
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

QUADRIÊNIO 2018 – 2021. 

 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, ás dezesseis horas reuniram-se no 

auditório da Câmara Municipal de Campo Grande, sito à Avenida Ricardo Brandão, 1400 - Vila Manoel da 

Costa Lima, Campo Grande - MS, os representantes do poder executivo, do poder legislativo, e membros 

da sociedade, para realização da audiência pública de construção do Plano Municipal de Saúde de 

Campo Grande para o quadriênio de 2018 a 2021. Composição da Mesa: Coordenador da mesa diretora 

do Conselho Municipal de Saúde em Campo Grande Sebastião de Campo Sales Júnior, acompanhado 

do Secretário Municipal de Saúde Dr. Marcelo Luiz Brandão Vilela, Vereadores: Enfermeiro Fritz, 

Vereadora Enfermeira Cida do Amaral, Vereador Dr. Lívio, Vereador Delegado Wellington. Representante 

do Fórum Estadual dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul: Enfermeira 

Giane França Alvarez.  Coordenadora do Fórum Municipal dos Trabalhadores em Saúde do 

município de Campo Grande: Dra. Silmara Confortini. Coordenadora do Fórum dos Usuários do 

Sistema Único de Saúde: Sra. Márcia Zem. Representante da Comissão de Direitos Humanos da 

OAB: Dr. Christopher Pinho Ferro Scapinelli. Registro de presenças: servidores da Secretaria de Saúde, 

os Superintendentes, Coordenadores, Gerentes de Serviços, Gerentes Técnicos, Chefes de Serviços, 

Conselheiros de Saúde, Agentes de Saúde e Agentes Comunitários. Com a palavra o Vereador 

Enfermeiro Fritz, parabenizou a gestão em virtude da realização da Audiência Pública. Em seguida, com 

a palavra a Sra. Silmara Confortini, Coordenadora do Fórum Municipal dos Trabalhadores em saúde, 

parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Conselho Municipal de Saúde pela 

realização da Audiência Pública, frisando a importância da realização da mesma para a elaboração do 

Plano Municipal de Saúde, quadriênio 2018 a 2021. Agradeceu a presença de todos. Com a palavra a 

Vereadora Enfermeira Cida do Amaral, parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde pela realização da 

Audiência e salientou a importância da presença da população na elaboração do Plano Municipal de 

Saúde. Com a palavra o Dr. Christopher Pinho Ferro, agradeceu o convite para representar a OAB na 

audiência pública, frisando que a Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição para atender às 

demandas da sociedade. Com a palavra a Sra. Márcia Zem, salientou a importância da participação de 

todo o segmento SUS na audiência pública, frisou a necessidade de haver cobrança de todos para ter uma 

qualidade de vida digna. Com a palavra o Sr. Sebastião Junior, informou a necessidade da brevidade 

nas falas e nas sugestões que serão apontadas a fim de ficar mais clara e objetiva a transcrição da ata. 

Com a palavra o Sr. Marcelo Luiz Brandão Vilela, Secretario Municipal de Saúde, parabeniza o 

Conselho Municipal de Saúde e aos técnicos do Planejamento da SESAU. Salientou que a Lei 

Complementar nº 141 de 2012 estabelece que sejam realizadas audiências públicas para a elaboração do 

Plano Municipal de Saúde para cada quadriênio, sendo essa a primeira audiência desde a implementação 

da referida Lei. O Sr. Secretário Municipal de Saúde explanou sobre os instrumentos de planejamento 



bem como a composição e divisão das coordenadorias da SESAU, primeiramente citando a Coordenadoria 

de Atenção Básica, explanou sobre os serviços do sistema prisional, serviços realizados pela atenção 

básica e os procedimentos. Frisou o atendimento odontológico, os convênios celebrados com as 

universidades, a ampliação do acesso, Rede de Urgência, fortalecimentos das linhas de cuidado e 

explanou sobre a Rede da Atenção Especializada. Rede Hospitalar: Santa Casa, Hospital Regional, 

Hospital Universitário, Associação de Amparo Materno Infantil – AAMI, Hospital do Câncer, Hospital São 

Julião, Nosso Lar. Vigilância em Saúde: baseia-se na atenção e promoção da saúde, combate as 

endemias, imunização, controle epidemiológico, controle da mortalidade. Compete à vigilância saúde 

coordenar e elaborar a execução da Politica Municipal Vigilância, Coordenadoria de Combate de 

Zoonoses, Coordenadoria de Combate de Endemias Vetoriais, Coordenadoria de Vigilância Sanitária e 

Ambiental, Coordenadoria de Estatísticas Vitais, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Usou da 

palavra o Sr. Gabriel Valdez, Coordenador da Rede de Atenção Básica: Explana sobre a atual Rede 

de Atenção Básica e as intenções para melhorias do acolhimento, implantação da classificação de risco e 

acesso com qualidade em tempo oportuno. O Sr. Sebastião Jr. indica o início da abertura de inscrições 

para as propostas: Usou da palavra o Sr. Evaldo Vieira da Silva, usuário do SUS: Que relatou o seu 

descontentamento com a atual situação política do Brasil. Usou da palavra o Sr. Elias Santos, 

presidente Conselho Regional Urbano da Região do Prosa: Transformação do CRS Nova Bahia em 

