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1

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos

2

nove dias do mês de abril de dois mil e quatorze. Estavam presentes os conselheiros e as

3

conselheiras municipais de saúde, além de convidados, conforme lista de presença anexa,

4

devidamente assinada e que faz parte desta ata. O Sr. Paulo Tavares Mariante, Presidente

5

do Conselho Municipal de Saúde, deu início à reunião às 18h45 dando as boas vindas aos

6

presentes. Em seguida promoveu a leitura da ordem do dia: 1 - Informes; 2 - Ata da reunião

7

do dia 26/03/2014; 3 - Relatório de Gestão e Prestação de Contas do FMS do 3º

8

Quadrimestre de 2013; 4 - Composição das Comissões do CMS e de acompanhamento dos

9

convênios; 5 - Interlocução com os Conselhos Distritais e Locais de Saúde; 6 - Convênio

10

com a SCEI e HMCP (PUCC); Aditamento do Termo do Convênio nº 70/11; 7 - Convênio com

11

a Maternidade de Campinas; Aditamento do Termo de Convênio nº 66/12. Após, foram

12

abertas as inscrições para: 1 - Informes. O Sr. Alexandre criticou o atendimento dado pelo

13

SUS em Campinas. Falou da falta de médicos no Hospital Ouro Verde. A Sra. Maria Helena

14

informou que o aparelho de Colonoscopia, ainda não está totalmente instalado na Poli II e

15

que a demanda reprimida para fazer o exame é de 1700 pessoas. Em relação a Eco-

16

cardiograma, há uma fila de 1800 usuários, pois o aparelho está quebrado desde 2012.

17

Informou que na área de abrangência do Distrito de Saúde Leste só existem 2 (duas)

18

autoclaves em funcionamento, para atender a 10 (dez) serviços de saúde. A conselheira Sra.

19

Maria Regina, informou da reunião sobre Humanização na Saúde que será realizada na

20

próxima 6ª feira - 11/04 -, às 14h, que tem por objetivo reverter o atual quadro no

21

atendimento à saúde pública em nosso Município. A Sra. Maria do Carmo manifestou sua

22

contrariedade com a atual situação do atendimento à saúde da população em Campinas,

23

que já foi exemplo nacional. Reclamou, ainda, da falta de atuação dos vereadores, no

24

sentido de colaborar para a solução dos problemas relacionados à saúde. O conselheiro Sr.

25

Gerardo expressou seu sentimento em relação à primeira morte, por dengue, ocorrida neste

26

ano na cidade e no bairro Jardim Paranapanema, no qual habita. Informou sobre uma carta

27

enviada ao Prefeito Jonas Donizette, elaborada pelo CLS do CS Paranapanema, na qual fica

28

demonstrada a indignação da população daquela região pela falta de atitude e providência,

29

além dos erros, cometidos pela administração municipal, tais como: não ter substituído

30

gradativamente os trabalhadores da vigilância contratados via Cândido; não deu as mínimas
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31

condições de trabalho aos novos contratados; não promoveu ações intersetoriais, que

32

deveriam ter iniciado em janeiro de 2013, no sentido de evitar a epidemia de dengue que

33

ocorre em Campinas. Encaminhou à Secretaria Executiva do CMS uma carta, que resultou

34

numa moção, solicitando que seja pauta da reunião ordinária do dia 23/04/214, o tema:

35

"Condições de trabalho e infraestrutura para o controle da dengue". O conselheiro Sr.

36

Francisco (Chicão) demonstrou sua indignação quanto à atuação da gestão, particularmente

37

no caso da contratação para substituição dos agentes de controle ambiental demitidos pelo

38

Cândido, sobre o que, para ele, trata-se de uma "tragédia anunciada", ou seja, a epidemia de

39

dengue que assola o Município. Ressaltou que esta não é uma questão isolada na área da

40

saúde e citou o exemplo do problema ocorrido recentemente, quando o sistema de rádios

41

do Samu parou de funcionar. Concluiu convidando para um debate sobre a saúde no dia

42

14/04/2014, às 19h30, no SINSPREV, promovido pelo Núcleo do Fórum Popular de Saúde. O

43

conselheiro Sr. Paulo Mariante informou sobre o relato, na reunião da executiva, dado pela

44

Coordenadora da Vigilância Brigina Kemp, sobre a situação da dengue em Campinas e que

45

este tema foi pautado para a reunião do Pleno do CMS do próximo dia 23 de abril de 2014.

