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1

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte

2

e três 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 19h00 dando as boas vindas aos

6

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

7

extraordinária do dia nove de abril; 3 - Controle da Dengue; 4 - Composição das Comissões

8

do CMS. Após, foram abertas as inscrições para: 1 - Informes. O conselheiro Sr. José Carlos

9

questionou a gestão sobre quando se dará a construção do CS Jardim Lisa, que estava

10

programada para ser iniciada no ano de dois mil e dez. O Sr. Cláudio Trombetta, na sua

11

intervenção, acusou a gestão municipal de omissa em relação às ações que deveriam ter

12

sido tomadas em setembro do ano passado, para a contingência da Dengue em Campinas. A

13

conselheira Sra. Cleusa, do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, informou da

14

disponibilização de documentação, referente ao convênio daquele serviço de saúde mental,

15

aos conselheiros. Fez, ainda, um convite à participação nas comemorações de noventa anos

16

de atividades do Cândido Ferreira. O conselheiro Sr. Gerardo falou da grandeza do

17

compromisso que os servidores públicos concursados, tanto federais como estaduais e

18

municipais, têm tido com a população. Particularmente citou a Sra. Mirian que está

19

deixando a coordenação do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador - CEREST, pelo

20

trabalho desenvolvido, mesmo com tantas adversidades, tais como: recursos de três milhões

21

de reais, originariamente destinados ao CEREST, mas que foram desviados para suprir outras

22

necessidades da área da saúde; perda, por falta de projeto, de centro e trinta mil reais,

23

referente à multa, aplicada a SAMSUNG por assédio moral. Informou, e convidou todos os

24

presentes a participar, das atividades no dia 1º de maio que constarão de uma passeata a

25

partir do Largo do Pará, às 9h00, até o Largo da Catedral, onde haverá uma missa e, após,

26

por volta das 10h30, um ato político pelo dia dos trabalhadores. O conselheiro Sr. Ademar

27

(Palhinha) informou da greve dos trabalhadores do Complexo Hospitalar Ouro Verde,

28

programada para o dia vinte e oito de abril e questionou a gestão sobre as ações que serão

29

tomadas para a garantia de atendimento a população. O conselheiro Sr. Paulo Mariante

30

informou do ato que irá ocorrer no próximo dia vinte e oito de abril, às 10h00, no Largo da
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31

Catedral, pelo dia internacional das vítimas de acidente de trabalho. Comunicou ao pleno da

32

ausência da gestão na reunião da executiva, ocorrida no dia de hoje, na qual foi discutido o

33

tema relacionado à contingência da Dengue. Explicou que, em virtude dessa ausência, a

34

executiva ficou sem as informações referentes às ações implementadas pelo governo

35

municipal. A Sra. Cida, usuária moradora do Monte Cristo reclamou da falta de

36

medicamentos e de médicos na Unidade de Saúde daquela região e que a população está se

37

mobilizando para cobrar da administração municipal o suprimento destas faltas. A

38

conselheira e coordenadora da Comissão Executiva do Conselho, Sra. Graça Xavier,

39

salientou na sua fala sobre a importância de formar as comissões do Conselho, o mais rápido

40

possível, principalmente as de: Saúde Mental, Legislação e Eleitoral. Manifestou, ainda,

41

sobre a criação da Comissão de Acompanhamento Técnico dos Convênios. O conselheiro Sr.

42

Valdir solicitou à gestão que averiguasse o motivo da transferência de prontuário de usuário

43

atendido pelo Centro de Saúde de Barão Geraldo, para outro CS do Taquaral, sendo que este

44

habita naquele distrito. O secretário-executivo do CMS, Sr. Paulo André, deu os seguintes

45

informes: Convite para a comemoração de 90 anos do Serviço de Saúde Dr. Cândido

46

Ferreira; programa de inclusão digital, com previsão de início em agosto do corrente

47

direcionado aos conselheiros, tanto locais, distritais ou municipais, com a proposta de

48

capacitação. Para Campinas existem duas vagas, cujos participantes se tornarão

49

multiplicadores dos ensinamentos. Em seguida foi dada a palavra a gestão. A conselheira

50

Sra. Monica se apresentou, esclarecendo que foi indicada pela gestão da SMS, em

51

substituição a Sra. Maria Luiza, que por motivos particulares teve que se afastar do CMS. Em

52

seguida respondeu para a Sra. Cida, solicitando que esta entrasse em contato direto com o

53

Departamento de Saúde para esclarecer e solucionar sobre a falta de medicação. Ao Sr.