UPA I, para acesso da região do Prosa e Segredo e desmembramento das Unidades CRS e UBS Nova 

Bahia.  Usou a palavra o Sr. Gilson dos Santos, Conselheiro do Distrito de Saúde Sul: Plano de 

expansão da saúde da Família que contemplem as proximidades do centro da cidade nos Bairros 

Amambaí, Taquarussu e São Francisco. Usou a palavra a Sra. Dilma A. Silva, Conselheira Local Nova 

Bahia: Adoção de mecanismos para o cumprimento da carga horária dos médicos; humanização no 

atendimento médico; pagamento dos profissionais médicos por produção; telefone 0800 para informar 

locais que possuem medicamentos disponíveis, na rede pública; duas vias de registro do atendimento, 

uma para a unidade e outra para ao usuário, para continuidade do tratamento; fortalecimento do controle 

social do SUS e encaminhamento dos pacientes psiquiátricos para hospitais, ao invés de UPA e CRS. 

Usou da palavra o Sr. João Faria, membro da COPED (Coordenadoria de Apoios às Pessoas com 

Deficiência): casa de apoio/abrigo e acolhimento com acessibilidade para as pessoas com deficiência 

física. Usou da palavra a Sra.  Edith, sugerindo a implantação de Academia ao ar livre na UBSF do José 

Tavares. Usou da palavra o Sr. Aparecido José da Silva, Conselheiro da UBS/CRS Nova Bahia: 

implantação de laboratório de análises clínicas e diagnósticos de imagem no sistema penitenciário com 

recurso Federal; viabilização de ambulâncias sociais; implantação de “acelerador linear” no Hospital 

Regional para otimização dos tratamentos oncológicos; implantar no Hospital Regional: cirurgia bariátrica; 

transplante de órgãos e tecidos; cirurgia de fissura labial e fenda palatina e banco de cordão umbilical. 

Usou da palavra a Sra.  Marta Gomide, Associação dos Moradores do Rita Viera: inclusão da 

fitoterapia na Atenção Básica. Usou da palavra a Sra.  Maria Patrícia, Clube de Mães APAE: manter 

atendimento dos médicos especialistas dentro do CER/APAE; capacitação dos profissionais da rede para 



atendimento aos portadores de necessidades especiais com foco nas crises convulsivas. Usou da palavra 

a Sra.  Maria José Gomes, Coletivo de Mulheres Negras: inclusão do atendimento, tratamento e 

acompanhamento da Anemia Falciforme na Atenção Básica. Usou da palavra o Sr. Arthur Duarte, 

acadêmico do curso de Fisioterapia da UFMS: inclusão do Fisioterapeuta nas equipes de Atenção 

Básica. Usou da palavra a Sra.  Cleuza Cristiana, Coordenadora do Conselho Local de Saúde da 

UBS Mata do Jacinto: melhoria da infraestrutura e do acolhimento aos usuários do SUS; implantar 

“Centro de Captação de Medula Óssea”. Propostas lidas pelo Sr. Sebastião Jr. de presentes que não 

quiseram fazer o uso da palavra no microfone: criação de aplicativo de celular para reclamação e/ou de 

falta de atendimento do Sistema de Saúde em auxílio à Ouvidoria; atendimento pediátrico nas escolas com 

exames de rotina, assim como o atendimento odontológico já é feito. Usou da palavra o Sr. Cícero 

Nogueira da Silva, Conselheiro Local de Saúde UBS Vila Carlota: dar visibilidade às práticas 

integrativas e complementares na Atenção Primária a exemplo da acupuntura, lotar médicos na unidade. 

Usou da palavra a Sra.  Dilma A. Silva, Conselheira Local Nova Bahia: fortalecimento da Atenção 

Básica com acesso em tempo oportuno. Usou da palavra a Sra. Shirlei Santana Gonçalves, 

Conselheira Municipal de Saúde: melhorias em relação ao atendimento dos pacientes acamados, 

ampliação na estratégia na saúde da família. Usou da palavra o Sr. Jonatã Rodrigues da Rocha, 

Conselheiro Distrito Leste: melhoria do acolhimento das Assistentes Sociais na unidade de saúde das 

Moreninhas. Com as sugestões acolhidas dos presentes na Audiência Pública, o Secretário Municipal de 

Saúde Dr. Marcelo Vilela fez o uso da palavra novamente em suas considerações finais esclarecendo as 

dificuldades que a saúde de Campo Grande vem enfrentando. Reconheceu a necessidade de melhorias 

dos CRS e de equipar melhor as UPA’s. Salientou a necessidade de conscientização da categoria médica 

para realizar um acolhimento com mais amor aos os usuários do SUS de Campo Grande. Agradeceu a 

presença de todos. O Sr. Sebastião Jr. também agradeceu a presença de todos. Às 19:25h o Sr. Juarez 

fez o encerramento. 


