CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
Av. Anchieta, 200 – 17º andar – Centro – CEP 13015-904
Fone/Fax: (19) 2116.0184
E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos
vinte e quatro dias do mês de julho de 2013. Estiveram presentes os conselheiros
municipais de saúde, além de convidados, conforme lista de presença em anexo. O
Presidente, Sr. José Paulo Porsani, iniciou a reunião dando as boas vindas aos
participantes. Em seguida, fez a leitura da pauta do dia: 1) Informes; 2) Votação da Ata
da reunião do dia 22 de maio de 2013; 3) Votação da Ata da reunião do dia 10 de julho
de 2013; 4) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Termo Aditivo ao Convênio
nº 73/10, firmado com o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti; 5) Apresentação, discussão
e encaminhamentos sobre o Relatório Quadrimestral de Gestão da SMS, de 2013; 6)
Resolução sobre apresentação de convênios. Em seguida foram abertas as inscrições
para o item um da pauta. 1 – Informes: O Sr. João Xavier se manifestou sobre o
fechamento das farmácias nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito de Saúde Sul e
apresentou uma "Moção de Repúdio ao Fechamento das Farmácias dos Centros de Saúde
do Distrito de Saúde Sul", encaminhada pelos usuários e conselheiros locais, para
apreciação e votação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde. A Sra. Maria Helena
questionou a gestão da saúde municipal sobre a vacinação anti-rábica, que conforme
informação recebida da vigilância será feita somente em setembro próximo. Informou
sobre a falta de equipamentos - escada - para a manutenção do Centro de Saúde Centro,
o que fez com que a espera para receber vacina, no dia 24/07, ficasse em torno de 40
min., devido à dificuldade para a troca de lâmpada queimada. O Sr. Gerardo informou
sobre o 1º Encontro de Formação do Movimento Popular de Saúde - MOPS, cujo tema
será: O Direito à Saúde e o SUS, no próximo dia 03 de agosto, das 8h00 às 13h00, no
Sindicato da Construção Civil, convidando os presentes a participarem. Colocou ainda que
estes encontros serão mensais, sendo os demais nos dias 14 de setembro, 05 de outubro,
09 de novembro e 07 de dezembro. Manifestou que esses encontros são atividades em
que participam todos aqueles que desejam conhecer mais sobre o SUS. O Sr. Cláudio
Trombetta questionou a administração pública municipal sobre a cessão de servidores
para a Câmara Municipal de Campinas, quando há déficit de trabalhadores em diversos
setores da Prefeitura Municipal de Campinas, particularmente na saúde. Informou da
análise que o Conselho Fiscal fez do Termo de Inteiro Teor do Convênio com a Sociedade
Regional de Ensino e Saúde S/S Ltda., mantenedora das Faculdades São Leopoldo Mandic,
e solicitou que fosse inserida na pauta da próxima reunião do Conselho Municipal de
Saúde a conclusão dessa análise, assim como, a apresentação aos conselheiros das
sugestões de encaminhamentos para deliberação. O Sr. Paulo Mariante fez uso da
palavra para informar sobre duas questões que foram discutidas na última reunião do
Movimento Popular da Saúde, sendo uma referente à nota distribuída aos presentes na
reunião, que se refere ao programa "Mais Médicos", inclusive com a proposta de uma
Moção a ser apreciada e votada pelo Conselho, e outra relacionada à questão da situação
da assistência farmacêutica na rede como um todo, situação esta ainda não resolvida e
sem perspectiva de resolução a curto prazo. A Sra. Maria Andrade Gil usou da palavra
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para expressar sua indignação com a falta de médicos no Centro de Saúde do Jardim
Santa Lúcia, causando diversos transtornos à população, inclusive com receita indevida de
medicamento. Colocou, ainda, da falta de condições de trabalho aos demais
trabalhadores, no sentido de que estes possam atender melhor as necessidades dos
usuários. O Sr. Paulo André, pela secretaria executiva, deu o informe do Seminário
Macrorregional de Participação Social, que será realizado no dia 30/07/2013, nas
dependências das Faculdades Anhanguera - FAC III, das 8h30 às 17h00, no qual serão
tratados diversos temas referentes ao funcionamento dos Conselhos de Saúde. Solicitou
que aqueles conselheiros que estivessem interessados lhe informassem para providenciar
sua inscrição. A seguir o Sr. Porsani passou a palavra ao Sr. Secretário Municipal de Saúde
Dr. Cármino para que este se manifestasse sobre os diversos questionamentos e
esclarecimentos apresentados durante a fase de informes. O Sr. Dr. Cármino começou
sua intervenção confirmando a homologação do concurso público para técnicos de
farmácia no dia 1º de agosto de 2013, e para os próximos dias a convocação de 55
agentes comunitários de saúde; 22 farmacêuticos e 118 administrativos. Reafirmou que a
contratação de profissionais continua, conforme a capacidade da Secretaria de Recursos
Humanos e da capacidade orçamentária do Município. Pediu um pouco mais de paciência
