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1

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

2

quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze. Estavam presentes os

3

conselheiros e as conselheiras municipais de saúde, além de convidados e convidadas,

4

conforme lista de presença anexa, devidamente assinada e que faz parte desta ata. O Sr.

5

Paulo Tavares Mariante, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, deu início à reunião às

6

18h50 dando as boas vindas aos presentes. Em seguida promoveu a leitura da ordem do dia:

7

1 - Informes; 2 - Controle da Dengue; 3 - Convênio saúde mental com o Serviço de Saúde

8

Dr. Cândido Ferreira; 4 - Composição das Comissões do CMS. Após, foram abertas as

9

inscrições para: 1 - Informes. O médico do PA Campo Grande Dr. Ronaldo apresentou um

10

documento que foi protocolado no Conselho Regional de Medicina - SP, com cópia para a

11

Promotoria da Cidadania - Ministério Público e ao Prefeito de Campinas Jonas Donizette,

12

comunicando e denunciando as péssimas condições de trabalho para o atendimento clínico

13

e pediátrico no PA Campo Grande, colocando em risco às ações de emergência e urgência.

14

Destacou, no documento, uma observação que diz: "Relatamos que esta denúncia visa

15

responsabilizarmos o Prefeito de Campinas e o Secretário de Saúde do Município de

16

Campinas. Isentamos completamente nossos gestores do PA Campo Grande: enfermeiro

17

Marcos Aparecido Firmino dos Santos e nossa gestora médica Dra. Rita Ferreira....lembrando

18

que os mesmos têm se esforçado o máximo possível para amenizar o impacto de uma

19

péssima administração municipal, colocando em risco a saúde e a vida dos pacientes que

20

procuram atendimento." Em seguida relatou sobre a agressão sofrida, de parte de um

21

usuário durante seu plantão na noite anterior e suas consequências, tais como a intervenção

22

da Polícia Militar. Propôs que, em vista das recentes manifestações violentas de alguns

23

usuários, diversas medidas de segurança fossem implantadas, como: segurança armada,

24

posto da Guarda Municipal, câmeras de vigilância. A enfermeira do PA Campo Grande Sra.

25

Fernanda, apresentou uma proposta de moção encaminhada pelos profissionais daquele

26

serviço, baseada nos seguintes pontos: "1 - Apoiar os trabalhadores do PA Campo Grande

27

nas reivindicações colocadas no documento "Reivindicação Emergencial dos trabalhadores",

28

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde no dia 13/05/2014; 2 - Que devem ser

29

preenchidas as vagas de médicos por contratação emergencial, de tal forma que seja

30

completada a escala mínima de 1 emergencista e 3 clínicos, 4 pediatras dia e 3 pediatras

1

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

31

noite, em plantões de 12 horas; 3 - Que devem ser chamados imediatamente 6 enfermeiros

32

do concurso para as vagas do PA Campo Grande e ser aberto novo concurso para técnicos de

33

enfermagem, sendo garantida a chamada das 19 vagas em aberto para o PA. 4 - Garantir a

34

segurança - 24 horas - dos trabalhadores do PA Campo Grande, pela Guarda Municipal. 5 -

35

Garantir condições dignas de trabalho, com escala completa, retaguarda do SAMU,

36

resultados rápidos de exame e garantia da assistência dos usuários desta região; 6 - Que o

37

PA Campo Grande deve funcionar como um serviço público de qualidade, sob administração

38

municipal, não sendo privatizado". A conselheira e coordenadora da executiva Sra. Graça

39

Xavier relatou das visitas feitas pela Comissão Executiva na PUCC, no PA Campo Grande, no

40

PA São José, Hospital Ouro Verde, Hospital Mário Gatti e PA Centro. Os únicos dois serviços

41

que foi constatado um mínimo aceitável de atendimento foram o Mário Gatti e PA Centro.

42

No PA São José, não tinha enfermagem e nem médico; No Ouro Verde constava profissional,

43

mas a espera era de 6 horas; No PA Campo Grande não havia médico. Relembrou dos

44

diversos documentos encaminhados pelos Conselhos Locais e Distritais de Saúde, bem como

45

do Conselho Municipal, desde o ano passado, relatando estas e outras ocorrências em

46

diversas Unidades de Saúde, que até a presente data não foram respondidos. A seguir a

47

conselheira Sra. Yara leu uma "CARTA ABERTA DO MOPS AOS TRABALHADORES DA SAÚDE

48

DE CAMPINAS", onde o Movimento Popular de Saúde de Campinas manifesta seu

49

reconhecimento, sua solidariedade e seu apoio aos trabalhadores de saúde de Campinas. Em

