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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos
vinte e três de janeiro de 2013. Estiveram presentes os conselheiros municipais de saúde,
conforme lista de presença em anexo. O Presidente Sr.Porsani iniciou a reunião, dando as
boas vindas aos presentes, e desejando um ano de muitos debates com uma saúde
pública que atenda as necessidades da população e deseja um bom 2013 para todos.
Apresenta o novo secretario de Saúde Dr. Cármino, que saúda os conselheiros e sente-se
extremamente feliz em estar presente, diz que já foi secretario de saúde do estado,
ajudou na implantação do SUS no Estado de São Paulo, como também as comissões
Bipartite, o código de saúde assinado por Mário Covas, e a constituição dos conselhos de
saúde.Discorre sobre sua satisfação em ter sido convidado para o cargo. O Sr. Porsani,
agradece as palavras do secretario, anunciou as presenças dos vereadores do Sr. Pedro
Tourinho e Sr. Ângelo Barreto.Realizou a leitura das pautas, sendo: I. Informes; II.
Apresentação, discussão e deliberação sobre os aditamentos do convênio com o
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti;(Aprovado Ad Referendum).III.Apresentação,
discussão e deliberação sobre o aditamento do convênio com o Serviço de Saúde "Dr.
Cândido Ferreira";IV. Apresentação, discussão e deliberação sobre o aditamento do
convênio com o Complexo Hospitalar Ouro Verde/SPDM; V.Apresentação, discussão e
deliberação sobre o convênio com o Penido Burnier.VI. Apresentação, discussão e
deliberação sobre o convênio com o Centro Corsini; I. Informes: A conselheira Sra.
Wilma, se apresenta como conselheira municipal, relata sobre a matéria veiculada na
imprensa, no correio popular com o titulo “Campinas adia municipalização do Ouro Verde
e renova terceirização”.Que ainda não foi renovado o convenio por falta de ajustes
jurídicos.Relata que o conselho é deliberativo, consultivo e fiscalizatório. Cita várias leis
onde consta a função do conselho.Sra. Marlene, dá boas vindas e se apresenta dizendo
que trabalha com população de rua e relata que a falta de documentos dessa população,
fica difícil o atendimento por falta do cartão SUS e não repasse desse atendimento aos
cofres públicos.Convida o pleno para a reunião da Rede AD cuja pauta é a internação
compulsória será no dia 14 de fevereiro 8:30h no CEREST.Sr. Chicão, médico de família do
CS Dic III, fala do remanejamento de 40 milhões da LOA, para a secretaria de Assistência
Cidadania e Inclusão Social, desse orçamento 22 milhões saiu da Secretaria Municipal de
Saúde, não entrando no mérito da questão das necessidades da secretaria de assistência,
mais com uma crise instalada a Saúde não pode dispor de nenhum centavo. Propõe uma
moção que será entregue a mesa.Sra. Maria Helena,cobra as instalações do ar
condicionado e do Raio X, como também a calçada estragada e ainda a placa do clube que
se encontra afixada, no PA Centro.Sr Aurélio líder comunitário, relata denuncia referente
ao atendimento realizado por uma usuária, no PS São José onde houve troca de raio X
entre pacientes,e por ter sido mal atendida em sua queixa.Sr. Peninha, relata do mau
funcionamento do CS Jd. Fernanda, com a falta de médicos inclusive ginecologista que só
estão sendo atendidas as gestantes. Também menciona o sofrimento de um paciente
deficiente e carente de cuidados especiais.Sr. Xavier, relata que um paciente esteve no
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Cs. São Jose que havia sido agredida por cão Bit Bull não sendo atendida por falta de
médico no plantão.Fala que a população reclama da fala na imprensa do secretario,
relatando que as consultas são realizadas por telefone, informação não obtida pela
usuária que ligou na unidade e não obteve marcação de consulta.Informa que por falta de
trabalhadores na dispensação de medicação, será fechada a farmácia dos Centros de
saúde Parque Oziel e Monte Cristo.E que o atraso na entrega da documentação, que
precisa ser avaliada pelo conselho, tem que chegar com tempo hábil para apreciação.Sr.