em relação aos farmacêuticos. Informou que manteve reuniões com os órgãos de classe
no sentido de prorrogar até o final do ano a aplicação das medidas que determinaram o
impedimento, tanto dos técnicos de enfermagem como os enfermeiros, de dispensar
medicação, mas que o COREN se manteve irredutível. Em relação à vacinação anti-rábica,
comunicou que esta se dará nos dias 14;15 e 20;21 de setembro de 2013, em virtude da
campanha de multivacinação em crianças no mês de agosto. Confirmou que existe no
âmbito do Governo Municipal o desenvolvimento de um departamento de saúde e bem
estar do animal, que manterá vínculo com a Secretaria do Verde e do Desenvolvimento
Sustentável. Sobre o Centro de Saúde do Jardim Santa Lúcia falou da reforma que está
sendo feita e que isto gera um desconforto e alguns problemas temporários no
atendimento ao usuário. Com relação ao número de médicos informou que a Unidade
conta com 6 médicos e que estão sendo contratados mais dois: um da Saúde da Família e
outro Ginecologista. Encerrados os informes, o Sr. Porsani passou para o próximo ponto
da pauta: 2 - Votação da ata da reunião do dia 22/05/2013. Posta em regime de votação
a ata foi aprovada com 04 (quatro) abstenções. Em seguida foi encaminhado o próximo
ponto de pauta: 3 - Votação da ata da reunião do dia 10/07/2013, que depois de
colocada pelo Sr. Porsani em regime de votação, foi aprovada com 07 (sete) abstenções.
Passou-se então para o seguinte ponto da pauta: 4 - Apresentação, discussão e
deliberação sobre o Termo Aditivo ao Convênio nº 73/10, firmado com o Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti. A Sra. Mônica, do DGDO, fez a apresentação do Termo Aditivo
que estabelece a prorrogação da vigência do convênio por 02 (dois) anos, a partir de 20
de julho de 2013, conforme os Planos de Trabalho a seguir: a) Assistência Hospitalar,
relativo às internações hospitalares eletivas e internações de emergência ou de urgência,
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oferecido à população de Campinas e região; b) Assistência Ambulatorial de média e alta
complexidade, oferecida à população de Campinas e região; c) Assistência em Oncologia radiologia e quimioterapia, oferecida à população de Campinas e região; d)
Procedimentos de Medicina Nuclear que serão oferecidos à população de Campinas e
região, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; e) 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; f) Incentivo ao
Desenvolvimento do Núcleo de Vigilância e incentivos da Contratualização dos Hospitais
de Ensino, garantindo a participação no Programa de Incentivo para Hospitais de
Referência em Subsistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde; g)
Adequações de estrutura física, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e
reforma da estrutura hospitalar visando atender as normas da Vigilância Sanitária e a
produção de serviços de saúde; h) Contrato de metas: serão realizadas em média 930
(novecentos e trinta) internações/mês (AIH - Autorização de Internação Hospitalar),
contando com a utilização de 200 (duzentos) leitos assim distribuídos: Unidade de
internação clínica médica = 32 leitos; Unidade de internação cirúrgica = 40 leitos; Unidade
de internação pediátrica = 28 leitos; Leitos de especialidade em traumato-ortopedia = 22
leitos; Leitos de especialidade em neurologia = 08 leitos; Leitos de especialidade em
neurocirurgia = 16 leitos; Leitos de internação de retaguarda = 20 leitos; Leitos de
Unidade Intermediária (Unidade de Terapia semi-intensiva) = 08 leitos; Leitos cirúrgicos
para Hospital Dia = 06 leitos; Leitos de Internação Intensiva = 20 leitos distribuídos em 16
(dezesseis) leitos de UTI adulto e 04 (quatro) leitos de UTI pediátrica. O valor total até o
término do aditivo/prorrogação em julho de 2015 será de R$ 86.404.259,28 (oitenta e
seis milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito
centavos). O Sr. Porsani encaminhou para a manifestação da Comissão de
Acompanhamento do Convênio e do Conselho Local de Saúde. Em não havendo intenção
de se manifestar, foram abertas as inscrições para as intervenções. O Sr. Cláudio
Trombetta falou em nome do Conselho Fiscal, informando que o mesmo exalou parecer
contrário ao Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 73/10, por problemas na prestação
de contas de 2012 e no atendimento à população. A Sra. Maria Helena questionou a
diminuição de procedimentos ambulatoriais, assim como, a demora, de mais de um ano,
na contratação de mais um trabalhador especializado na operação do aparelho de
radioterapia. O Sr. Porsani colocou da qualidade do atendimento do Hospital Municipal
Dr. Mário Gatti apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente na falta de
planejamento, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, no suprimento da demanda
decorrida da reforma em andamento, principalmente no fechamento dos 58 leitos.
