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1

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

2

e sete dias do mês de agosto 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

18h45min dando as boas vindas aos presentes. Em seguida promoveu a leitura da ordem do

7

dia: 1- Informes; 2- Atas das reuniões de 28 de maio de 2014 e de 11 de junho de 2014; 3-

8

Programa de estágio da PUC - Campinas, nas Unidades de Saúde; 4- Unidades de Pronto

9

Atendimento (PA) - Movimento PAs em Luta; 5- Relatório da Comissão de Saúde Mental

10

do Conselho Municipal de Saúde; 6- Avaliação da Plenária de Conselheiros Locais, Distritais

11

e Municipais de Saúde de 23/08/14. Atendendo a solicitação da Executiva, o Presidente

12

Paulo Mariante encaminhou ao pleno uma proposta para que os Informes fossem

13

apresentados como último ponto de pauta, o que foi aceito por unanimidade. Em seguida

14

passou-se ao item 2- Atas das reuniões de 28 de maio de 2014 e de 11 de junho de 2014:

15

Encaminhada a votação, pelo secretário-executivo do CMS Paulo André, as atas dos dias 28

16

de maio e 11 de junho de 2014 foram aprovadas pela unanimidade dos conselheiros (as).

17

Item 3- Programa de estágio da PUC - Campinas, nas Unidades de Saúde: A convidada

18

Tatiana, da PUC - Campinas, fez a apresentação do programa. Aberta a palavra o conselheiro

19

local de saúde e convidado Cláudio Trombetta, levantou dúvidas sobre o atendimento dos

20

estagiários, propôs que fosse criada uma comissão para acompanhar o programa. A

21

convidada Franciele salientou da importância, para a qualificação do serviço e dos

22

trabalhadores, a prática do estágio nas Unidades de Saúde. Ressaltou que o usuário não é

23

cobaia. A convidada Sara expressou o seu apoio e falou de como é gratificante para o

24

serviço, além de enriquecer o conhecimento do estagiário. O conselheiro e Presidente do

25

CMS, Paulo Mariante, aprovou o programa de estágio e concordou com a formação de uma

26

comissão de acompanhamento para conhecer e avaliar o programa de estágio. A convidada

27

Alóide, do CETS, informou que existe uma comissão gestora e que é necessário retomar a

28

figura do CMS na comissão. O convidado Edison, representando o Secretário de Saúde,

29

elogiou o programa e o qualificou como uma experiência exitosa. Encaminhado para votação

30

o Programa de estágio da PUC - Campinas, nas Unidades de Saúde, foi aprovado pela

1
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31

maioria, com 1 (uma) abstenção. 4- Unidades de Pronto Atendimento (PA) - Movimento

32

PAs em Luta: O convidado Wiliam, do PA Centro, apresentou o "Documento de Ação do

33

Movimento PAs em Luta" endereçado ao Conselho Municipal de Saúde de Campinas, no

34

qual os trabalhadores dos Prontos Atendimentos Municipais de Campinas (PA Anchieta, PA

35

Campo Grande, PA Centro, PA São José) falam da decisão de se unirem para formar o

36

"Movimento PAs em Luta" a partir de 15 de maio passado, além de registrar suas atividades,

37

externalizar as dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho nestas unidades e solicitar

38

uma intervenção do Poder Público Federal. Após manifestações dos (as) conselheiros (as):

39

Cláudio Trombetta, Roberto Mardem, Manuel, Ellen, Ed, Carol, Gerardo e Paulo Mariante,

40

de apoio ao documento e das respostas aos questionamentos e esclarecimentos prestados

41

pelos representantes da gestão: Edison, Valéria e Agnaldo, o Presidente do CMS

42

encaminhou a votação o documento e, no caso de aprovação, seu encaminhamento ao MP

43

Federal e ao Ministério da Saúde. O documento foi aprovado por 23 (vinte e três) votos

44

favoráveis e 2 (dois) votos contrários. 5- Relatório da Comissão de Saúde Mental do

45

Conselho Municipal de Saúde: A convidada Carolina, trabalhadora na área e membro da

46

Comissão de Política de Saúde Mental, fez a apresentação do Relatório da Comissão de

47

Política de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde de Campinas onde é apontado

48

que "...apesar da solidez da rede constituída e da importância histórica da saúde mental de

49

Campinas para o cenário nacional e internacional, o município vivencia hoje uma de suas

50

piores crises político-assistenciais". Diz, ainda, que todo este potencial vem sendo

51

desvalorizado, ignorado, negligenciado e maltratado por sucessivas gestões, deixando clara a

52

intenção de sucateamento da rede, apontando para terceirização dos serviços. Relata,

53

também, desde 1990, quando foi editada a Lei 6215/90 e firmado o Convênio de 23/07/90,

54

os fatos relevantes ocorridos nos anos: 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

55

2013 e 2014, na relação de parceria entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Serviço de

56

Saúde Dr. Cândido Ferreira. Em seguida a convidada Simone, da Área Técnica de Saúde

57

Mental do Departamento de Saúde da Secretaria da Saúde, fez a leitura de um ofício, datado

58

de 26 de agosto de 2014 e encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, em resposta ao

59

documento supracitado, no qual reafirma "o compromisso do Departamento de Saúde de

60

contar com o CMS de forma clara, transparente e responsável no planejamento e

2
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61

organização dos projetos de nossas Políticas Públicas de Saúde, além do auxílio na avaliação

62

das mesmas, conforme Art. 2º da Lei 13230/07. Para tanto, faz-se necessária uma

63

comunicação clara e efetiva entre esta Secretaria de Saúde e este Conselho. Fala, ainda, do

64

estranhamento causado pela emissão do Relatório, que contém informações desatualizadas

65

e cronologia equívoca de fatos, caracterizando uma falha de comunicação entre a gestão e

66

os membros da CSM. Diante disto foi anexado ao ofício "Ações Realizadas para adequação

67

das inconformidades do Convênio 74/12 entre Secretaria Municipal de Saúde e Serviço de

68

Saúde Dr. Cândido Ferreira". Após as intervenções do conselheiro Luciano, do convidado

69

Rodrigo, do convidado André, da conselheira local de saúde do CAPS Sul Rosana, do

70

conselheiro Ed Carlos e do conselheiro Paulo Mariante, foi encaminhado para votação o

71

Relatório da Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde, que foi aprovado

72

pela maioria com 2 (duas) abstenções. Sem mais nada a tratar o Presidente do CMS Paulo

73

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

74

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

75
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