CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
1

Ata da Reunião Extraordinária Remota do Conselho Municipal de Saúde de Campinas

2

realizada aos Dezessete Dias do Mês de Junho do Ano de Dois Mil e Vinte. Presentes

3

os Conselheiros e as Conselheiras Municipais de Saúde, além de convidados e convidadas,

4

conforme lista de presença em anexo. Havendo quórum, Sra. Nayara Lúcia Soares

5

Oliveira, Presidenta do Conselho Municipal de Saúde, saúda os presentes e inicia a reunião

6

às dezoito horas e trinta minutos, e anuncia os seguintes itens de pauta: 1) 18h00 a 18h30 -

7

Entrada dos conselheiros na plataforma e ajustes de acesso, caso necessário; 2)

8

18h30 a 19h00 - Tribuna Livre; 3) Apresentação, Discussão e Votação da Ata do Dia 03

9

de Junho de 2020; 4) Continuidade da Apresentação e Deliberação da Prestação de

10

Contas 3º Quadrimestre de 2019 da SMS; 5) Apresentação e Prestação de Contas das

11

ações da Secretaria Executiva do CMS no período da Pandemia do Covid 19; 6)

12

Apresentação e Deliberação sobre Comissão Permanente de Comunicação do CMS:

13

Objetivos e Composição; 7) Informes. 2) 18h30 a 19h00 - Tribuna Livre. Sr. Mário inicia

14

a reunião saudando a todos. Abertas as Inscrições: Sr. Mariante lê Moção de Repúdio à

15

Flexibilização do Comércio em Campinas (documento encontra-se arquivado no CMS e

16

publicizada no Portal do CMS). Sr. Roberto solicita que seja votada a moção. Sra. Ilsa fala

17

que trabalha em Clinica de idosos e faz uma denuncia de falta de atendimento de uma

18

trabalhadora que teve contato através de reunião familiar com suspeito de Covid 19, a

19

mesma procurou o Centro de Saúde São Vicente onde nem sequer foi acolhida na sua

20

queixa. Fala da sua preocupação com a flexibilização precoce e também diz que antes da

21

pandemia já tínhamos falta de UTIs e também de intensivistas e pergunta onde estão

22

encontrando esses profissionais para atendimento e quem são os profissionais que estão

23

prestando essa assistência¿ Sr. Emilio recebeu comunicado do Distrito da Saúde Sul e da

24

REDE relatando sobre a decisão da SMS, em transformar a UPA Carlos Lourenço em

25

atendimento exclusivo de internação para paciente com Covid 19 e que os atendimentos

26

que lá eram realizados serão direcionados ao CS Orosimbo Maia. Diz que o Cs não

27

comporta tal demanda. A coordenadora esta de licença volta e só final de Julho, solicita

28

resposta da SMS. Sra. Érika Diretora do DGDO, responde que as informações a respeito da

29

denuncia da Sra. Ilsa sejam encaminhada por escrito através do CMS, pois não é orientação

30

da secretaria tal conduta. Quanto a UPA Carlos Lourenço ela já foi remissionada para

31

atendimento exclusivo do Covid 19. Quanto ao atendimento remanejado para o Cs O. Maia

32

foi apresentado uma proposta da REDE que esta sendo analisada pela SMS, para vê a

33

possibilidade de viabilizar essa proposta. Sra. Adriana relata várias reclamações levantadas

34

pelos trabalhadores do SAMU como da REDE sobre a DEVISA eles alegam que sempre

35

que a procuram é dito que estão trabalhando com equipe reduzida. Cita dois casos
1
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36

específicos de trabalhadores do SAMU que também trabalha em Paulínia não foi

37

devidamente acolhido aqui, vindo a ser tratado em Paulínia. O outro iniciou aqui o

38

tratamento e concluiu na cidade de Valinhos. Dizem que saem só com a prescrição da

39

medicação. Fala do descaso para com os trabalhadores da linha de frente. Sr. Mariante fala

40

que a moção recoloca ações mais estratégicas e parabeniza as informações

41

disponibilizadas pelo CMS sobre o adoecimento dos trabalhadores, cita a precariedade do

42

quadro de trabalhadores da UBS. Sra. Andrea Diretora da DEVISA não entendeu a questão

43

da Adriana e solicita que entre em contato para esclarecer melhor sua questão. Diz que a

44

flexibilização não é uma posição da Secretaria de Saúde, não foi a DEVISA e o DGDO e

45

nem outra diretoria da SMS e sim o posicionamento é da Secretária do Estado de SP, que

46

determina a questão das cores e conduta a serem tomadas. Sr. Roberto se posiciona muito

47

contrario a flexibilização nesse momento onde 50% por semana há um aumento de casos.