Ressaltou da indicação do Hospital Mário Gatti, enquanto autarquia, dada pelo Conselho
Municipal de Saúde, para ser o gestor após a municipalização do Complexo Hospitalar
Ouro Verde. O Sr. Gerardo fez uso da palavra para afirmar que o serviço público se tiver
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boa gestão funciona, como é o caso do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Solicitou que a
gestão anterior fosse responsabilizada pelos problemas ocorridos, sem penalizar a
população ou o Hospital Municipal. Colocou que o convênio com o HMMG é estratégico
para a cidade; um exemplo. Mostrou-se favorável ao convênio, inclusive pela ampliação
do mesmo. O Sr. Manuel usou da palavra para explicar sua posição enquanto membro do
Conselho Fiscal do HMMG, pelo Conselho Local de Saúde do HMMG. Expressou que se
absteve de votar o Termo Aditivo, no Conselho Fiscal do CMS, pela rejeição da prestação
de contas de 2012, mas que fora isso, concorda com o aditamento. Sra. Ivone, da
ouvidoria da saúde, perguntou sobre o tempo de espera para iniciar o tratamento com a
radioterapia, pois tem informação de ser mais de um mês. E também quis saber se havia
sido regularizado o fornecimento de alimentação dos funcionários e acompanhantes. O
Sr. Arthur esclareceu que em relação à alimentação dos funcionários realmente houve
um problema pela licença para tratamento de saúde de uma das cozinheiras, que foi
resolvido. No caso dos acompanhantes negou qualquer falta de alimentação. Na questão
da operação do aparelho de radioterapia está no aguardo da contratação, já autorizada,
de um profissional Físico, em substituição de outro que pediu demissão. Esclareceu que
por lei existe um prazo de até 60 dias para iniciar o tratamento de radioterapia. A Sra.
Mônica afirmou que a máquina de radioterapia está em pleno funcionamento e que o
problema da falta de um Físico está gerando uma repressão da demanda, que é analisada
caso a caso, mas que tem tudo para ser regularizada. Em relação aos procedimentos
ambulatoriais se deve ao fato de adequação a ser implantada em até 6 meses. O Sr.
Porsani questionou a falta de prestação de contas de 2012, levantada pelo Conselho
Fiscal. A Sra. Mônica respondeu que realmente existiu uma dificuldade na apresentação
da prestação de contas, mas que o Mário Gatti nunca deixou de prestar contas ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Informou que a gestão atual está
comprometida em sanar qualquer dificuldade, juntamente com o Departamento de
Prestação de Contas, que comprometa a apresentação da prestação de contas. O Sr.
