
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS    
TRIÊNIO 2020-2023 

--------- 

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
Fone: (19) 2116-0184/0885    

E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br  Site: https://cms.campinas.sp.gov.br/  
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EFETIVO E RESPEITOSO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, reunido em 10/02/2021, 

 

Considerando que o Secretário Municipal de Saúde convidou a Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde para uma reunião em 05/02/2021, e que a mesma lhe respondeu que gostaria de ser recebida ao 

lado do Coordenador da Secretaria Executiva do Conselho, tendo inicialmente uma resposta negativa; 

Considerando que a Presidente do CMS insistiu em que a reunião fosse com uma representação não 

unipessoal, considerando que trata-se de órgão colegiado, inclusive com diversidade dentre seus 

integrantes, como usuários e trabalhadores, além de gestores, mas o Sr. Secretário manteve sua posição 

de recusar-se a receber uma delegação um pouco maior do Conselho; 

Considerando que a Presidente do Conselho, nestas condições restritivas e excludentes, recusou o 

convite e consequentemente a reunião não aconteceu; 

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde vem enfrentando há pelo menos duas gestões do 

Governo Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, uma postura de aberto desrespeito à autonomia e 

às prerrogativas do Conselho, e tínhamos a esperança de alguma melhora neste aspecto, mas a atitude 

do Secretário é desanimadora neste sentido; 

Considerando que a defesa do Sistema Único de Saúde e das prerrogativas do Conselho Municipal de 

Saúde são um dever de todas/os conselheiros de Saúde, Municipais, Distritais e Locais; 

 

MANIFESTA SEU APOIO à atitude da Presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, ao 

recusar uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde na qual seria obrigada a ir sozinha; 

APELA ao Sr. Secretário Municipal de Saúde para que reveja sua decisão e receba uma delegação deste 

Conselho, composta por sua Presidenta e pelo Coordenador da Secretaria Executiva, para garantir um 

diálogo efetivo que é base elementar para o respeito ao controle social previsto na Constituição. 

 

Campinas, 10 de fevereiro de 2021. 

Conselho Municipal de Saúde 
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