50

seguida o Sr. Armando Botta, representante do MOPS, fez a leitura de uma "CARTA ABERTA

51

À POPULAÇÃO", com o título: "A epidemia de Dengue que trás sofrimento ao povo de

52

Campinas tem um culpado: o governo municipal!". A enfermeira Sra. Carmem, do PA

53

Centro, manifestou, em nome dos trabalhadores daquele serviço, solidariedade aos

54

servidores do PA Campo Grande e discorreu sobre as condições adversas de trabalho em

55

decorrência da falta de estrutura (equipamentos, insumos, RH, segurança) naquela unidade

56

de saúde. Relatou da reunião ocorrida, na qual foram solicitadas providências urgentes na

57

solução das dificuldades relatadas. Diante de manifestações sobre a ausência do Secretário

58

de Saúde, o conselheiro Sr. Reinaldo justificou dizendo que: como era uma reunião

59

extraordinária o Dr. Cármino havia assumido, anteriormente, outro compromisso. O Sr.

60

Edison, diante da reação de alguns participantes, à ausência do Sr. Secretário, pediu
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61

"questão de ordem", pela qual solicitou respeito àqueles que estão construindo o SUS em

62

Campinas, a mais de 20 anos, pois a gestão estava representada na reunião. O Presidente do

63

CMS, Sr. Paulo Mariante, ressaltou que: diante das inúmeras pautas, trazidas inclusive pela

64

gestão, as reuniões extraordinárias "não são mais novidade para ninguém", sendo, portanto,

65

injustificável o desconhecimento. O conselheiro Sr. Gerardo informou de uma reunião dos

66

Conselheiros Locais de Saúde dos Centros de Saúde: Esmeraldina; Paranapanema; Parque da

67

Figueira; Santa Odila; São Vicente; Vila Ipê; Vila Orozimbo Maia, que será realizada no

68

próximo dia 19 de maio às 18h, no Centro de Saúde do Jardim Paranapanema, que terá

69

como pauta: 1 - PA Suleste; 2 - Dengue; 3 - Demandas da região; 4 - Outros Assuntos. O Sr.

70

Alexandre se manifestou em relação à Dengue, ressaltando que só o uso do veneno não

71

resolve. O conselheiro Sr. Felipe colocou sobre o "Dia nacional de luta contra a copa" que

72

está marcado para o dia 15 de maio, em todo o país, particularmente no nosso caso na

73

cidade de São Paulo, sendo que em Campinas a manifestação ocorrerá no próximo sábado

74

17 de maio. Comunicou da paralisação dos trabalhadores da Unicamp, em virtude da

75

proposta dos gestores das Universidades Estaduais de zero por cento de aumento sobre o

76

salário. A Sra. Maria Helena cobrou da gestão uma posição em relação à mudança do CS

77

Centro e sobre a reforma do PA São José que já apresenta buraco em parede. A Sra. Maria

78

Regina, conselheira local do CAPS Estação, assistente social e conselheira distrital, falou da

79

"Marcha da Luta Anti Manicomial" que foi realizada no dia 13 de maio, saindo da Estação

80

Cultura e indo até o Largo da Catedral. O médico psiquiatra; do trabalho e sanitarista Sr.

81

Pedro Paulo (Pepe), discordou da manifestação do médico Sr. Ronaldo, argumentando que:

82

não precisamos de polícia, mas de formar profissionais mais capacitados para enfrentar as

83

diversas, e às vezes adversas, situações de comportamento dos usuários. Em seguida teceu

84

comentários sobre o repasse abaixo de 50%, da verba prometida pelo Governo do Estado,

85

conforme informação do próprio Secretário Dr. Cármino, este, em sua opinião, honesto e

86

íntegro. O Sr. Cláudio Trombetta cobrou da gestão a falta de insumos no PA Centro e

87

criticou a prioridade dada ao atendimento aos turistas durante a Copa do Mundo, em

88

relação à saúde. O conselheiro Sr. Vagner denunciou que das 17 autoclaves instaladas na

89

região do Distrito Sul, somente 2 estão funcionando. Solicitou providências urgentes à

90

gestão; a conselheira Sra. Raquel afirmou que foi contemplada na fala do Sr. Felipe.
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91

Reforçou apenas, na questão das violências relatadas e sentidas, que pela violência não

92

vamos conquistar nada. Afirmou que o que está acontecendo com a saúde em Campinas não