Anésio, diretor do Departamento de Prestação de Contas, esclareceu que sendo o
Hospital Mário Gatti uma autarquia, sua prestação de contas é inserida no sistema SIM,
da Prefeitura de Campinas, e que está sendo providenciada a importação de dados para o
sistema PDC, que proporcionará um melhor entendimento das contas do Hospital
Municipal. Com o compromisso assumido pelo Dr. Arthur, Presidente do Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti, de acordo com proposta feita pelo Sr. Porsani, de apresentar
ao Conselho Fiscal, tanto do Mário Gatti quanto do Conselho Municipal de Saúde,
regularmente as prestações de contas futuras, bem como em até 90 (noventa) dias a
prestação referente ao ano de 2012, a qual está em análise pelo Tribunal de Contas e que
segundo o Sr. Manuel ficaria difícil de ser analisada devido à diferença de preços de
diversos produtos entre um ano e outro, o Sr. Porsani colocou em regime de votação,
sem ressalva, a prorrogação do convênio conforme o Termo Aditivo ao Termo de
Convênio nº 73/10, firmado com o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, que foi aprovada
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pela maioria dos conselheiros com 03 (três) votos contrários e 02 (duas) abstenções. O Sr.
Porsani encaminhou em seguida o próximo ponto de pauta: 5 - Apresentação, discussão
e encaminhamentos sobre o Relatório Quadrimestral de Gestão da SMS, de 2013. A
apresentação do RQG foi dividida entre os departamentos da Secretaria Municipal de
Saúde. O Sr. Marcos Ferreira, diretor do Departamento Administrativo - DA, após
cumprimentar os presentes e se apresentar, demonstrou as ações promovidas em relação
à infra-estrutura que contribuíram para uma melhora significativa na administração
referente a medicamentos, transporte, manutenção predial, recursos humanos e
processos diversos do Departamento, e com isso agilizando respostas às necessidades da
população. A Sra. Ivanilde, diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
Organizacional - DGDO, começou sua intervenção cumprimentando os presentes, se
apresentando e informando sobre os três serviços atribuídos ao DGDO, quais sejam:
Coordenadoria de Avaliação e Controle - CAC; Central de Regulação - CR e a
Coordenadoria de Informática e Informação - CII. Falou da necessidade premente de
investimento nessa última, tanto em recursos humanos - embora tenham sido
contratados 04 (quatro) técnicos de informação - como em máquinas e equipamentos,
para que possa cumprir com maior rapidez e agilidade, seu papel junto à rede de serviços
de saúde. Em relação à Central de Regulação colocou que está sendo finalizado o
processo de regularização e normatização, com a publicação de portaria correspondente.
Informou da ampliação do horário de atendimento, ou seja, das 07h00 às 22h00.
Expressou das dificuldades de manter em dia as informações sistematizadas junto aos
órgãos federais, pela falta de recursos humanos administrativos na CAC, ocorrida pela
saída dos funcionários com vínculo ao Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Esta
questão, espera, será resolvida com a contratação de administrativos que participaram
do último concurso. Com referência aos convênios, fez duas ressalvas sobre os
documentos recebidos pelos conselheiros: Uma referente ao período informado da
produção que foi de janeiro a março, porque o prazo estabelecido pelo Ministério da
Saúde é de até 90 (noventa) dias, causando um descompasso na apresentação
quadrimestral, com a falta dos dados do mês de abril. Outra correspondente ao Complexo
Hospitalar Ouro Verde que precisava de uma série de investimentos para cumprir normas
técnicas, que atualmente estão sendo feitos. A Sra. Maria Eliza, do Departamento de
Saúde fez a apresentação referente à Atenção Básica, salientando do recebimento, pelos
conselheiros, do material pertinente. Ateve-se, por isso, a ressaltar que todas as Unidades
de Saúde promoveram no primeiro quadrimestre de 2013 cem por cento das ações
programadas, como: vacinação, tratamento de tuberculose e hanseníase. As outras ações
como: saúde da mulher, saúde da criança - atendimento a gestante e ao recém nascido -,
embora as atividades estejam sendo executadas, existe demanda reprimida, que com a
contratação prevista de mais médicos e outros profissionais deverá ser diminuída. O Sr.
