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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos
onze dias do mês de dezembro de 2013. Estavam presentes os conselheiros municipais de
saúde, além de convidados, conforme lista de presença anexa, devidamente assinada e que
faz parte desta ata. O Sr. José Paulo Porsani, Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
deu início à reunião às 18h50 dando as boas vindas aos presentes e informando que seria
necessário que o Pleno do Conselho de Saúde referendasse a data de 29/01/2014 -- tendo
em vista o processo eleitoral --, para a próxima reunião ordinária, porque esta data é na 5ª
quarta-feira do mês e não na 4ª quarta-feira, como manda o regimento interno do Conselho
Municipal de Saúde. Colocada em votação o pleno referendou a proposta. Logo após
informou que a gestão solicitou a retirada da pauta do item 5 - Atenção Básica, pois a
responsável pela apresentação, Maria Antonieta, estava de férias e não poderia apresentar
de uma maneira plena e completa, conforme solicitado pela executiva, que indicou este item
para a próxima reunião do pleno no dia 29/01/2014. Encaminhada para votação a proposta
de retirada da pauta e sua inserção na reunião do dia 29/01/2014 foi aprovada pela maioria,
com um voto contrário e duas abstenções. Em seguida fez a leitura da ordem do dia: 1 Informes; 2 - Ata da reunião ordinária do dia 27 de novembro de 2013; 3 - Ofício da
Faculdade São Leopoldo Mandic - Convite para compor o Conselho Acadêmico e oferta de
88 bolsas de estudo ao CMS no curso de Administração, com ênfase em Saúde; 4 - Projeto
"Estrutura e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde"; 5 - Apresentação do
Conselho Fiscal de Saúde dos empenhos emitidos pela SMS/FMS em 2013. Após foram
abertas as inscrições para os Informes: O Sr. Savério, do DGDO, fez um convite para o CMS
participar da comissão organizadora de um seminário -- provavelmente em março de 2014 -cujo tema será o COAP - Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, que "é um acordo
de colaboração firmado entre os entes federativos, no âmbito de uma Região de Saúde, com
o objetivo de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na Região, para garantir a
integralidade da assistência à saúde da população". O Sr. Porsani informou que de acordo
com a executiva e como a primeira reunião da comissão será no próximo dia 16/12/2013, o
nome que irá representar o CMS de Campinas deveria ser tirado nesta reunião. O Sr. André,
diretor financeiro do SSCF e conselheiro, falou sobre o documento que havia distribuído
anteriormente, destinado aos trabalhadores do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira; aos
Conselheiros Municipais de Saúde e à População em geral, que esclarece a natureza das
dificuldades enfrentadas pela instituição, causadoras do atraso no pagamento do 13º salário
aos trabalhadores daquele Serviço de Saúde. Concluiu solicitando uma posição formal da
Secretaria Municipal de Saúde, para poder resolver a questão do 13º salário. O Sr. Cláudio
Trombetta, conselheiro, usou da palavra para informar que soube de um relatório onde
consta que já havia sido enviada a verba do Ministério da Saúde, destinada à Ouvidoria do
SUS em Campinas. Questionou do destino deste recurso, tendo em vista que a Ouvidoria
continuava com a mesma estrutura inadequada. O Sr. Francisco (Chicão), conselheiro, se
mostrou solidário à crítica feita pelo Sr. André quanto à omissão da Prefeitura Municipal de
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Campinas, na questão do atraso do pagamento do 13º salário aos trabalhadores do Cândido
Ferreira.
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