Trombetta, comunica ao presidente que ontem levou uma multa, no estacionamento da
zona azul, e diz que se não for disponibilizado estacionamento, não haverá mais reunião
do conselho fiscal.Fala do atraso de recebimento da documentação enviada pela
secretaria.Não tolerará mais atrasos.Relata o mau atendimento nos PAs.Sr. Felipe, relata
sobre a reintegração de posse do assentamento Milton Santos, e solicita que a Presidente
Dilma assine o decreto de desapropriação da fazenda Boa Vista – Americana-SP. E lê
moção proposta, sendo encaminhada a mesa. Sr. Mariante, relata sobre debate que
participou no CONDEP em São Paulo, sobre a internação compulsória e que a secretaria
de saúde não foi chamada para discussão e sim para realizar a ação.Que a forma de
internação compulsória é uma afronta aos direitos humanos, e que em Campinas não
será permitido sua implantação.Sr. Porsani, informa o fechamento de 58(cinquenta e
oito) leitos no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, desde o dia 20 de dezembro, sem
apresentação de cronograma do prazo da obra e sem o conselho ter sido notificado e sim
pela imprensa local, II. Apresentação, discussão e deliberação sobre os aditamentos do
convênio com o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti;(Aprovado Ad Referendum). Sendo
apresentada pela Dra Ivanilde diretora do DGDO, o Plano de Trabalho elaborado em
conformidade à Instrução Normativa Nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, com vigência a partir de 01/01/2009 e a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993,
artigo 116, que foi utilizado como modelo.Tendo por objeto a ampliação do escopo
conveniado a fim de acrescer ao campo da assistência ambulatorial e hospitalar de alta
complexidade, procedimentos de Medicina Nuclear que serão oferecidos à população de
Campinas e Região, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a partir de 20 de
novembro de 2012.No valor R$ 44.093,83 mês num total de R$ 352.750,64.(trezentos e
cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos). Início a
partir de 01/12/2012 e vigência até o término do convênio em 19/07/2013, prorrogável
nos termos da legislação vigente. O Plano de Trabalho tem por objeto a ampliação do
escopo conveniado a fim de acrescer ao campo da assistência ambulatorial e hospitalar
de alta complexidade, Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com AVC –
TIPO III, com oferta de 05 (cinco) leitos de U-AVC Integral e 05 (cinco) leitos de U-AVC
Agudo, que serão oferecidos à população de Campinas e Região, no âmbito do Sistema
Único de Saúde – SUS, a partir de 01 de dezembro de 2012. Total do impacto na vigência
do convênio (dez/12 a jul/13 – 8 meses): R$ 745.208,32 (setecentos e quarenta e cinco
mil, duzentos e oito reais e trinta e dois centavos) Início a partir de 01/12/2012 e
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vigência até o término do convênio em 19/07/2013, prorrogável nos termos da
legislação vigente. Os recursos, no montante de R$ 1.097.958,96, já haviam sido
aprovados ad referendum pelo presidente do CMS, José Paulo Porsani, na plenária do dia
12 de dezembro de 2012. Não houve nenhuma inscrição para discussão.Em processo de
votação, o Conselho Municipal de Saúde APROVOU com 04(quatro) abstenções a
liberação de verba para o convênio com o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.
III.Apresentação, discussão e deliberação sobre o aditamento do convênio com o
Serviço de Saúde "Dr. Cândido Ferreira"; a Dra Ivanilde fala sobre o Convenio PSF
Serviço de Saúde Dr.Cândido Ferreira Nº74012, convenio com Aditamento do Prazo para
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta de que trata o Inquérito Civil no.
0.041/2010 do Ministério Público até 13/03/2013; Considerando a estimativa de cálculo
de recursos necessários para arcar com os custos das rescisões encaminhados pela
Conveniada em 28/05/2012 que estimava o valor de R$ 20.614.565,81 (vinte milhões,
seiscentos e catorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos),
Considerando o valor já aditado para rescisões no valor de R$ 7.054.927,72 (sete milhões,
cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) no
Termo Aditivon° 19/12;Solicitamos a realização de Termo Aditivo ao Convênio com o
Serviço de Saúde Dr.Cândido Ferreira para realizar os provisionamentos para arcar com as
rescisões trabalhistas do convênio 63/09 no valor de R$ 13.559.638,09 (treze milhões,
quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos).
