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ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS QUE IRÃO COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CAMPINAS – MANDATO 2023-2026 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
Nome da Entidade ou movimento: _________________________________________________________________ 

Segmento/subsegmento a que se candidata:  

Usuários 

1. Movimento Popular de Saúde de Campinas   

2. Movimentos Sociais  

3. Movimento Sindical   

4. Associação de Pessoas com Deficiência  

5. Associação dos Portadores de Patologias  

Trabalhadores 
1. Conselhos e Associações de Classe, inclusive Sindicatos por categoria de 

profissional da Saúde 
 

2. Associações Docentes de Universidades  

 

Documentos anexados:  

1. Estatuto vigente registrado em cartório   

2. Ata de Eleição e Posse da diretoria atual com mandato vigente registrado em cartório  

3. Documentação comprobatória de sua existência e atuação regular há pelo menos dois anos  

4. Ata ou Documento oficial da entidade/movimento indicando o (a) representante que participará 
do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde 

 

5. Comprovante de residência do representante indicado (a), caso usuário (a)  

 

Estou ciente que a eleição para este segmento/subsegmento ocorrerá no dia ________, horário _________ e local 

___________________________________________. 

 

Estou ciente das informações constantes do Regimento desta eleição, que inclui os prazos, a saber:  

1. Prazo máximo para interposição de recurso ao Conselho Municipal de Saúde quanto à relação de 

entidades/movimentos credenciados e representantes indicados até 24/01/2023; 

2. Deliberação pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde quanto a eventuais recursos interpostos relacionados a 

entidades/movimentos credenciados e representantes indicados na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saúde de 25/01/2023; 

3. Publicação no Diário Oficial do Município da relação final de entidades/movimentos credenciados e representantes 

indicados até 27/01/2023. 

 

 

 

 

 

Campinas,       de                       de 

              

______________________________________________ 

Assinatura 

RG: ________________ 

Conselheiros (as) usuários (as) e trabalhadores (as) não podem ocupar cargo de direção, chefia ou 

assessoramento na gestão do SUS, de empresas privadas ou entidades que tenham contrato ou qualquer outro 

vínculo com a administração municipal (Direta ou Indireta) ou legislativo municipal. 

(DECRETO Nº 21.352, de 26 de fevereiro de 2021 que ALTERA O DECRETO Nº 13.125, de 27 de abril de 1999 e  
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOM 30/07/2018) 
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