Savério pediu a palavra para salientar que no RQG do 1º quadrimestre que foi
apresentado ao Conselho Municipal de Saúde dentro do prazo legal, até 30 de maio de
5
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2013, existiam vários componentes que indicavam a evolução do quadro de recursos
humanos, particularmente de médicos, e que o ideal seria que o mesmo fosse avaliado
juntamente com o Relatório de Execução Orçamentária. Ao término da apresentação foi
aberta a palavra. O Sr. Cláudio Trombetta, coordenador do Conselho Fiscal, usou da
palavra para informar que não foi exalado parecer sobre o Relatório Quadrimestral de
Gestão porque nenhum representante do DGDO participou da reunião do Conselho
Fiscal, na qual foi analisado. A Sra. Maria Helena questionou sobre a informação da
contratação de somente 68 médicos, além da diminuição do número de enfermeiros e
técnicos de enfermagem. Colocou que os conselheiros recebem informação da gestão
diferente do que está expresso no relatório. Pediu esclarecimentos sobre valores
referentes à "transferência SUS"; sobre a verba para o SAMU; SUS pleno. Solicitou
explicações do Sr. Diretor do DA, Marcos Ferreira, sobre a falta de 80 itens de
medicamentos, constatada quando da visita de conselheiros no almoxarifado da saúde
em abril do corrente ano. Afirmou que gostaria de entender sobre o início do estágio dos
alunos da Faculdade de Medicina da São Leopoldo Mandic. Cobrou, ainda, maior
empenho dos gestores e trabalhadores da Atenção Básica, na apresentação de dados
mais completos. A Sra. Izabel solicitou esclarecimentos sobre o que realmente é
executado; quais os resultados obtidos. Citou como exemplo a contratação de médicos:
quantas horas são necessárias e quantas estão sendo contratadas. Reafirmou que só os
números não são suficientes para demonstrar a amplitude do atendimento. O Sr. Gerardo
colocou da discussão havida na Comissão Executiva sobre o relatório e que as
divergências de informações na apresentação, dificultam a expressão de opinião. Deu
como exemplo a verba destinada ao Complexo Hospitalar Ouro Verde, a qual, segundo foi
informado a ele e outros conselheiros, era de R$ 8.500.000,00 e no relatório aparece
quase R$ 9.500.000,00. Salientou que esta e outras dúvidas, dificultam a aprovação do
relatório. O Sr. Porsani falou que ficaram claras, na apresentação; intervenções e pedidos
de esclarecimentos, as inconsistências contidas no relatório. Reafirmou da dificuldade em
se aprovar um relatório que sofreu alterações de última hora, embora reconheça o
esforço desprendido pelos diversos profissionais e compreenda as dificuldades por se
tratar do primeiro Relatório Quadrimestral que foi elaborado. O Sr. Edison usou da
palavra para explicar sobre a importância do RQG ser apresentado junto com o Relatório
de Execução Financeira, aumentando o leque de possibilidades de esclarecimentos.
Reafirmou das dificuldades encontradas por ser o primeiro relatório quadrimestral que foi
feito e garantiu que para as próximas apresentações serão adotadas medidas que visem
um melhor entendimento dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Garantiu que
não foi solicitada a presença de nenhum representante da gestão na reunião do Conselho
Fiscal no dia 23 de julho de 2013 e que se houvesse sido solicitada a presença, a gestão se
faria presente, com o maior prazer, para debater e dirimir qualquer dúvida referente ao
RQG. Continuou sua intervenção informando do número de recursos humanos até abril,
que são: 1784 servidores na área de enfermagem; 928 médicos; 380 servidores que
6
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formam as equipes de odontologia e que foram efetuados, no quadrimestre apresentado,
dois processos seletivos para contratação temporária de médicos, onde foram
preenchidas 122 vagas. Informou, ainda, que o concurso público homologado no início de
julho teve o processo de escolha de vagas nesta semana, sendo escolhidos 19
ginecologistas; 17 médicos da família; 34 pediatras; 6 psiquiatras; 40 clínicos gerais e 17
especialistas, totalizando 133 médicos. E aguardam homologação os concursos para a
contratação de 15 enfermeiros; 20 técnicos de farmácia; 02 técnicos de saneamento. O
Sr. Secretário Dr. Cármino pediu a palavra para reafirmar o compromisso assumido de
que a Secretaria de Saúde e todos os departamentos que a compõem estão abertos e
dispostos a esclarecer, com total transparência, a toda e qualquer dúvida que os
