
                               CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 

_____________________________________________________________________________________________ 
Av. Anchieta, 200 – 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904. 

Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br 
site: http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/cms/consmunsaude.htm 

Moção de Apelo ao Secretário de Saúde Srº Lair Zambon e à Secratária de Assistência Social, 

Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos Srª Vandecleya Elvira do Carmo Silva Moro por maior 

agilidade na resolução das barreiras de Acessibilidade Linguística e Comunicacional de Pessoas 

Surdas aos serviços de saúde da rede SUS Campinas 

 

 

Considerando: 

 As deliberações da 11ª Conferência Municipal de Saúde em abril de 2019 a respeito do acesso e 

acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos serviços da rede SUS Campinas; 

 As dificuldades expostas pela Comunidade Surda nas reuniões do pleno nos dias 24 de março e 28 de 

abril de 2021 no acesso e acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos serviços da rede 

SUS Campinas, que impedem a comunicação plena e efetiva entre usuários(as) e profissionais de 

saúde e, consequentemente, uma atenção à saúde integral a esta população; 

 Que foram deliberações do pleno do dia 28 de abril de 2021: 1) a contratação de intérpretes de Libras, 

ampliando o número deste profissional na Central de Libras de Campinas; e 2) a oferta de curso de 

capacitação de Libras a funcionários da Rede SUS Campinas; 

 A proposta feita pelas conselheiras Patrícia de Alexandria e Nubia Vianna, em reunião do dia 21 de 

junho de 2021 com a gestão municipal, sobre contratação de empresa especializada em acessibilidade 

para ofertar intérprete de Libras via acesso remoto; 

 A lentidão da gestão pública em atender às demandas da Comunidade Surda; 

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) aprova esta Moção de Apelo ao Secretário de Saúde Srº Lair 

Zambon e à Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos Srª 

Vandercleya Elvira do Carmo Silva Moro apelando por maior celeridade nos trâmites institucionais e maior 

empenho da gestão na contratação de intérpretes de Libras, na contratação de empresa de acessibilidade 

e na organização do curso de Libras para profissionais. 

 

 

 

Conselho Municipal de Saúde de Campinas  

Campinas, 25 de agosto de 2021.  
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