54

Valdir se comprometeu a averiguar a transferência de prontuário. Sobre a anunciada greve

55

no Hospital Ouro Verde, informou que a gestão já estava tomando as medidas necessárias

56

que, se for o caso, serão implementadas. Deu o informe da chegada de mais 66 médicos, do

57

programa "Mais Médicos". Após passou-se aos próximos pontos da pauta: 2 - Ata da reunião

58

extraordinária do dia nove de abril. Encaminhada à votação a ata foi aprovada pela maioria,

59

com 1 (um) voto contra e 5 (cinco) abstenções. 3 - Controle da Dengue. O presidente do

60

Conselho, Sr. Paulo Mariante, fez uma breve introdução sobre o tema, manifestando sobre

2
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61

o que a Comissão Executiva traz para ser discutido nesta reunião: 1 - é necessário que o CMS

62

aprove nesta data uma carta aberta à população esclarecendo a posição deste em relação ao

63

que está acontecendo sobre a situação da Dengue na cidade, colocando as graves

64

responsabilidades do Governo Municipal; 2 - que aprove uma resolução que reforce as

65

medidas e as propostas encaminhadas pelo CMS, que até a presente data não foram

66

colocadas em prática. Salientou que em uma das propostas, que era sobre RH, no plano

67

encaminhado aos conselheiros, nenhum avanço foi observado. Encaminhou que cada

68

segmento - gestão, trabalhadores e usuários - teria 15 minutos para fazer sua explanação.

69

Pela gestão: A Sra. Maria do Carmo, enfermeira, trabalhadora da Vigilância Epidemiológica,

70

apresentou o Plano de Contingência da Dengue e falou da vinda de servidores do Ministério

71

da Saúde, os quais, após analisarem as ações efetuadas, concordaram com estas. A Sra.

72

Salma, da VISA - Vigilância em Saúde, relatou dos dois dias de reuniões com o Ministério da

73

Saúde e das ações no sentido de evitar outras epidemias deste porte. Em relação ao controle

74

do vetor: eleger as áreas prioritárias; promover intersetorialidade; campanhas na mídia;

75

reestruturação de fato das equipes; seminário de modelos de controle - novas tecnologias. A

76

Sra. Mônica, conselheira representante da gestão e Diretora do Departamento de Saúde,

77

salientou o empenho das equipes e destacou algumas ações promovidas: salas de

78

hidratação; atendimento diferenciado aos usuários com Dengue; reforço de RH com a

79

chamada do concurso de enfermagem e o Programa "Dr. Plantão"; liberação de horas

80

extras; abertura nos feriados e ampliação no horário de sábado; agilização dos hemogramas

81

nos PAs. Pelos trabalhadores: O conselheiro Sr. Francisco (Chicão) ressaltou que o objetivo

82

da reunião era o de construir, pelo debate e discussões, um programa eficaz de combate a

83

Dengue, independente da posição política de alguns participantes em relação ao Governo

84

Jonas Donizette. A seguir fez uma apresentação com o título "Dengue em Campinas:

85

tragédia anunciada e evitável", na qual demonstrou um histórico de 2013, com 6.976 casos

86

confirmados (sendo a segunda maior epidemia depois da de 2007, com 11.442

87

confirmados); casos autóctones em 60 dos 62 Centros de Saúde; redução drástica nas ações

88

preventivas; áreas desocupadas: entulho não removido (por quais motivos?); demissão dos

89

Agentes de Controle Ambiental pelo fim do convênio "PSF" com o Cândido Ferreira, com

90

reposição morosa e insuficiente; Agentes Comunitários: insuficiência crônica; 88 AACA em
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91

maio/2013 e 111 em dezembro/2103, quando o recomendado seriam 324; 436 ACS em

92

dezembro de 2013, sendo que o necessário era 1.440. Continuou apresentando

93

considerações sobre a Dengue em 2014: 14.002 casos notificados até a metade de abril, com

94

1 óbito; urgência/emergência em situação muito mais precária do que nos anos anteriores;

95

evidente falta de planejamento. Concluiu com as seguintes propostas: Contratação imediata

96

de ACAs, AACAs e ACSs concursados, em número adequado para cobertura total da cidade

97

de Campinas; plena transparência quanto à situação da epidemia e das medidas de controle,

98

inclusive andamento das contratações; há que se falar claramente à população e à imprensa

99

sobre a suspensão da sorologia e a confirmação clínica-epidemiológica. A conselheira Sra.