48

Com superlotação de leitos de UTIs. Alguém tem que dizer não pode e esse é o papel da

49

SMS dizer ao governo que não dá para flexibilizar. A cidade tem que parar. Tem que ter

50

renda mínima para a população. Conclama ao CMS que entremos em lockdown. Sr.

51

Erculano fala que falta respeito com população e o ser humano, e se salvamos uma vida já

52

vai valer a pena. Temos que preservar a vida e amar ao próximo. Temos que vê o numero

53

de ocupação hospitalar e a sobrecarga dos trabalhadores. Sr. Mário lê a pauta do dia e faz

54

o encaminhamento da votação da moção lida pelo Sr. Mariante. Sra. Fernanda solicita que

55

sejam incluídos na moção o numero de trabalhadores afastados e os óbitos ocorridos. Em

56

processo de votação foi APROVADA por aclamação a Moção com as ressalvas. 3)

57

Apresentação, Discussão e Votação da Ata do Dia: 03 de Junho de 2020; Sr. Mário

58

encaminha a votação antes perguntando se tem alguma correção na ata enviada. Abertas

59

as inscrições: Sr. José Renato Mei, solicita correção na linha 02 onde a data esta errada ao

60

invés de dia 03 está dia 06, e na linha 26 onde está escrito falta de EPIs ou EPIs

61

insuficiente... Ocorrem redundâncias. Sr. Ney solicita que seja retirada a palavra exemplo na

62

linha 180 à palavra correta é argumento que impõe a rejeição das contas... Anotadas as

63

devidas correções em processo de Votação fica APROVADA Ata por aclamação com as

64

devidas correções. 4) Continuidade da Apresentação e Deliberação da Prestação de

65

Contas 3º Quadrimestre de 2019 da SMS; Como já foi apresentado na reunião passada.

66

Abertas as Inscrições: Sra. Maria Helena questiona por que não aparecem as Emendas

67

de 2019 da Luiza Erundina e as outras de 2017 como, por exemplo, do Roberto Freire para

68

as Especialidades (Polis). Diz que a avaliação do Conselho Fiscal nunca foi aprovar as

69

contas e também não se consegue nada, o financeiro só apresenta as contas que foram

70

pagas, agora quanto à execução é responsabilidade do Departamento de Administração que
2
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não executa. Sr. Roberto faz proposta oposta a Sra. Maria Helena e diz que a PDC é

72

pouca esclarecedora, não dá a informação correta quanto gastou com a AB, com as

73

terceirizações, qual o gasto com o RH na AB? com os fornecedores? E diz que fica difícil

74

garimpar essas informações propõe nova maneira de apresentação de contas diz que aquilo

75

que de fato interessa ao CMS, são os gastos com terceirização, se aumentado ou

76

diminuído? O que faz melhorar as metas das PDC? Como correlaciona com o RDQA?

77

Também diz que no tempo do Sr. Fabio Forte Diretor do FMS elas eram mais claras e

78

piorou ao longo do tempo. Não mostra aquilo que o CMS precisa saber. Relata que mais

79

esconde do que mostra. Sr. Mariante contrapõe a fala da Sra. Maria Helena e diz que de

80

longa data é uma posição do CMS, que a apreciação da PDC não é uma prestação contábil

81

e sim um olhar político, entender as opções políticas que a gestão irá tomar. É absurda a

82

defasagem dos trabalhadores e não houve ingresso de trabalhadores efetivos e sim através

83

das quarteirizações que é opção do prefeito. Finaliza concordando com o parecer do CF em

84

relação à rejeição das contas. Sr. Marcos Perez concorda com Sr. Roberto e diz que não

85

há visibilidade quanto está se gastando e que a opção foi de se investir na REDEMG. Qual a