46

Salientou que nessa próxima reunião o Conselho não só ouvirá e debaterá sobre as ações de

47

combate a dengue, mas deliberará e, se necessário, fará cumprir as deliberações pelos

48

caminhos legais possíveis. Informou da intenção em encaminhar para votação, no Conselho

49

de Saúde, um ofício ao Sr. Secretário de Saúde Dr. Cármino, pedindo explicações sobre o

50

comentário feito por este na reunião passada, quando colocou que o Serviço de Saúde Dr.

51

Cândido Ferreira corria o risco de ser considerada uma instituição "inidônea", por má gestão.

52

O conselheiro Sr. Valdir Oliveira, que participou, juntamente com a conselheira Sra. Yara, da

53

audiência com a Promotoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos de Campinas,

54

referente ao Inquérito Civil nº 8668/13 - DH/SP, aberto após denúncia do Conselho

55

Municipal de Saúde, que trata da falta de médicos na rede de saúde pública municipal, deu o

56

informe da reunião, baseado no TERMO DE REUNIÃO, que diz: "... . No sentido de avançar

57

nessa discussão ficou acertado que a Prefeitura Municipal encaminhará ao Ministério

58

Público, em um prazo de 30 (trinta) dias, o seguinte: 1) Mapeamento acerca dos

59

profissionais de saúde de todas as unidades de pronto atendimento, com especificação de

60

todos os claros e lacunas, discriminados por unidade de pronto atendimento. 2) Estudo

2
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61

acerca de como tornar o próximo concurso de médicos que vão trabalhar nas unidades de

62

pronto atendimento mais atrativo, de forma a que todas as lacunas sejam definitivamente

63

preenchidas. 3) Estudo junto à Secretaria de Segurança Pública Municipal, acerca do

64

incremento da ronda de guardas metropolitanos no entorno das unidades de pronto

65

atendimento e outras unidades que estejam localizadas em locais com reconhecido

66

problema de segurança". A audiência contou, ainda, com a presença, dentre outros, do Sr.

67

Secretário de Saúde Dr. Cármino; do Sr. Secretário de Recursos Humanos Marionaldo Maciel.

68

O Sr. Valdir concluiu sua intervenção apresentando um histórico, a partir de 1829 até os dias

69

atuais, sobre a febre amarela e a dengue, considerando que houve negligência, tanto das

70

autoridades sanitárias como políticas, no combate , hoje particularmente, à dengue. A Sra.

71

Eloisa, trabalhadora da VISA, relatou das dificuldades para o combate a dengue, como: a

72

falta de equipamentos, de medidas de segurança e da prática da intersetorialidade. A

73

conselheira Sra. Maria de Fátima informou que no Centro de Saúde no qual trabalha quatro

74

trabalhadores estão com dengue e faltam profissionais para atender a demanda de 4 a 5

75

casos diários de suspeita da doença. Afirmou que o número de casos é maior do que o

76

anunciado pela imprensa. O Sr. Edison, representante da gestão, usou da palavra para falar

77

da intensificação das ações de combate à dengue e da criação de um Comitê Interno da SMS

78

juntamente com os Distritos de Saúde para agilizar estas ações. Colocou, ainda, que na

79

reunião do Pleno do dia 23/04/2014, a Secretaria de Saúde estará apresentando de forma

80

concreta como estão, e estarão, se efetivando as ações. O conselheiro e representante da

81

gestão Sr. Marcos garantiu ao conselheiro Sr. Lúcio que as obras do CS do Parque Oziel irão

