CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
1

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

2

Vinte e Sete de Novembro de Dois Mil e Dezenove. Presentes os Conselheiros e as

3

Conselheiras Municipais de Saúde, além de convidados e convidadas, conforme lista de

4

presença em anexo, devidamente assinada e que faz parte desta Ata. Havendo quórum,

5

Cecílio Serafim dos Santos, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, saúda os

6

presentes e inicia a reunião às dezoito horas e trinta minutos, com os seguintes itens de

7

pauta: 1) 18h30 a 19h00 - Tribuna Livre; 2) Apresentação, Discussão e Votação da Ata

8

do Dia: 23 de Outubro de 2019; 3) Organização da Eleição CMS 2020-2023; Eleição da

9

Comissão Eleitoral e Regimento do Processo Eleitoral; 4) Referendar a posse do

10

Conselho Local do Hospital Prefeito Edivaldo Orsi – CHPEO; 5)Apresentação e

11

Discussão dos Conselhos Distritais de Saúde, “Falta de Humanização nos Serviços

12

de Saúde”; 6)Informe da SMS sobre a Reorganização do Processo de Trabalho –

13

Modelo Assistencial da Atenção Primária; 7) Informes; 1) 18h30 a 19h00 - Tribuna

14

Livre. Abertas as inscrições: O Sr. Gilberto Topinel faz reclamações em relação ao

15

Centro de Referencia em Reabilitação e suas deficiências, e fala da falta de educação dos

16

usuários em não respeitar os assentos destinados a pessoas com deficiência e idosos no

17

terminal do Mercado. Sra. Nayara convida para Plenária sobre a “Nova Politica de

18

Financiamento da Atenção Primária no SUS”, no dia 04/12/2019, das 19h00 às 22h00.

19

Sra Núbia faz um relato sobre as reuniões ocorridas pela comissão de pessoas surdas e

20

apresenta um vídeo com relato dos surdos (material encontra-se arquivado no CMS). Fala

21

da falta de acessibilidade. Também sobre sua participação na comissão de saúde na

22

câmara. A ideia é apresentar um plano de ações com metas etc. E solicita que as reuniões

23

não sejam interrompidas com a ausencia da Alexandra que estava conduzindo pelo DS.

24

Existem 48 mil pessoas com deficiência auditiva conforme o Censo. Sra Adriana convida

25

para ato contra o desmonte do SUS. E relata o fechamento de varias fundações (FURP;

26

SUCEM. Adolfo Lutz, etc) Dia 13 de Dezembro de 2019 as 10h00 no Largo do Rosário.

27

Sr. Porsani lê mensagem enviada pelo Sr. Cecílio Serafim dos Santos ausente por motivos

28

pessoais e o mesmo irá conduzir a reunião e solicita que seja realizado um minuto de

29

silencio pelo falecimento da Sra. Rosely Coelho dirigente sindical e conselheira no

30

CEREST. A Sra. Neide homenageia a Rosely, agradece pelos serviços prestados por ela no

31

Centro de Saúde Balão do Laranja onde a mesma trabalhava como Agente de Saúde. Sr.

32

Porsani solicita inversão de pauta do item 5 para o item 4. Sendo aceita. E também inclui a

33

apresentação de moção contra o governo federal. 2) Apresentação, Discussão e Votação

34

da Ata do Dia: 23 de Outubro de 2019; Sr. Porsani solicita se tem alguma consideração e

35

a Sra. Nubia solicita correção na sua fala e corrige sobre o déficit de psicólogo e a falta de
1
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36

fonoaudiólogos nas UTIs do HMMG. Em processo de votação com 01 (hum) contrário e

37

05(cinco) Abstenções fica APROVADA a Ata. 3) Organização da Eleição CMS 2020-2023,

38

Eleição da Comissão Eleitoral e Regimento do Processo Eleitoral; Sr. Porsani informa

39

sobre o processo eleitoral apresenta a proposta de Regimento Eleitoral e calendário onde