100

Marta apresentou dados referentes à mortalidade causada pela Dengue, sendo: 2010 = 3

101

óbitos; 2011 = 1 óbito; 2012 = 0. Destacou que em 2013 houve a demissão em massa dos

102

ACAs, desmonte da saúde pública, falta de transporte e de equipamentos de proteção

103

individual para os agentes. O conselheiro Sr. Gil, informou que ele e o filho tiveram Dengue,

104

considerando que houve um descaso da gestão municipal, que não implementou as ações

105

preventivas apontadas em 2013. O conselheiro Sr. Gerardo considerou que a falta das ações

106

tem o objetivo de precarizar, destruir e privatizar. Apresentou uma proposta de resolução e

107

moção do Conselho, além de ações jurídicas, protestos e a criação de uma comissão do CMS

108

para acompanhar as ações, de acordo com um plano apresentado em até 30 dias. A

109

conselheira Sra. Marlene e o conselheiro Sr. Valdir, apresentaram fotos das margens da

110

linha do VLT, que demonstravam a falta de limpeza e manutenção, com muito lixo,

111

dormentes apodrecidos e com água empossada. A Sra. Terezita cobrou ações intersetoriais.

112

A Sra. Neide, conselheira do CS Tomas de Aquino (Balão do Laranja), informou que desde

113

janeiro de 2013 até março de 2014 haviam sido notificados 400 casos e que só nos dias 12 e

114

13 de abril de 2014 foram 480 novos casos. Denunciou que no Centro de Saúde havia

115

servidores, que estavam com Dengue, trabalhando. O conselheiro Sr. Roberto Mardem,

116

acusou o Sr. Secretário Municipal de Saúde, de falta de transparência e de ter dado um

117

"passa-moleque", no Conselho, quando da apresentação do plano de contingência da

118

Dengue em 2013. O Sr. Marcos (Marcão) teceu críticas a uma entrevista do Secretário Dr.

119

Cármino, sobre a estimativa do número de casos de Dengue, assim como a estratégia de

120

ações em "áreas prioritárias". A aluna da Unicamp Beatriz, que habita na moradia relatou

4
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121

que em 2012 havia denunciado a presença de larva do mosquito e que nenhuma providência

122

foi tomada. Em 2013 novamente houve a denúncia, desta vez de uma quantidade maior de

123

larvas, ao serviço 156 e somente uma notificação foi expedida à administração da moradia

124

dos estudantes. O conselheiro Sr. Felipe criticou os 35 bilhões de reais gastos com a Copa do

125

Mundo, que poderiam ser aplicados na saúde. Afirmou que a crise criada no SUS, não é só

126

municipal, mas nacional e estadual, cujo objetivo é terceirizar e privatizar a saúde pública

127

em nosso país. A Sra. Salma reafirmou que a VISA vem indicando a situação de emergência,

128

mas que na reunião com os técnicos do Ministério da Saúde, estes não viram necessidade,

129

pelas medidas emergenciais adotadas pela gestão. A Sra. Eloisa, trabalhadora da VISA,

130

denunciou a situação precária do sistema de vigilância. O conselheiro Sr. Ed Carlos colocou

131

que a epidemia de Dengue é um sintoma do que o Governo Municipal está fazendo com a

132

saúde pública. O conselheiro Sr. Mário repudiou a ausência do Secretário Dr. Cármino na

133

reunião. Disse que espera do Governo Jonas eficiência no combate à Dengue com o

134

aproveitamento da capacidade tecnológica da nossa região. Enquanto sindicalista afirmou

135

que sem insumos e EPI, nem o aproveitamento do exército resolve. O conselheiro e

136

Presidente do CMS Sr. Paulo Mariante, fez uso da palavra para afirmar que o Governo

137

Municipal não promoveu as ações necessárias de combate à Dengue porque não quis, pois

138

se era prioridade teria que, no mínimo, enfrentar. Lembrou da indicação do CMS de só

139

demitir os trabalhadores com vínculo ao Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, de acordo

140

com a contratação de outros. Encaminhou três propostas ao pleno: 1 - Que o CMS aprovasse

141

uma Carta Aberta a População, denunciando a situação; 2 - encaminhamento ao MP de

142

pedido de investigação sobre as causas e consequências da epidemia de Dengue; 3 - Pedido

143

ao MP que apure as responsabilidades, tanto do Prefeito Jonas Donizette, como do

144

Secretário de Saúde Dr. Cármino nesta situação de Dengue que assola Campinas. Além de

145

dar um prazo de 15 dias para que a gestão mande decretar Estado de Emergência, promova

146

mutirões emergenciais e providencie recursos para assistência à vigilância. Encaminhada

147

para votação a proposta foi aprovada pela maioria dos conselheiros e das conselheiras, com

148

3 (três) votos contrários. Sem mais nada a tratar o Sr. Paulo Tavares Mariante, Presidente

149

do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, agradeceu a presença de todas e todos,
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150

dando por encerrado os trabalhos, cabendo a mim, Paulo André Sawazki, Secretário-

151

executivo do CMS, elaborar, digitar e assinar esta ata.

152
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