82

começar neste ano. O Sr. Paulo Mariante, dando prosseguimento à reunião, leu a moção

83

encaminhada pelo CLS do CS Paranapanema, cujo título é "Descaso da Gestão Municipal

84

Contribui para Epidemia de Dengue em Campinas" e traz no seu bojo um alerta, feito pelo

85

Departamento de Vigilância em Saúde ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, por meio de

86

ofício, em dezembro de 2013, que diz: "considerando os limites para a sustentação do

87

sistema de Vigilância frente aos problemas vivenciados, ocorrerá desassistência e exposição

88

da população aos riscos gerados pelos problemas do meio ambiente", 'ou seja, a capacidade,

89

técnica e política de Vigilância, de intervir nos problemas sanitários, estão limitadas'.

90

Terminado os informes, passou-se para o item 2 - Ata da reunião do dia 26/03/2014. O
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91

presidente Sr. Paulo Mariante encaminhou a votação da Ata da reunião ordinária do

92

Conselho Municipal de Saúde no dia 26 de março de 2014, que foi aprovada pela maioria

93

dos conselheiros, com 2 (duas) abstenções. Em seguida passou-se ao item 3 - Relatório de

94

Gestão e Prestação de Contas do FMS do 3º Quadrimestre de 2013. O Sr. Savério, do

95

DGDO, fez a apresentação do Relatório Quadrimestral de Gestão do 3º quadrimestre de

96

2013 e o Sr. Reinaldo, diretor do Fundo Municipal de Saúde, apresentou a Prestação de

97

Contas do 3º quadrimestre de 2013, pela qual informou a evolução do percentual aplicado

98

em saúde com recursos municipais, desde o ano de 2000 (20,34%) até 2013 (25,83%),

99

sempre acima de 20%, embora o mínimo exigido, pela Emenda Constitucional nº 029/2000,

100

seja de 15% (com exceção de 2000 que era de 7%). Após as apresentações o Sr. Manuel,

101

coordenador do Conselho Fiscal de Saúde, comunicou que o CFS exarou parecer favorável,

102

tanto ao RQG quanto à Prestação de Contas, com 2 (dois) votos favoráveis e 1 (uma)

103

abstenção, com as seguintes ressalvas: que sejam apresentados detalhadamente os gastos

104

de 53,14% com recursos humanos e os repasses ao CAMPREV; os gastos referentes ao

105

contrato com a empresa: Única Limpeza e Serviços Ltda., principalmente com relação aos

106

serviços prestados ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti; os gastos com o Convênio, que não

107

foi aprovado pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde, do Complexo Hospitalar Ouro

108

Verde e as contas do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Seguiram-se as manifestações. A

109

conselheira Sra. Marta apontou questionamentos referentes à diferença de valores e

110

solicitou que fosse feito um cronograma para as apresentações dos futuros relatórios e

111

prestações de contas. Com entrega dos documentos, para análise dos membros do

112

Conselho, com uma antecedência maior. A conselheira Sra. Raquel expressou que, em sua

113

opinião, o relatório não dialoga com a maioria dos conselheiros e das conselheiras. O

114

conselheiro Sr. Francisco (Chicão) propôs que o Pleno rejeitasse a prestação de contas pelo

115

motivo de repasse de recursos para a SPDM, cujo convênio não foi aprovado pelo Conselho

116

de Saúde. O conselheiro Sr. Gerardo concordou com o encaminhamento dado pelo Sr.

