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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos seis
dias de fevereiro de dois mil e treze. Estiveram presentes os conselheiros municipais de
saúde, conforme lista de presença em anexo. O Presidente Porsani iniciou a reunião, dando
as boas vindas aos presentes.Realizou a leitura das pautas, sendo: I. Informes II.
Apresentação, discussão e deliberação sobre o convênio com o Centro Corsini (aprovado
Ad Referendum pelo Presidente em 23 de janeiro de 2013).III. Apresentação, discussão e
deliberação sobre o convênio com o Penido Burnier.IV.Apresentação e discussão, sem
caráter deliberativo sobre a gestão do Complexo Hospitalar Ouro Verde.I. Informes: O Sr.
Porsani, justifica o atraso do secretário que esta em audiência com o Ministério Público,
solicita que a mesa seja composta, vindo a compor pela gestão o Presidente do Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti, o Dr. Arthur Sarti, A mesa propõe a inversão de pauta que o
primeiro item que seria os informes iria para o ultimo ponto de pauta. Em regime de votação
o Conselho Municipal de Saúde APROVA a inversão da pauta. Com 03(três) votos contrários
e 01(uma) abstenção. I. Apresentação, discussão e deliberação sobre o convênio com o
Centro Corsini (aprovado Ad Referendum pelo Presidente em 23 de janeiro de 2013), Sr.
Porsani, lembra que o convenio já venceu dia 03 de fevereiro de 2013 e que fora aprovado
por AD Referendum, sendo agora apresentado para o pleno para deliberação e solicita que
sejam eleitos os representantes para a comissão de acompanhamento do convenio.
Apresentação do convenio é da Dra Sheila Carmanhães, proposta de aditamento do
Convênio nº 76/2010 por mais seis meses contados a partir de 05 de fevereiro de 2013,
mantidas as mesmas condições do Plano de Trabalho vigente a partir de agosto de 2012.A
casa abriga crianças vitimadas pelo vírus HIV. O valor mensal de repasse, a partir de
fevereiro de 2013, será de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) em 06 parcelas, com
verba do Tesouro Municipal, Portanto o valor total deste Termo Aditivo é de R$ 312.000,00
(trezentos e doze mil reais), sendo este o valor a ser onerado na dotação orçamentária do
ano de 2013.com vigência até 04 de agosto 2013.O Sr. Porsani, apresenta os nomes dos
conselheiros que farão parte da comissão de acompanhamento das casas de apoio e do
Centro Corsini, são eles Sra. Marlene e o Sr. Mariante.Abertas as inscrições: Sr. Porsani, fala
sobre os 85% gastos com recursos humanos e acha um absurdo a LRF engessar a
administração publica e o quanto a lei é nefasta. Sra. Izabel, fala que a comissão de visitas, já
realizou visita a casa e parabeniza o trabalho realizado.Sr. Mariante, se posiciona favorável e
fala da importância do Corsini com o enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil.E fala da
importância da Dra Silvia a frente da entidade. O Sr. Trombetta, fala da seriedade da
entidade que justificou o atraso da documentação, mesmo com todas as adversidades houve
a preocupação da justificativa o que não ocorre com outras conveniadas. A Dra. Sheila
agradece as falas e fala da importância do convenio para a secretaria pois foi precursor da
política de DST AIDS.Em regime de votação o Conselho Municipal de Saúde APROVA por
unanimidade o aditamento do convênio com o Centro Corsini. II. Apresentação, discussão e
deliberação sobre o convênio com o Penido Burnier. Apresentação pela Dra. Valéria
Vendramini, formalização de Termo Aditivo do Convenio Nº 61/09 – Processo
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Administrativo Nº 2009/10/4891, firmado com a Fundação João Penido Burnier com
vigência, 27/02/2013 a 26/02/2014. A Entidade propôs inicialmente uma prorrogação de
três meses, sendo esta encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde na última quinta-feira.
Em 21/01/2013.A Entidade propôs modificação do período de prorrogação de três para doze
meses, o que vem atender as necessidades da Secretaria Municipal de Campinas. Ampliação
do quantitativo. Paquimetria ultrassônica, Biometria ultrassônica (monocular),Mapeamento
de retina com gráfico, Microscopia especular de córnea,Potencial de acuidade visual,Teste
ortoptico, Tonometria,Facoemulf.C/implante de lente intraocular rígida,Iridotomia a
laser,Facoemulf. C/implante de lente intraocular dobrável, Vitrectomia posterior.Remoção
de óleo de silicone,Reposicionamento de lente intraocular, Ciclocriocoagulação/diatermia.
