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Plenárias Distritais preparatórias do Plano Plurianual 2022-25 

Preparação das Plenárias com Conselheiros(as) 5 Conselhos Distritais de Saúde (CDS) e 

Apoiadoras Distritais de Controle Social  

 

Considerando:  

 As ponderações e sugestões trazidas na reunião ampliada da Comissão de Fortalecimento de 

Conselhos Locais de Saúde (CLS) e Acompanhamento das Eleições realizada no dia 11/03/2021 em 

que participaram conselheiros(as) municipais, distritais, locais e apoiadoras distritais do controle social; 

 A confirmação do calendário programado para viabilização do plano plurianual 2022-25 em Campinas, 

a partir de consulta realizada ao Conselho Nacional de Saúde;  

 O regimento das plenárias distritais preparatórias do Plano Plurianual 2022-25 aprovado em 

10/03.2021; 

 A situação pandêmica, a sobrecarga de trabalho atual, a necessidade de realizar as plenárias distritais 

de forma remota (ou reuniões presenciais no caso das reuniões locais com cuidados recomendados, 

quando viáveis), que acrescentam dificuldades de reunir os(as) conselheiros(as), seja usuários(as) 

seja trabalhadores(as), diminuem o tempo de realização das mesmas para garantir melhor 

aproveitamento dos(as) participantes e mantém a necessidade de gravação para facilitar a produção 

dos relatórios que deverão ser sistematizados; 

 Que tais condições podem trazer dificuldades no cumprimento do estabelecido no referido Regimento 

tais como a efetivação da paridade entre segmentos, a realização de grupos simultâneos e das 

plenárias de dias inteiros, o debate e deliberação acerca de todo o conteúdo previsto nos documentos 

de referência, dentre outras situações imprevisíveis antes de sua efetivação; 

 Que as dificuldades impostas pelas condições de realização das referidas plenárias não impeçam a 

apreciação e deliberação das propostas de alteração dos documentos de referência de modo a seguir 

as orientações descritas para a plenária final de cada plenária distrital como consta no artigo 9º do 

mencionado Regimento;  

 Que as reuniões nas etapas locais ocorram de acordo com as possibilidades do conselho local de 

saúde de cada serviço;  

 A necessidade de que o conjunto das cinco plenárias aprecie todos os conteúdos do documento de 

referência (descritos no artigo 3º do regimento, itens I, II e III), em que pese que possa não haver 

tempo hábil para tal por serem reuniões virtuais, sugerimos que cada CDS escolha, em comum acordo 

com os demais, o tema pelo qual irá iniciar a leitura, de modo a equalizar o conteúdo dos eixos que 

são diferentes, uns maiores que outros, reconhecendo que eixo 3 – “Gestão e financiamento”- por ser 

menor que os demais, deveria ser agregado à discussão do eixo 4, “A pandemia de Coronavírus em 

Campinas”, para garantir que todos os conteúdos sejam apreciados por pelo menos uma plenária;  
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 Que o documento de referência a ser encaminhado pela Comissão Organizadora do Conselho 

Municipal de Saúde aos(às) responsáveis pela organização das plenárias distritais de cada CDS 

contemple a sistematização didática dos conteúdos descritos no artigo 3º do regimento, itens I, II e III 

em linguagem que facilite a compreensão;  

 Que conselheiros(as) municipais experientes em direção de mesa de plenárias serão destacados(as) 

para colaborar na condução das plenárias distritais para garantir melhor aproveitamento das 

discussões e produção das propostas de acordo com o previsto no referido Regimento;  

 Que as reuniões plenárias de cada CDS deverão ser realizadas com vistas a não haver coincidência de 

dias entre elas para que estes(as) conselheiros(as) municipais possam se organizar para estar, bem 

como seja possível realizar as plenárias na sala zoom do Conselho Municipal;  

 

Deste modo, o calendário de realização das plenárias distritais virtuais ficou assim definido e acordado 

entre conselheiros(as) distritais, apoiadoras distritais de Controle Social e integrantes da Secretaria 

Executiva e Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde:  

CDS Data e hora Mesa Sala zoom Prazo para inscrição de 
conselheiros municipais 

Leste 13/04 e 11/05/21 – 19h Ney Moraes Nayara Oliveira 03/04/2021 

Noroeste 22/04 e 20/05 – 15h Nayara Oliveira Suely Ortiz 12/04/2021 

Norte 26/04 e 24/05 – 17h Paulo Mariante Lourdes Meneses 16/04/2021 

Sudoeste 20/04 e 18/05 – 18h30 Roberto Farias José Renato Mei 10/04/2021 

Sul 12/04 e 10/05 – 18h Mario Macedo Lourdes Menezes 02/04/2021 

 

Reunião extraordinária da  

Comissão de Fortalecimento de CLS e Acompanhamento de Eleições.  

Campinas, 23 de março de 2021. 

 

Estiveram presentes e concordaram com a proposta apresentada:  

Esequiel Gonçalves (usuário CLS HMMG)  

Fabíola Estival (apoiadora distrital Leste)  

Iraí Betti (apoiadora distrital Sudoeste)  

José Augusto Vasconcellos Netto (trabalhador CLS Ouro Verde)  

José Paulo Almeida (usuário CDS Leste, conselheiro municipal) 

Lourdes Meneses (usuária CDS Sul, conselheira municipal)  

Luciana Cantareiro (apoiadora distrital Sul) 

Lucio Rodrigues (usuário CDS Sul, conselheiro municipal)  

Maria Amélia Wassal (apoiadora distrital Norte) 
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Maria de Lourdes Fidelis – Deka (usuária CDS Noroeste, conselheira municipal)  

Maria Helena Nogueira (usuária CDS Leste, conselheira municipal) 

Nayara Oliveira (usuária conselheira municipal) 

Paulo Mariante (usuário conselheiro municipal) 

Rita Lelis (usuária CDS Norte)  

Roberto Farias (trabalhador conselheiro municipal) 

Rosa Silva (trabalhadora CDS Sudoeste, conselheira municipal)  

Viviane Martino (apoiadora distrital Noroeste)  

Justificaram ausência:  

Beatriz Braz (usuária CDS Noroeste)  

Clarice Escandoleiro (usuária CDS Sudoeste) 

José Renato Mei (usuário conselheiro municipal)  

Mário Macedo (usuário conselheiro municipal)  

Neide Alves (usuária CDS Noroeste, conselheira municipal) 

Ney Moraes (trabalhador conselheiro municipal) 

Silas Lisboa (trabalhador CDS Noroeste)  

Suely Ortiz (trabalhadora conselheira municipal) 

 

 

 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br
https://cms.campinas.sp.gov.br/