117

Francisco (Chicão), acrescentando que na prestação de contas não estava discriminado o

118

destino de R$ 3 milhões, que inicialmente iriam para o CEREST. A Sra. Maria Helena, pediu

119

esclarecimentos sobre os recursos provenientes do Estado. O conselheiro Sr. Paulo

120

Mariante manifestou sua contrariedade em relação à queda do investimento municipal na

4
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121

saúde em 2012 (27,06%), comparado a 2013, que foi de 25,83%. Colocou, ainda, que a

122

prestação de contas fica comprometida ao apresentar recursos que foram repassados a

123

SPDM, administradora do CHOV, cuja prorrogação do convênio não foi aprovada pelo

124

Conselho Municipal de Saúde. Em seguida o Sr. Savério, respondendo a observação da

125

conselheira Sra. Raquel, concordou que se faz necessário construir um processo de

126

informação que esclareça e evite a geração de conflito. O Sr. Reinaldo, em resposta a

127

conselheira Sra. Marta, explicou que a diferença apontada é referente a "restos a pagar"

128

que não estava lançado. Concordou, também, que é preciso construir uma forma de

129

apresentação mais fácil de ser compreendida pelo conjunto dos conselheiros. O presidente

130

Sr. Paulo Mariante, solicitou a mim, Paulo André, secretário-executivo do CMS, que

131

encaminhasse a votação nominal, atendendo solicitação do conselheiro Sr. Manuel. Feito o

132

encaminhamento da votação foi explicado que quem votasse NÃO, votaria pela rejeição e o

133

voto SIM corresponderia à aprovação do RQG e da Prestação de Contas. Votaram NÃO:

134

Paulo Tavares Mariante, Luciano Marques Lira, Francisco José Navarrete, Gil Rodrigues Silva,

135

Roberto Gil, Yara de Oliveira Corrêa, Maria da Graça Silva Xavier, Gerardo Melo, Vania Lando

136

Carvalho, Pedro Giacomello, Alcides Antonio Trongini, Joana Julia de Rezende Tripolini,

137

Vagner Emilio Beli, José do Nascimento, Evanira Aparecida Marcílio, Maria Filomena Jorge

138

Branco Vilela, Paulo Martins, Maria Faria, Francisco Mogadouro da Cunha, Juliana Turno da

139

Silva, Marta Regina Coelho Rabello de Lima, Marlene Feliciano Oliveira, Roseli Araujo Silva

140

Gomes, Ana Marcia Moreira Donnabella, Ellen Machado Rodrigues, Raquel Souza Lobo

141

Guzzo, Ed Carlos Correia de Faria e Zuma Aparecida Correa Silva. Votaram SIM: Marcos

142

Roberto Ferreira, Reinaldo Antonio Oliveira, Agnaldo Ribeiro de Queiroz, Anésio Corat Junior

143

e Gabriela Marchiori Carmo Azzolin. Votaram pela ABSTENÇÃO: Manuel Silverio Teodoro -

144

com pedido de declaração de voto, Paulo Cesar Centoducatte e Lizandra Aparecida da

145

Rocha. Portanto, com 28 (vinte e oito) votos pela rejeição, 5 (cinco) votos pela aprovação e 3

146

(três) abstenções, o Relatório Quadrimestral de Gestão e a Prestação de Contas do 3º

147

quadrimestre de 2013 não foram aprovados pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde de

148

Campinas. Em seguida o conselheiro Sr. Manuel expressou sua declaração de voto de

149

abstenção, que foi pelo motivo de ter recebido o documento com respostas às ressalvas

150

apontadas pelo Conselho Fiscal de Saúde, depois da reunião do dia 26 de março de 2014.
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151

Após, passou-se ao item 4 - Composição das Comissões do CMS e de acompanhamento dos

152

convênios. O presidente Sr. Paulo Mariante, de acordo com o encaminhamento da

153

Comissão Executiva, informou que será enviado aos conselheiros e as conselheiras o rol das

154

comissões, tanto de acompanhamento quanto as temáticas, para que avaliem a participação

155

e retornem a Secretaria Executiva do CMS. Continuando a reunião com item 5 - Interlocução

156

com os Conselhos Distritais e Locais de Saúde, o presidente Sr. Paulo Mariante fez a leitura

157

de uma proposta de resolução, que será encaminhada aos Conselhos Distritais de Saúde e

158

aos Conselhos Locais de Saúde, para análise e posterior resposta, que propõe: 1- a realização