86

porcentagem do orçamento que foi executado em relação à AB? Sr. Ney solicita que seja

87

apresentada na próxima PDC a regularidade de pagamentos com os contratantes em

88

relação aos pagamentos, pois o atraso implica na falta muitas vezes dos medicamentos e

89

insumos. Sendo responsabilidade tanto da PMC como dos fornecedores. Sra. Núbia reforça

90

a fala do Sr. Roberto e Sr. Mariante, e fica com mais dúvida em relação ao gasto com RH,

91

que são quarteirizados na REDEMG, e lembra a fala do Dr. Pimenta que em reunião do

92

pleno se orgulhou de ter conseguido otimizar e reduzir os custos com pessoal. Solicita que

93

seja destrinchado o investimento publico com o pessoal na próxima PDC. Sra. Érica

94

responde os questionamentos informando que foi autorizada a contratação de 259

95

trabalhadores em diversas categorias profissionais, sendo que: 192 já foram admitidos, 48

96

em processo de admissão e 19 ainda não foram escolhidos vagas. As vagas são para AB,

97

Policlínicas e Centro de Referencias ligados a SMS. Também diz que precisa de vinculação

98

maior entre o PDC e RDQA entendendo que a parte contábil há uma dificuldade maior de

99

entendimento, mas está em processo de uma aproximação maior entre o DGDO e FMS,

100

para tentar adequar nesse novo modelo na próxima PDC. Lincar os indicadores em cada um

101

das despesas. Sr. Marcos Eduardo fala que a PDC deveria prestar pra evitar o que ocorreu

102

no Ouro Verde, diz que devemos ter mais transparência nas PDCs, pois economizar vai

103

custar vidas, por isso da rejeição ser política e não contábil. A transferência de recursos

104

públicos para rede privada deve ser evitada. Sr. Fabio Ribeiro Diretor Financeiro do Hospital

105

Dr. Mário Gatti responde aos conselheiros e fala para Sra. Maria Helena não tem as
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informações sobre as Emendas de 2017 e não fazem parte da receita de 2019 e agora em

107

relação às de 2019 elas de fato o dinheiro foi recebido no Ano 2020 e que estão sendo

108

executadas. Em relação ao Sr. Roberto diz que da eficiência da PDC não esta na

109

apresentação percentual, e quanto à terceirização está no slide 08 prestadores 27,54% essa

110

correlação ainda é uma dificuldade que segundo a Sra. Erika ainda não foi solucionada. Em

111

relação ao Sr. Marcos Perez, diz que não esta na apresentação, mas consegue responder

112

que se juntar no slide da despesa com o slide receita da pra fazer essa conta de 91,3% da

113

execução do orçamento da SMS. A PDC que é apresentada pelo Sr. Reinaldo consta todos

114

os gastos e que a apresentação da REDEMG só faz a separação. Quanto à regularidade de

115

pagamentos aos fornecedores apresentada pelo Sr. Ney diz que ela é muito volátil, mas dá

116

para ser apresentada nas próximas PDCs. Em relação a Sra. Núbia na apresentação dos

117

gastos com RH, fica um pouco complicada, pois ela antecede a criação da REDEMG. O

118

grosso da folha de pagamento do HMMG é pago pela SMS, e no próximo quadrimestre virá

119

separado. A Sra. Núbia ainda reforça que hoje tudo é misturado com as empresas que são

120

contratadas onde não se separa o gasto com folha e insumos etc. O Sr. Fábio promete que

121

na próxima será separado. Solicitado Questão de Encaminhamento apresentado pela Sra.

122

Nayara sobre a interrupção das falas quando das respostas da gestão, senão ira atrasar o

123

andamento da reunião. O Sr. Mário acata a Questão de Encaminhamento. A última

124

resposta dada pelo Sr. Fabio sobre o questionamento do Sr. Marcos Eduardo onde refere

125

que a PDC ela é uma forma de servir como ferramenta de fiscalização. Mas como o tempo é

126

escasso na apresentação seria importante que os conselheiros precisariam ter um curso de

127

contas publicas e se propõe a ajudar nessa questão. Sr. Reinaldo complementa dizendo