Redução de procedimentos. Teste de visão de cores,Tratamento cirúrgico de brefarocarase,
Capsulotomia a yag laser,Facectomia com implante de lente intraocular, Tratamento
cirúrgico de pterígio. EXECUÇÃO - FPO anterior: Total de 3.777 procedimentos.Desembolso
mensal de até R$ 116.928,82.* Proposta Aditamento: Total de 4.063 procedimentos (+ 286)
Desembolso mensal de até R$ 131.790,08. Valor total do Convênio/Ano: R$ 1.581.480,96*
Diferença de desembolso mês: mais R$ 14.861,26.CONSIDERAÇÕES: Os procedimentos
serão remunerados em conformidade com a Tabela SIA/SUS. O recurso financeiro a ser
repassado será em conformidade com produção dos procedimentos. Toda produção
auditada pela Coordenadoria de Avaliação e Controle – CAC. Procedimentos por AIH 0405010150 - SONDAGEM DE CANAL LACRIMAL SOB ANESTESIA GERAL = R$ 349,26.
0405050135 IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA R$499,20.0405030142VITRECTOMIA POSTERIOR R$6.478, 680405030177 - VITRECTOMIA POSTERIOR COM
INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO /ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER R$ 8.565,42 Total R$
15.892,56. Total Geral R$ 131.790,08. Abertas as falas, a Sra.Maria Helena, questiona sobre
a demanda reprimida das consultas oftalmológicas, como também da cirurgia de catarata.E
diz que o Convênio da Beneficência Portuguesa solicita inclusão de procedimentos com
aumento das FPOs. Sra. Matilde, reclama da dificuldade de obter laudo comprobatório de
cegueira, pois vai no Pronto Socorro Oftalmológico do CHOV e é encaminhado para rede
básica. A Dra Valéria e a Dra. Maria Luiza, esclarecem que o fluxo é ao contrário primeiro
tem que ir na unidade básica, depois via marcação pelo SOL nas unidades especializadas. O
Sr. Porsani submete a votação. Em regime de votação o Conselho Municipal de Saúde
APROVA com 03(três) abstenções o aditamento do convênio com a Fundação Dr. João
Penido Burnier.IV.Apresentação e discussão, sem caráter deliberativo sobre a gestão do
Complexo Hospitalar Ouro Verde. O Sr. Porsani, abre a discussão sobre a municipalização
do Ouro Verde e das resoluções aprovadas no conselho. Diz que faz quase três anos que o
Conselho deliberou pela municipalização do Hospital Ouro Verde.Sabemos das dificuldades
impostas pela lei, mas agora queremos o compromisso do Governo de que a Secretaria de
Saúde vai se empenhar nessa proposta de tornar o Ouro Verde uma instituição cem por
cento SUS”.Abertas as falas: Dr. Cármino, informou que também está empenhado na
implantação de uma gestão pública para o Ouro Verde. Argumentou, ainda, que já
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comunicou aos diretores da entidade privada que o convênio com a Prefeitura será rompido
assim que a municipalização for viabilizada. Pelos cálculos do secretário, que se baseia num
comparativo salarial com o Hospital Mário Gatti elaborado em 2012 pelo então secretário de
Saúde,Dr. Adilson Rocha Campos, a inclusão de cerca de 1.200 novos funcionários na folha
de pagamento da Prefeitura excede os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF).Sr. Gerardo, fala que o convênio expira no dia 3 de março próximo e os conselheiros
insistem na proposta de municipalização e ameaçam não aprovar a renovação com a SPDM.
O conselheiro Sr. Francisco Mogadouro apresentou uma moção que adverte a Secretaria
Municipal de Saúde para o perigo de desassistência na rede municipal de Saúde com a
demissão, até o dia 13 de março, dos trabalhadores contratados pelo Serviço de Saúde
Cândido Ferreira. Representantes de usuários e trabalhadores temem que as demissões
iminentes, sem reposição imediata, dos cerca de quinhentos trabalhadores contratados pelo
convênio com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, gerem um colapso na saúde
principalmente nas áreas de urgência e emergência e de controle do mosquito da dengue. O
Sr. Porsani, submete ao pleno moção apresentada a mesa sobre a saída dos trabalhadores
do Convenio PSF com o SSCF e a possibilidade de desassistência com essas demissões.Em
regime de votação O conselho Municipal de Saúde APROVA por unanimidade a moção. O
Sr. Porsani, apresenta o item da pauta I. Informes, pelo adiantado da hora e esvaziamento
do pleno, não fora dado nenhum informe. O Sr. Porsani, 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.

3