conselheiros, conselheiras e qualquer cidadão possam ter e a prestar todas as
informações necessárias e solicitadas. Colocou que é praticamente impossível apresentar
em 20 minutos os dados referentes ao relatório de gestão de uma secretaria da
envergadura da Secretaria de Saúde. Em relação às obras salientou que estas estavam
com recursos mas sem projeto e que a partir de agora não vai assinar nada, e nem pedir
para o Prefeito assinar, que não tenha projeto, pois a falta de projeto completo impede a
execução das obras. Informou que a Secretaria de Saúde está em dia com o pagamento
de seus fornecedores, proporcionando assim, margem de negociação para a baixa dos
preços e melhora nos prazos. Citou a melhora na oferta de medicação, com praticamente
nenhuma falta de remédios na rede e destacou que a reforma do PA Anchieta, devido à
colaboração da comunidade, de reeducando, dentre outros, teve um custo de R$
4.000,00 (quatro mil reais), fora a compra de equipamentos. Pediu um pouco mais de
paciência com relação à contratação, através de concurso público, de mais servidores
para a rede de saúde, pois há todo um rito legal a ser cumprido. O Sr. Cláudio Trombetta
pediu a palavra para esclarecer que é sabido pela gestão que as reuniões do Conselho
Fiscal são sempre um dia que antecede a reunião da executiva e do pleno e que portanto
não se justifica sua ausência na reunião que iria discutir o RQG. O Sr. Anésio, do
Departamento de Prestação de Contas, solicitou a palavra para esclarecer que esteve
presente na reunião do Conselho Fiscal, para contribuir no debate sobre o Relatório
Quadrimestral de Gestão. Encerradas as intervenções o conselheiro Sr. Manuel pediu que
a votação fosse nominal, o que foi aceito pela mesa diretora. O Sr. Porsani solicitou ao Sr.
Paulo André o encaminhamento da votação nominal, sendo: o voto sim, de aprovação, e
o voto não, de reprovação, do Relatório Quadrimestral de Gestão da Secretaria Municipal
de Saúde, de 2103. Votaram NÃO, o Sr. Paulo Tavares Mariante; o Sr. Gerardo Mendes de
Melo; a Sra. Maria Helena Nogueira; o Sr. Cláudio Trombetta; a Sra. Terezinha Tibúrcio da
Mata Oliveira; o Sr. Manuel Silverio Teodoro; a Sra. Maria Andrade Gil; o Sr. José Paulo
Porsani; o Sr. Francisco Mogadouro da Cunha; a Sra. Juliana Turno da Silva; a Sra. Eloisa
Israel de Macedo; o Sr. Felipe Monte Cardoso. Votaram SIM, o Sr. João Xavier; o Sr.
Cármino Antonio de Souza; a Sra. Ivanilde Aparecida Ribeiro; o Sr. Edison Martins da
Silveira; o Sr. Arthur Sarti; a Sra. Silvia Simões Teixeira Nicolau. ABSTENÇÕES, a Sra. Izabel
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Pereira de Oliveira; a Sra. Rosa da Silva; a Sra. Lizandra Aparecida da Rocha; o Sr. Luís de
Paula Góes; o Sr. André Luiz Castilho de Fonseca. Portanto o resultado da votação foi de:
12 (doze) votos pela reprovação; 06 (seis) votos pela aprovação e 05 (cinco) abstenções.
Pelo adiantado da hora e sem tempo necessário para o debate do último item (6) da
pauta, o Sr. Porsani fez o encaminhamento da leitura e votação das três moções
apresentadas durante a reunião do Pleno. Iniciando pela "Moção sobre o programa 'Mais
Médicos' do Governo Federal" passou a palavra ao Sr. Paulo Mariante para a leitura
desta. Após a leitura, a moção foi encaminhada pelo Sr. Porsani para votação, sendo
aprovada com 08 (oito) abstenções. O Sr. Francisco pediu declaração de voto pela sua
abstenção. Iniciou parabenizando os redatores da moção nas questões pontuais e o
Governo Federal pela iniciativa do programa, mas que faltou, por parte do Governo, um
enfrentamento maior nas questões mais de fundo, como por exemplo, aos promotores
da saúde privada e a situação dos médicos, no caso das dúvidas lançadas sobre o período
para formação. Por falta de quorum o Sr. Porsani encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos e todas, informando que as duas "moções referentes às farmácias" e a
"Resolução sobre apresentação de Convênios", apresentada pela Sra. Eloisa,
coordenadora da Comissão Executiva, ficaram para serem apreciadas na próxima reunião
do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, no dia 14 de agosto de 2013. Sem mais nada a
tratar, eu, Paulo André Sawazki, elaborei e redigi esta ata que vai por mim assinada,
juntamente com o Sr. Presidente José Paulo Porsani e os demais presentes, conforme
lista de presença anexa.
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