159

de uma Plenária Municipal com todos os Conselhos a cada semestre; 2- a participação da

160

Executiva em, no mínimo, uma reunião de cada Conselho Distrital; 3 - na primeira reunião do

161

CMS subsequente à reunião do respectivo Conselho Distrital na qual o Conselho Municipal

162

de Saúde se fizer presente, a pauta prioritária, deste Conselho será a discussão trazida pelo

163

Conselho Distrital através de sua representação. Como todos os membros do Conselho de

164

Saúde foram favoráveis passou-se aos próximos itens 6 - Convênio com a SCEI e HMCP

165

(PUCC); Aditamento do Termo do Convênio nº 70/11; 7 - Convênio com a Maternidade de

166

Campinas; Aditamento do Termo de Convênio nº 66/12. O presidente Sr. Paulo Mariante,

167

tendo em vista que o motivo da Prorrogação dos dois convênios é o mesmo, sugeriu ao

168

Pleno que a gestão apresentasse os motivos e os dois termos fossem apreciados em

169

conjunto, o que foi aceito . A Dra. Ivanilde, diretora do DGDO, expos que a prorrogação era

170

necessária para a adequação a uma Portaria emitida pelo Ministério da Saúde, em relação

171

aos convênios com Instituições Filantrópicas. Após, o Sr. Manuel, coordenador do Conselho

172

Fiscal, informou do parecer favorável, daquele Conselho, à prorrogação dos dois convênios

173

nos moldes apresentados. Manifestou que - e aqui atendendo sua solicitação de transcrição

174

integral da sua intervenção - "com relação ao que a doutora falou, esta Portaria vem de

175

encontro ao que a gente pede. Em abril do ano passado eu fiz uma fala aqui e a Dra. Ivanilde

176

fez a defesa da minha fala. Nesse tempo que a gente ta tendo aqui como conselheiro e aos

177

companheiros que estão aí, tem que ter credibilidade em quem ta lá acompanhando. Então a

178

gente vai precisar de gente em todos os convênios. A Portaria não tem só pra adequar do

179

lado do convênio, tem pra adequar que nós podemos meter o dedão, falar se vai pagar

180

'assim' ou se vai pagar 'assado' e até agora não tinha isso, eles apenas ponderavam e
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181

agora... . Leiam essa Portaria, se não tem acesso...pra quem é conselheiro. Gente isso aqui

182

não é brincadeira. Eu acompanhei oito convênios esse ano. Eu estou saindo fora, não tem

183

condições, ta complicado. Então venha, leia a Portaria, seja conselheiro, entre em pelo

184

menos duas, senão não vai ter jeito. Eu estou de titular e suplente, na PUCC e acabei

185

entrando ainda lá no Mário Gatti. Então, infelizmente gente, a gente aprovou dois. Com o

186

convênio da PUCC tava meio 'assim...'. Olha, abertura total, sem maldade nenhuma, não é

187

porque eles tão aqui não. E nunca quis chegar lá e entrar na frente da fila. Eu entro na fila no

188

rumo, como diz a Marlene. A gente tem que entrar lá, pegar lá no Posto e ir e eu busco lá.

189

Fui no Ouro Verde, não achei nenhum médico pra me atender, infelizmente a realidade é

190

esta. Eu queria passar esse quadro em cima da PUCC porque eu estou lá, como conselheiro,

191

acompanhando o convênio todo o mês." Colocada em regime de votação a proposta de

192

Aditamento do Termo de Convênio nº 70/11 com SCEI e HMCP (PUCC) e a proposta de

193

Aditamento do Termo de Convênio nº 66/12 com a Maternidade de Campinas, foram

194

aprovadas pela unanimidade dos conselheiros, e das conselheiras, presentes a reunião. Sem

195

mais nada a tratar, o presidente Sr. Paulo Mariante deu por encerrada a reunião. Cabendo a

196

mim, Paulo André Sawazki, elaborar, digitar e assinar esta ata.

197

7