93

se trata de uma incompetência da gestão, mas sim, a tentativa de implantação de um

94

projeto de sucateamento que visa à privatização, com o que não concorda a população

95

representada neste Conselho de Saúde. A conselheira Sra. Marlene informou sobre o Fórum

96

Municipal da População de Rua, que está marcado para o dia 24 de junho de 2014, às 8h, na

97

Estação Cultura, cujo tema é: Visibilidade aos Invisíveis. Foi concedida, então, a palavra à

98

gestão. O conselheiro Sr. Marcos informou que até o final deste mês de maio será feita a

99

mudança do CS Centro. Em relação ao Pronto Atendimento e ao CS São José, a reforma e as

100

restaurações terão início no próximo mês (junho). Após explicar sobre todo o processo que

101

está em andamento para o concerto das autoclaves, comunicou da aquisição de 2 autoclaves

102

novas para a região do Distrito Sul. O conselheiro Sr. Agnaldo colocou sobre os recursos

103

humanos: técnico de enfermagem - existiam 102 vagas para serem preenchidas pelo

104

concurso, que não tiveram autorização para convocação. Foram, então, solicitadas 1000

105

vagas para o próximo edital de concurso; enfermeiro - eram 40 vagas, para as quais já foram

106

autorizadas as convocações para o preenchimento; médicos - chegada de mais 66 do

107

Programa Mais Médicos, que estão em fase de treinamento, com início das atividades na

108

próxima semana; outros - foi encaminhado solicitação de concurso público para o

109

preenchimento de 412 vagas para diversas especialidades, particularmente para Clínico

110

Geral; Dr. Plantão - houveram 105 inscritos que estão em fase de contratação; ACSs - 55

111

vagas que estão sendo preenchidas de imediato, além de encaminhamento à Câmara

112

Municipal que aprove um adicional de mais 515 vagas de ACSs; ACAs - foram pedidas 10

113

vagas para reposição e a criação de mais 40 vagas. A conselheira Sra. Monica, diretora do

114

Departamento de Saúde, informou que encaminhará ao Conselho um documento com as

115

informações de RH. Encerrados os informes o Sr. Paulo Mariante encaminhou a próxima

116

pauta fazendo um breve relato do que a Executiva havia debatido e dos encaminhamentos

117

sobre as deliberações do Conselho de Saúde dadas na última reunião. 2 - Controle da

118

Dengue. A Sra. Brigina, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, fez a apresentação

119

do "Plano de Ação para o Enfrentamento da Dengue em Campinas" discorrendo sobre a

120

Situação Epidemiológica (desde outubro de 2012) e ,separando por eixos, discorreu: Eixo
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121

Vigilância - Controle do Vetor; Intersetorialidade; Comunicação; Diante do risco de futuras

122

epidemias por outros sorotipos e a possibilidade de introdução da circulação do

123

Chikungunya, relatou as necessidades para o combate. A Sra. Monica, diretora do

124

Departamento de Saúde apresentou o Eixo Assistência - O plano diz: "Subsidiados pela

125

reunião técnica com o debate na área de assistência aos pacientes com dengue, vigilância

126

epidemiológica, vigilância entomológica e visita amostral em Unidade Básica de Saúde,

127

Pronto Atendimento do Campo Grande e Pronto Socorro do HMMG, o grupo de trabalho

128

apresenta considerações e indicações considerando: - Decretar Situação de Emergência no

129

município com um prazo de 30 dias, se necessário prorrogar por mais 30, objetivando a

130

agilidade para as respostas efetivas. - Revisar processo de trabalho interno nas unidades

131

para atenção aos pacientes. - Estruturar Plano de Atenção para os próximos 30 dias. Passou-

132

se, a seguir, às intervenções. A Sra. Andréa, trabalhadora da VIA, falou sobre a falta de

133

capacidade de atender a totalidade operacional e da precariedade das condições de

134

trabalho. A Sra. Salma, também trabalhadora, manifestou sobre a morosidade da máquina

135

pública; dos recursos insuficientes de RH; da extenuação dos trabalhadores e trabalhadoras.