Abertas as falas: Sr. Trombetta, posiciona-se contrário ao aditamento e se absteve no
conselho fiscal, não é contrario aos direitos trabalhistas, mas diz que se houve má
administração não é culpa do conselho e sim da sacanagem do penúltimo governo, que o
conselho fiscal já tem ação no ministério publico contra o convenio.Com essa verba vão
faltar medicamentos, ambulâncias e contratar trabalhadores.Sr. Chicão, fala que sobre as
rescisões não é contrário e que seja respeitado os direitos dos trabalhadores, se houve
erros que sejam apurados.Que os trabalhadores já foram prejudicados com a
instabilidade, em receber menos que os estatutários. O que questiona, é que o ano
passado o conselho deliberou através de resoluções que a transição seja feita com a
reposição dos trabalhadores do Candido por concursados. Solicita que o conselho seja
devidamente informado se haverá ou não prorrogação do convenio, para não sermos
atropelados como antes. Sra. Wilma, solicita que haja clareza no contrato, pois se antes
tivesse ocorrido não estaríamos nessa situação. Sr. André, questiona a inversão que
ocorre, pois o Candido sempre salvou o SUS Campinas, desde há época do final do
governo Izalene, com a impossibilidade de serem realizados concursos públicos e também
com a LRF.Sempre na lógica de cogestão e agora somos apontados como vilão, apesar de
campinas em 2008 ficar na 8º lugar no ranking no ramo de atenção pública pelo
Ministério da Saúde. Sempre procuramos uma solução negociada, inclusive em 2006 e
2009 propomos uma audiência pública para solucionar as pendências, devido ao
endividamento do Candido.Em 2010 houve uma auditoria que esperamos uma
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solução.Sugerimos uma comissão para tratar do resultado da auditoria como também a
natureza jurídica do convenio com prefeitura.Sra. Yara, VISA SUL Supervisora de controle
ambiental, solicita uma analise das demissões dos trabalhadores,por falta de pessoal
qualificado para desenvolver as atividades, lembrando que muitas das vezes temos locais
ainda não mapeados, esse trabalho hoje é realizado pela equipe. E com as demissões
como ficara essa deficiência. Soubemos que fora chamado o exercito sem pratica para
desenvolver essa atividade.No campo belo já temos casos positivos de dengue.Será que
não tem nenhuma saída?.Sr. Marcos co gestor do PA Campo Grande, pergunta por que os
13 mil não foram absorvidos pelo convenio.Com as rescisões que estão sendo entregues,
devido ao valor baixo pago pela PMC quando o plantão médico em Campinas é de R$
806,00(oitocentos e seis reais) em Valinhos o valor é de R$ 1.350,00(hum mil e trezentos
e cinquenta reais).Como ficará o atendimento nos PAs pois a maiorias dos médicos são do
convenio com o Candido.Sr. Gerardo,não discorda com os valores apresentados e sim a
maneira como são feitos os convênios.Discorda do André no conceito, pois com o
convênio também, serviu como desculpa para os governos não fazerem concursos.E
como foi procurado por conselheiros propõe que seja formada uma comissão para tratar
de toda situação que envolve o convenio.Depois das falas a palavra é dada a
administração com a palavra o Dr. Cármino, reconhece a parceria com o Candido e fala
no cumprimento do TAC, e que fora realizado concursos, já fora acertado a parte
financeira.Iremos chamar os concursados.Lamenta o aumento da dengue.O edital para o
concurso dos médicos já foi disparado.Em regime de votação, solicitado pelo conselheiro
Sr. Trombetta votação nominal, o Conselho Municipal de Saúde APROVOU, com 26 (vinte
e seis) FAVORÁVEIS, 03 (três) CONTRÁRIOS e 04 (quatro) abstenções ,votando
FAVORÁVEIS os conselheiros: Sr. Paulo T. Mariante, Sr. Elzito Tolentino,Maria Helena
Nogueira,Sr.Gerardo Melo,Sra. Gloria Nozella, Sra. Terezinha Tiburcio,Sra. Maria Gil, Sr.
Ademar de Oliveira, Sr. Severino Bezerra, Sra. Mercedes dos Santos, Sr. Francisco
Mogadouro, Sra. Juliana Turno, Sra. Eloisa Macedo,Sra. Marlene Feliciano, Sra. Raquel
Guzzo, Sra. Mariene Hidaka, Sr. Paulo Sérgio Da Silva, Sr. Felipe Monte Cardoso, Sr.
