e oito dias de março de dois mil e doze. Estiveram presentes os conselheiros municipais de
saúde, conforme lista de presença em anexo. O Sr. José Carlos explicou que o Sr. Porsani,
presidente do Conselho Municipal de Saúde havia justificado sua ausência, por estar de
férias e que o Sr. Francisco, coordenador da Comissão Executiva presidiria a presente
reunião. O conselheiro Francisco iniciou a reunião e realizou a leitura das pautas, sendo: I.
Informes; II. Apresentação e discussão sobre Vigilância em Saúde e Ambiental; III.
Apresentação, discussão e deliberação sobre o Projeto Pró-Saúde e PET-Saúde 2012/2013,
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Realizou a leitura da proposta de
resolução, sobre a questão do desabastecimento da rede. I. Informes: o conselheiro
Gerardo falou sobre a discussão sobre a infra-estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e
sobre as reformas necessárias nas unidades de saúde. O conselheiro Peninha falou que o
Centro de Saúde do Jardim Fernanda ficou paralisado, devido a uma agressão a uma
dentista. Solicitou que alguém do CMS compareça na reunião, amanhã, às 15 horas, para
apoiar a discussão. O conselheiro Felipe falou sobre o fechamento do Pronto Atendimento
Centro e sobre a insuficiência de leitos hospitalares, sendo que o Hospital Ouro Verde não
atende em sua totalidade. Ressaltou a importância das pessoas serem atendidas nas
unidades básicas de saúde e da prevenção à saúde, o que acarretaria na redução da
demanda hospitalar. Convidou a todos para a reunião do Fórum Popular de Saúde. A
conselheira Neide falou sobre a situação enfrentada na PUCC, onde, como conselheira da
comissão de acompanhamento, tem estado no local verificando atendimentos acima do
limite. Falou que o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti também está em uma situação difícil,
devido à grande demanda. Afirmou que na PUCC, o Pronto Socorro está atingindo 40
(quarenta) pacientes e que a situação da fila de espera era grande, pois havia muitos
pacientes em macas e cadeiras de roda, sendo a mesma situação no HMMG. Apontou que
existem leitos e condições para o CHOV ajudar a PUCC e o HMMG. O conselheiro Trombetta
cobrou o cronograma de reforma do PA Centro. Falou que está na hora do CMS ser
responsável e tomar atitudes e que está na hora de responsabilizar criminalmente essa
situação. Solicitou que saísse uma deliberação sobre o assunto. Falou para os conselheiros e
para a Comissão Executiva sobre a municipalização do CHOV, sendo que já fora aprovado
neste conselho e que nada foi feito. A sra. Francisca informou que dia 10 de abril sairá uma
caravana para uma luta em Brasília, em prol das 30 horas para os trabalhadores de
enfermagem. II. Apresentação e discussão sobre Vigilância em Saúde e Ambiental: a sra.
Filomena, diretora da VISA apresentou a atual situação e os principais problemas. Após, a
sra. Marta, trabalhadora da VISA, apresentou o problema, sob a ótica dos trabalhadores,
ressaltando os problemas acarretados pela falta de recursos humanos adequado. Abertas as
falas, participarão da discussão a conselheira Wilma, o conselheiro Trombetta, a conselheira
Raquel, a sra. Vera, o sr. Francisco, a sra. Ellen, a sra. Rosana, a conselheira Soeli, o sr.
Gerardo, a conselheira Eloísa, o conselheiro Peninha, sendo apresentados questionamentos
sobre a necessidade de recursos humanos da VISA, da necessidade de fiscalização adequada
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nos serviços próprios da SMS, da falta de fiscalização de ar-condicionado, de controle de
churume cadavérico nos cemitérios de Campinas, bem como a falta de discussão sobre a
questão das antenas de celulares. A sra. Filomena respondeu aos questionamentos e a sra.
Marta apontou suas considerações finais. O dr. Fernando Brandão, secretário municipal de
saúde, falou sobre a importância do trabalho da VISA. O conselheiro Francisco realizou a
leitura da proposta de resolução sobre a questão da VISA. Em regime de votação, o Conselho
Municipal de Saúde APROVOU a resolução, por unanimidade. III. Apresentação, discussão e
deliberação sobre o Projeto Pró-Saúde e PET-Saúde 2012/2013, da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP): a sra. Alóide, do CETS, realizou a apresentação, explicando que a
PUCC havia retirado seu interesse no projeto, sendo por isso que não fora encaminhada
documentação ao CMS. Abertas as falas, a conselheira Raquel solicitou que o CMS cobre
uma explicação da PUCC sobre a sua não participação no projeto, para que a universidade se
posicione oficialmente. A sra. Marta solicitou a aprovação, pois faz parte do PET e assina
embaixo de tudo o que foi apresentado. Existem alunos da FONO no PET da VISA, com um
custo muito pequeno. Cobrou uma explicação da PUCC pela sua não participação. A
conselheira Izabel apontou o prejuízo que a saída da PUCC acarretará no atendimento aos
usuários, pois existem muitos estagiários desta entidade nas unidades de saúde,
principalmente no Distrito de Saúde Noroeste. A sra. Alóide respondeu a todos os
questionamentos. Em regime de votação, o Conselho Municipal de Saúde APROVOU o
Projeto Pró-Saúde e PET-Saúde 2012/2013, da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), por unanimidade. Nada mais a ser tratado, eu, José Carlos Bortotto Junior, lavro
a presente ata, assinando-a juntamente com os demais presentes.
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