136

Ressaltou do alerta dado pela Vigilância ao Governo Municipal sobre a epidemia que ora

137

ocorre. A Sra. Eloisa, servidora da área da VISA, discorreu sobre a situação da vigilância. A

138

Sra. Izabel, conselheira do Distrito Noroeste, falou da falta de sensibilização da gestão, que

139

foi alertada, em 2013, sobre a epidemia de Dengue e nada fez. Pediu o fim das promessas e

140

ações concretas, se não, indicou a demissão dos gestores. O conselheiro Sr. Gerardo falou da

141

indignação com o que ele chamou de "novo tempo de enganação". Afirmou que se o

142

Governo Municipal não tomar providências para que o fato não se repita em 2015, causará

143

desespero à população. Conclamou que se promovam manifestações contra a política de

144

saúde que estão tentando implementar em Campinas, que é a de privatizar. O conselheiro

145

Sr. Valdir, após tecer considerações críticas sobre a ausência do Prefeito Jonas Donizette em

146

uma reunião da comunidade negra, se manifestou sobre o uso do "Malathion" na

147

pulverização proposta, o qual teria um número enorme de contra-indicações, além de ser

148

possivelmente cancerígeno. O conselheiro Sr. Mário leu uma Moção de Repúdio a falta de

149

ações contra a Dengue, aprovada na Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador. A Sra.

150

Doraci, professora da PUCC, fez a leitura de um documento, elaborado por professores do
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151

Departamento de Urbanismo daquela Universidade, que relata do abandono às áreas

152

públicas e da falta de planejamento das intervenções na revitalização e na manutenção

153

destas, além de criticar a política urbana e habitacional da atual gestão municipal. O

154

Presidente do CMS Sr. Paulo Mariante, após tecer comentários sobre as intervenções e a

155

apresentação do Plano de Ação, encaminhou a votação da "MOÇÃO DO CONSELHO

156

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS SOBRE AS AÇÕES CONTRA A DENGUE", que reafirma as

157

deliberações da reunião de 23 de abril de 2014 e é complementada com as conclusões desta

158

reunião, tais como: - decretar estado de emergência; prazo de 15 dias para iniciar os

159

processos de contratações emergenciais e convocar os técnicos de enfermagem aprovados

160

no último concurso; que sejam garantidos todos os recursos necessários à VISA; que sejam

161

realizados mutirões emergenciais; solicitação de ajuda ao MS; apresentação em 30 dias de

162

um plano de enfrentamento à Dengue com vistas à 2015; que neste prazo seja apresentado

163

o quadro detalhado de contratações de servidores na área da saúde; que o CMS comunique

164

ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Ministério Público Federal e ao Ministério

165

da Saúde, sobre a atitude do Prefeito Municipal de Campinas, Jonas Donizette e do

166

Secretário Municipal de Saúde, Carmino Antonio de Souza, de absoluto desrespeito às

167

deliberações deste Conselho, buscando não apenas o apoio institucional à efetivação destas

168

propostas pela Prefeitura Municipal de Campinas, bem como a apuração das

169

responsabilidades por parte do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal de

170

Campinas, na eclosão desta epidemia de dengue. A moção foi aprovada pela maioria, com

171

uma abstenção. 3 - Convênio saúde mental com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.

172

Diante do adiantado da hora e da falta de documentação referente ao convênio, o

173

Presidente do CMS Sr. Paulo Mariante encaminhou ao pleno do Conselho Municipal de

174

Saúde que apreciasse, para votação, a "MOÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

175

CAMPINAS SOBRE O PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DA SAÚDE MENTAL COM O

176

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA" que diz: O CMS repudia a atitude da

177

administração municipal em não encaminhar as informações e documentos; que este CMS

178

não aceitará a política de "fato consumado"; que o CMS encaminhará ao MP-SP; ao MPF e

179

ao MS a resposta da SMS sobre a Lei 6.215 de 1990; que a Executiva e a Comissão de Política

180

de Saúde Mental do CMS reunir-se-ão conjuntamente no dia 20/05/2014, às 9h, para
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181

analisar as propostas de renovação do Convênio da Saúde Mental com o Serviço de Saúde

182

Dr. Cândido Ferreira, e caso tais propostas não sejam apresentadas até aquele momento, o

183

Conselho Municipal de Saúde legitima sua Executiva a encaminhar ao Ministério Público do

184

Estado de São Paulo, ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Saúde, a denúncia de

185

que o Prefeito Municipal de Campinas, Jonas Donizette Ferreira, e o Secretário Municipal de

186

Saúde. Carmino Antonio de Souza, estão colocando em risco de desassistência a Saúde

187

Mental do Município de Campinas. Encaminhada à votação a moção foi aprovada pela

188

maioria com 4 (quatro) votos contrários. Sem mais nada a tratar o Sr. Paulo Mariante

189

agradeceu a presença de todas e todos, dando por encerrada a reunião, cabendo a mim,

190

Paulo André Sawazki, que secretariei os trabalhos, elaborar, redigir e assinar esta ata.
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