Cármino de Souza, Sra. Ivanilde Ribeiro,Sra. Deise Hadich,Sr. Fábio Cremasco, Sra. Ana
Claudia Canalli, Sra. Lizandra da Rocha, Sr. Luis Góes, Sr. André Castilho.Votando
CONTRÁRIOS os conselheiros: Sr. Claudio Trombetta,Sr. Manuel Silvério,Sra. Wilma
Rosendo,Votando ABSTENÇÃO os conselheiros: Sra. Soeli Gava,Sra. Maria José Durigon,
José Martins, Sr. José Paulo Porsani. O Sr. Paulo Mariante solicita que seja apresentado
um quadro passo a passo como estão às reposições dos trabalhadores, para a próxima
reunião do conselho.A Dra. Ivanilde apresenta a formalização do TERMO ADITIVO para o
Programa de Parceria à Assistência na área da Saúde Mental, compondo de modo
complementar e suplementar a rede de cuidados do município de Campinas-SP com a
Instituição Serviço Saúde Dr. Cândido Ferreira Solicitando a Formalização do Termo
Aditivo ao Convênio 74/12 de Parceria no Programa de Assistência à Saúde Mental no
município de Campinas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, inserindo contrapartida
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equivalente à cessão de 77 funcionários públicos municipais que prestarão serviços para a
entidade conveniada, exclusivamente para o atendimento da execução do objeto
conveniado, acrescendo o valor mensal de R$ 368.901,67 (trezentos e sessenta e oito mil,
novecentos e um reais e sessenta e sete centavos) para fazer frente à cessão dos
servidores. Ressalta-se que este valor será de início na forma de cessão de funcionários,
podendo em tempo oportuno e de acordo com justificativa técnica da área responsável
pelo acompanhamento da execução do convênio e aprovado pela Comissão de
Acompanhamento do Convênio ser repassado à Conveniada na forma de recursos
financeiros.Considerando a necessidade de regularizar esta situação funcional para a
execução do convênio através da cessão destes servidores à Conveniada, conforme Lei
Municipal nº 8.219, artigo 52 de 23/12/1994. Abertas as falas: A Sra. Marlene, fala que
como integrante da comissão de acompanhamento, não fora discutido na referida
comissão, solicita que seja retirado da pauta e formada uma comissão para discussão. O
Sr. Gerardo sugere a não deliberação da pauta, e informa o que foi discutido na comissão
da executiva, e como não foi discutido com os trabalhadores envolvidos, com os
sindicatos e comissão de acompanhamento. Que a comissão seja formada por
representantes dos trabalhadores, sindicatos, SMC, SSCF e comissão de
acompanhamentos e representantes do CMS. O Sr. Porsani informa que serão aceitas
questões de encaminhamentos, vindo a se inscrever o Sr. Severino, pedindo
esclarecimentos e dizendo da legalidade da cessão dos trabalhadores.A Dra. Ivanilde,
esclarece que são serviços já existentes, e que é uma mera formalização e legalização da
cessão dos trabalhadores. O Sr. Porsani encaminha a proposta da retirada da pauta e
criação da comissão.Sendo eleitos os integrantes representantes do conselho. Em regime
de votação com 06 (seis) abstenções ficou APROVADO a comissão de acompanhamento
do Convenio.Representando o CMS os conselheiros: Marlene,Maria Helena, Paulo Sérgio,
Xavier. O Sr. Chicão pede questão de ordem, solicitando que sejam abertas as falas para
os trabalhadores presentes o Sr. Mariante encaminha a votação para o pleno a abertura
das falas o CMS votou favorável a abertura da discussão. Iniciando as falas: Sr. Raphael
trabalhador pede esclarecimentos a SMS, como seriam a cessão, quais os direitos que
seriam garantidos,apesar de ter escolhido trabalhar nesse serviço. O trabalhador esta
sendo ignorado, faltando autonomia por parte dos trabalhadores nesse termo de cessão.