40

ocorre a mudança da data de posse para o dia 04 de Março de 2020. Sra. Ivonilde

41

apresenta o regimento e o calendário da eleição. (material encontra-se arquivado e

42

publicado em DOM no CMS). Sr. Porsani corrige a data da DRS 7 onde leem dia 31 a

43

correta é dia 30. Sra. Núbia solicita que seja corrigido onde leem pessoas portadoras de

44

deficiência o termo correto é pessoas com deficiência. Sra. Francielly solicita a ampliação

45

da data de inscrição para o dia 02 de dezembro de 2019. Sr. Porsani explica a falta de

46

trabalhadores no CMS e a secretaria estará de férias no mês de Dezembro. Sr. Xavier fala

47

da composição dos movimentos sociais e solicita a validade da representação através de

48

cartório, pois muitas não têm registro de CNPJ. Sr. Porsani explica como se dará o

49

processo de inscrição e que será deliberado pelo pleno. Sr. Trombetta solicita uma questão

50

de ordem e fala que se esta no regimento o dia das eleições não pode ser mudado. Com as

51

correções apresentadas pela Nubia e Francielly. Em processo de votação com 01 (hum)

52

voto contrario e 01(uma) abstenção fica APROVADO o Regimento e Calendário Eleitoral.

53

Sra Nayara apresenta dois nomes para compor a comissão e fala que o nosso regimento

54

não solicita que sejam conselheiros e propõem os nomes de Sr. Luis Carlos Moreira de

55

Miranda representando os usuários e Sra Margareth Morelly representando os

56

trabalhadores, Sr. Agnaldo Ribeiro de Queiroz representando os gestores. E a Sra.

57

Francielly apresenta o nome do Renato Alves Libânio representando os usuários. Ficam

58

eleitos os Sr. Luis Carlos Moreira de Miranda, Renato Alves Libânio representando os

59

usuários e Margareth Morelly representando os trabalhadores e Agnaldo Ribeiro de

60

Queiroz representando os gestores. 4)Apresentação e Discussão dos Conselhos

61

Distritais de Saúde, “Falta de Humanização nos Serviços de Saúde”; Sr. Silas

62

representante do CDS Noroeste, apresenta Foi proposto que cada CDS preparasse o

63

tema da seguinte forma: •Em sua reunião, dividir em grupos, para integrantes relatarem

64

situações vividas de “falta de humanização dos serviços”; •Priorizar uma para debater e

65

levantar propostas de solução com respectivas responsabilidades do nível local, distrital, da

66

secretaria e extra secretaria; •Cada CDS traria suas discussões e propostas para serem

67

apresentadas e sistematizadas, de forma que o Pleno pudesse ter um ponto de partida para

68

sua discussão e definição de encaminhamentos e deliberações do Conselho. Outros temas

69

priorizados para reunião com Secretário, Diretores/as e Coordenadores/as da Secretaria

70

que

aguarda

agendamento

•A

postura

da

gestão (central

e distrital)

de

não
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71

apoiar/desrespeitar o controle social •A falta de estrutura dos CDS (transporte e alimentação

72

para reuniões, restrição no acompanhamento de obras pelos CLS, dentre outras questões)

73

•A falta de pessoal, manutenção e insumos nos serviços •Interferência de vereadores nos

74

fluxos e nos serviços. Encaminhamentos •Reapresentar este conjunto de slides em todos os

75

CDS para todos tomarem conhecimento das propostas, corresponsabilizando-se pelo seu

76

encaminhamento em cada nível •Monitorar periodicamente a concretização das ações

77

priorizadas - Conselho Municipal<->Secretaria e – CDS<->Distritos<->Unidades<->CLS.

78

(material encontra-se arquivado e publicado no portal do CMS.). Abertas as inscrições: Sr.