128

que o modelo de apresentação vem desde 2012. E hoje incorporou algumas coisas à

129

medida que o CMS foi solicitando e houve um melhoramento na apresentação. Os

130

convênios e os hospitais sempre foram separados, pois é o maior gasto, diferente da rede

131

básica. Discorda totalmente do Sr. Mariante e diz que questão política tem que ser discutida

132

no RDQA e no Plano de Saúde e que a PDC é um instrumento de prestar contas, não

133

político. Acha que caberia ao Conselho Nacional uma consulta sobre a função do Conselho

134

Fiscal. E finaliza que discorda, mas respeita. Respondendo ao Sr. Roberto fala execução é

135

por fonte e propõe que seja de acordo com os sistemas do MS. O Sr. Mário informa que

136

ainda tem duas inscrições. Sra. Sandra Diretora do Departamento Administrativo

137

complementa que as emendas de anos anteriores, estão sendo executadas para as

138

especialidades e estão na sua maioria percentuais, e serão apresentadas no 1º

139

Quadrimestre de 2020. Quantos os medicamentos será apresentado um relatório separado

140

no próximo RDQA com todas as informações pertinentes. Que não vê problemas em serem
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apresentados de forma percentual. Em processo de votação nominal com 28 Votos

142

Contrários e 08 Votos, Favoráveis fica REJEITADA a PDC. 5) Apresentação e Prestação

143

de Contas das ações da Secretaria Executiva do CMS no período da Pandemia do

144

Covid 19; Apresentação Sra. Nayara sobre Atuação da Secretaria Executiva do Conselho

145

Municipal de Saúde desde 13 de Março de 2020 - Monitoramento, avaliação e proposições

146

para o contingenciamento da Pandemia de Corona vírus - Mandato 2020-2023. (documento

147

encontra-se arquivado no CMS e publicizada no Portal do CMS). O Sr. Mário consulta o

148

pleno da prorrogação da por mais 30 minutos por aclamação. Sendo contrario a Sra. Érica

149

da prorrogação. Aceito pela maioria a prorrogação. Abertas as Inscrições: Sr. Marcos

150

Perez faz algumas considerações com o aumento da casuística em Campinas, com

151

tendência de piora, tem que se intensificarem as ações de proteção dos trabalhadores, pois

152

isso vai refletir na saúde dos mesmos, havendo um maior adoecimento dos trabalhadores,

153

hoje existe uma lacuna em relação ao Covid 19, com maior exposição dos trabalhadores

154

dentro do Sistema Único de Saúde. E já foi denunciado ao MP do Trabalho, onde ocorre a

155

maior contaminação nos trabalhadores. Existe no Hospital Ouro Verde um Serviço de

156

Imagem terceirizado onde seis trabalhadores foram contaminados e ocorreu um óbito.

157

Conclui que intensificar a proteção e testagem em massa dos trabalhadores. Precisa ser

158

mapeado o vírus em todos os serviços, desde AB e Especialidades. Pois já ocorreu no

159

SAMU contaminação dos trabalhadores, onde não foi devidamente solucionado. Sr.

160

Ricardo Rampazzo parabeniza a Secretaria Executiva pelo trabalho realizado na

161

apresentação. Relata que existe um numero considerável de empresas que prestam

162

serviços ao SUS. Solicita que pressione essas empresas a não demitirem os trabalhadores

163

que são de grupo de risco, depois de cessado a pandemia. Hoje tem ocorrido que com dois

164

afastamentos os mesmos são demitidos. Pois os mesmos se encontram ausentes por causa

165

de suas co-morbidades. Relata que os afastamentos repetidos desses trabalhadores

166

poderão incorrer em demissões por parte das empresas terceirizadas, pois os mesmo ao

167

contrario dos estatutários não tem estabilidade. Sr. Ney fala sobre a questão do EPIs, que

168

continua a pressão por parte dos gestores em pressionar o não uso, como também a

169

substituição dos mesmos com a regularidade necessária e também a falta de qualidade

170

apresentada pelos mesmos. Sra. Andrea fala sobre a preocupação apresentada pela Sra.

171

Nayara são as mesmas dela. Colocando em risco os trabalhadores e a população assistida.