Sra. Tânia, tenta sistematizar as falas, esclarece a divisão dos serviços entre prefeitura e o
serviço Candido.Fala das perdas que pode ocorrer diante a cessão.Como será o
gerenciamento das unidades e também o estágio probatório cessa com a cessão desses
trabalhadores,ficando congelado até o retorno desse trabalhador.O Sr. Porsani, consulta
o pleno devido o avançado da hora se será prorrogado o tempo da reunião por mais
trinta minutos. Em regime de votação o Conselho Municipal de Saúde APROVA a
prorrogação da reunião por mais trinta minutos. Solicitada contagem de votos sendo
verificado que havia quorum.A mesa sugere que os trabalhadores se organizem e tire os
seus representantes para fazerem parte da comissão. IV. Apresentação, discussão e
5
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deliberação sobre o aditamento do convênio com o Complexo Hospitalar Ouro
Verde/SPDM, Apresentação da Dra. Ivanilde,Formalização de Termo Aditivo ao Convênio
Nº 80/10, inserindo contrapartida equivalente à cessão de 40 (Quarenta) funcionários
público que prestarão serviços para a entidade Conveniada, exclusivamente para o
atendimento da execução do objeto conveniado, acrescendo o valor mensal de R$
228.152,17 (Duzentos e vinte e oito mil, cento e cinqüenta e dois reais e dezessete
centavos), para fazer frente à cessão de servidores. Ressalte-se que este valor será de
inicio na forma de cessão de funcionários, podendo em tempo oportuno, de acordo com
a justificativa técnica da área responsável pelo acompanhamento da execução do
convênio, ser repassado à Conveniada na forma de recursos financeiros. Considerando a
necessidade de regularizar esta situação funcional para a execução do convênio através
da cessão destes servidores à Conveniada, conforme Lei Municipal nº 8.219, artigo 52 de
23/12/1994. Abertas as falas: Sra. Wilma, solicita que seja apresentado documento do
Tribunal de Contas onde é questionada a regularização desses trabalhadores.Diante da
carência de trabalhadores é impossível ceder trabalhadores. Sr. Gerardo, diz ser diferente
o convenio do Candido onde é específico pois se trata de convenio com a saúde mental e
no caso da SPDM que visa lucros.Os trabalhadores devem serem encaminhados as
unidades básicas, e sem cessão dos trabalhadores para o SPDM. Dra.Ivanilde, esclarece
que esses trabalhadores não estão dentro do convenio, não há forma legal para repassar
esses recursos.Pois esses trabalhadores já estavam no convenio. Em regime de votação,
solicitado votação nominal pela conselheira Wilma.Com 15(quinze) votos CONTRÁRIOS,
06(seis) FAVORÁVEIS, 06 (seis) ABSTENÇÃO não foi aprovada o aditamento do
convenio.Votaram Contrários os conselheiros: Sra. Soeli Gava,Paulo Mariante, Sr. Elzito
Tolentino, Sr. Gerardo Melo, Sra. Maria Helena, Sra. Terezinha Tibúrcio, Sr. Manuel
Silvério, Sra. Maria Gil, Sr. Severino Bezerra,Sr. Francisco Mogadouro, Sra. Juliana
Turno,Sra. Eloisa Macedo, Sra. Wilma Rosendo,Sra. Marlene Feliciano,Sr. Felipe Cardoso.
Votaram Favoráveis os conselheiros: Sr. Paulo Sérgio,Dr. Cármino, Dra. Ivanilde,Sra.
Deise,Sr. Luis Góes. Votaram Abstenções os conselheiros: Sr. José Martins,Sr. Porsani,
Sra. Mercedes,Sra. Ana Claudia,Sra. Lizandra,Sr. André Castilho.O Sr.Porsani informa o
término do convenio do Centro Corsini, e propõe que seja assinado por ele o AD
Referendum, que será apreciado na próxima reunião. A Sra. Cristina Ilário, homenageia a
Dra. Silvia Bellucci, falecida em no dia 30 de dezembro e reproduz uma conversa entre
ambas finalizando dizendo que, “a sensação do dever cumprido é o que vale a pena” e
pede um minuto de silencio, e o Sr. Mariante pede que o silencio seja trocado por uma
salva de palmas. A Sra. Wilma informa que o conselho fiscal exarou parecer favorável
com ressalva, por conta do atraso da entrega da documentação do Convenio do Centro
Corsini.Sr. Mariante propõe que sejam lidas as moções apresentadas ao pleno. Fazendo
leitura o Sr. Chicão, sobre a LOA e retirada de recursos da SMS.Em regime de votação o
Conselho Municipal de Saúde APROVA com 03(três), abstenções a moção. O Sr. Felipe lê
a moção sobre a Desapro priação por Interesse Social do Sítio Boa Vista, Americana – SP.
6
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Em regime de votação o Conselho Municipal de Saúde APROVA com 02(duas),
abstenções a moção.O Sr. Mariante lê a moção sobre o fechamento dos leitos do
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Em regime de votação o Conselho Municipal de
Saúde APROVA com 05(cinco), abstenções a moção. O Sr. Mariante falou que o último
ponto de pauta será o primeiro da próxima reunião. Após, encerrou a reunião,
agradecendo a presença de todos. Nada mais a ser tratado, eu, Maria Ivonilde Lúcio
Vitorino, lavro a presente ata, assinando-a juntamente com os demais presentes.
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