79

Salvador faz um apelo a todos e fala da intolerância em relação a ser conselheiro. E diz que

80

o tempo tem que ser muito bem aproveitando e finaliza que os conselheiros tem que serem

81

ouvido com mais respeito, mais amor e mais compreensão. Sr. Gilberto relata que os

82

usuários reclamam do uso do celular no serviço. Mas foi esclarecido que o uso era pra ser

83

utilizado na procura de medicamentos noutros serviços. Sra Nayara fala em nome da

84

comissão de fortalecimento da necessidade de colocar em pauta essa problemática. E fala

85

da falta de apoio da gestão em não construção de agenda entre os CDS, CLS e SMS. Sra.

86

Luciana parabeniza o material produzido pelos CDS. Sr. Geraldo lembra que varias

87

reivindicações estão relacionadas para a SMS e que fosse dado uma devolutiva aos CDS.

88

Sr. Faveri fala da falta de uniformidade de falas no mesmo centro de saúde. Cada um fala

89

uma língua diferente. Também diz que é desumano faltar medicação básica como, por

90

exemplo, dipirona. Sra. Maria Helena solicita maior atenção dos coordenadores das

91

unidades. Onde ocorrem humilhações nas unidades. Que fossem mais ouvidos os

92

conselheiros. Sra Rita parabeniza o CMS pela iniciativa do tema abordado. Sr. Silas refere

93

que o tema é antigo e a semente foi lançada. Sra Monica fala que todos os distritos estão

94

representados no pleno com a participação dos seus coordenadores. E que seja remetido

95

aos respectivos CDS para devolutiva no que se fizer necessário. E quanto à falta de

96

medicamentos esta sendo solucionado na medida do possível. E solicita que sejam

97

monitorados os resultados desse tema. 5) Referendar a posse do Conselho Local do

98

Hospital Prefeito Edivaldo Orsi – CHPEO. Sr. Porsani esclarece que foi proposto

99

alteração do Decreto em relação aos trabalhadores terceirizados. Aguarda publicação. E

100

mesmo sem essa resposta foi realizado a posse do CLS do CHPEO. Sra Nayara diz que o a

101

Lei Nº 6.547, 02.06.1991, que cria os Conselhos Locais de Saúde e o Decreto Nº 13.125

102

DE 27.04.199 é conflitante onde diz que são trabalhadores da saúde. A posse já ocorreu e

103

já tem reunião agendada. Sr. Porsani sugere que a posse do CLS CHPEO seja realizada

104

por aclamação. Em regime de votação foi APROVADO. E fala que o CMS ainda não foi

105

eleito representante para a comissão, mas foi discutida na executiva e indicada os nomes da
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106

Sra. Nayara titular e Sra. Maria Helena suplente representando os usuários e Sr. José

107

Pedro Baldo representado os trabalhadores. A gestão ira indicar seu representante. A

108

reunião da comissão esta agendada para o dia 03 de Fevereiro de 2020 as 19h00 no

109

Auditório do HMMG. Sr. Porsani convida a Sra. Francielly para apresentar Moção de

110

Repúdio contra o Presidente da REDE Mário Gatti de Urgência e Emergência Dr.

111

Marcos Eurípedes Pimenta, que se posicionou favorável a Redução de Salários dos

112

Trabalhadores no Complexo Hospitalar Ouro Verde.

113

03(três) Abstenções fica APROVADA a moção (material encontra-se arquivado e publicado

114

no portal do CMS.). O Sr. Porsani fala que foi enviado ao presidente da Rede oficio

115

solicitando seja apresentado o plano de atenção assistencial da rede. Sra. Nayara

116

apresenta Moção de Repúdio contra a Implantação do Previne Brasil pelo Ministério da

117

Saúde. Em processo de votação com 03(três) abstenções fica APROVADA a Moção.

118

(material encontra-se arquivado e publicado no portal do CMS). Sr. Porsani, agradece a

119

presença de todos e sem mais para o momento encerra a reunião. Eu Maria Ivonilde Lúcio

120

Vitorino, lavro a presente ata que, após lida, discutida, e aprovada, será arquivada e

121

publicizada no portal do Conselho Municipal de Saúde de Campinas.

Em processo de votação com
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