172

Relata que participou junto com a Sra. Érika na DRS7 de reunião e diz que devemos

173

trabalhar em conjuntos com os outros municípios vizinhos. Na reunião foi mais uma fala

174

política do que técnica. As pessoas não estão acreditando no vírus e nem no isolamento

175

social. Diz que tem um grupo na DEVISA junto com o CEREST sobre a testagem, pois
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existem divergências nos resultados, onde às vezes dá falso positivo etc. Que

177

disponibilizará posteriormente o trabalho realizado por esse grupo. A gestão de leitos esta

178

muito complicada, com a escassez de leitos de UTIs tanto no sistema privado como público.

179

Ainda viveremos dias complicados e finaliza que no dia 24 de Junho de 2020 poderá

180

aprofundar o tema. 6) Apresentação e Deliberação sobre Comissão Permanente de

181

Comunicação do CMS: Objetivos e Composição; Apresentação Sra. Suely foi pensada em

182

ser uma comissão permanente, com o intuito de comunicação interna e externa do CMS, e

183

que possa agilizar essa Comunicação Internamente com as ações do CMS e externa com

184

os meios de comunicações. Hoje estamos trabalhando com a pagina do CMS no facebook.

185

E a finalidade é democratizar o processo de comunicação de maneira à da maior

186

acessibilidade ao publico. Foi convidada a Sra. Núbia que já trabalha esse tema da

187

acessibilidade e iremos introduzir os tradutores de caracteres para cego vê e tradutores de

188

libras. Também não só utilizar a mídia escrita e televisada, mas também via Rádio,

189

conseguimos essa participação com a conselheira afastada Sra. Sonia a inserção via Radio

190

Noroeste, juntamente com a Sra. Ckristiani também conselheira para maior alcance da

191

população. Criar canais novos de comunicação. Foi criado um canal de denuncia que ainda

192

não teve muita visibilidade. Na comunicação interna ficou pactuado que iremos utilizar o

193

Whatssap e E-mail entre Conselheiros Municipais Distritais e Locais. A proposta é de 05

194

membros para sua composição, hoje já constam os nomes dos Conselheiros: Sr. Ricardo

195

Antônio Escobar Delgado (Usuário) Sra. Suely Castaldi Ortiz da Silva (Trabalhadora)

196

Sra. Núbia Garcia Vianna (Gestora) mais colaboradores: Sra. Sonia. Sr. Douglas, Sra.

197

Ckristiani, Sr. Ney e Sr. Roberto. Encaminha para aprovação e convida mais dois

198

membros para compor a comissão. Sr. Mário encaminha e sugere que seja a votação por

199

aclamação. Sr. Roberto diz que precisa de algum membro da gestão e foi informado pela

200

Sra. Nayara que a Sra. Núbia é gestora, portanto temos representação dos três

201

segmentos. Em processo de Votação fica APROVADA por aclamação a Comissão de

202

Comunicação. O Sr. Erculano João solicita esclarecimentos sobre os segmentos que

203

participaram da comissão. Após ser esclarecido o mesmo se propõe a participar, como

204

também Sr. Marcos Eduardo de Moraes, e o Sr. Daniel Mordoni. 7) Informes: Sr.

205

Marcos Eduardo fala da campanha de distribuição do auxilio emergencial para a população

206

que ocorre no Sindicato dos Bancários das 09:00 as 14:00, sito a Rua Ferreira Penteado

207

460. Relata que esse serviço é bastante importante e agradece a todos. Sra. Suely informa

208

que o Conselho Regional de Psicologia, junto com CMS tem participado de algumas frentes

209

e que essa junção é bastante importante. Sra. Nayara informa que estão organizando uma

210

manifestação virtual contra a flexibilização e solicita participação de todos e posteriormente
6
Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904.
Fone: (19) 2116-0184 E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
211

envia dados com dia e horário. Vamos precisar de todo mundo conclui. E pede que assinem

212

o Abaixo Assinado Tranca Rua. Sr. Mário agradece a participação de todos e convida para a

213

Reunião Extraordinária do dia 01/07/2020. Eu Maria Ivonilde Lúcio Vitorino, lavro a

214

presente ata que, após lida, discutida, e aprovada, será arquivada e publicizada no portal do

215

Conselho Municipal de Saúde de Campinas, publicizada no portal do Conselho Municipal de

216

Saúde de Campinas.
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