
Proposta para apreciação no pleno do Conselho 
Municipal de Saúde de Campinas 

13 de outubro de 2021 

*



*

*panorama político de 
retrocessos nacional e local 

*Bandeiras e deliberações que 
defendam a Reforma 
Psiquiátrica antimanicomial e 
combatam o retrocesso da 
chamada “nova” política de 
SM do governo federal 

*Campinas: fim da cogestão 
com o Cândido e desmonte 
da rede Saúde Mental 

*Contar com pessoas com 
experiência em organização 
de conferências anteriores 

*1ª conferencia saúde 

mental: 2001  

*2ª conferencia saúde 

mental: 2010 

*regimento 5ª 

conferencia nacional 

de saúde mental 



*

*etapa nacional - 17 a 

20 de maio de 2022 

*etapas estaduais e/ou 

distrital - de 01/02 até 

30/04/2022 

*etapas municipais 

e/ou macrorregionais  

- de  01/11/2021 a 

31/01/2022 

 

*Eixos temáticos nacionais:  

* Cuidado em liberdade como 
garantia de Direito a cidadania 

* Gestão, financiamento, 
formação e participação social 
na garantia de serviços de 
saúde mental 

* Política de saúde mental e os 
princípios do SUS: 
Universalidade, Integralidade e 
Equidade 

* Impactos na saúde mental da 
população e os desafios para o 
cuidado psicossocial durante e 
pós-pandemia 

 



*

*meios remotos e 
presenciais de 
participação, forma mista 
respeitando o andar da 
pandemia 

*construção de documento 
para debate nas pré-
conferências distritais 
deverá levar em conta as 
discussões que acontecem 
na Comissão de Saúde 
Mental do CMS 

 

*Priorizar a participação na 
comissão organizadora do 
movimento social 

*Comissão enxuta, diversa, 
bem operativa, que contará 
com contribuição de 
organizadores das 2 
conferências passadas 

*Convocatória publicada no 
DOM com composição 
comissão organizadora = 22 
integrantes 



*

* MLACampinas: Luciano Lira e 
Mônica Cruvinel 

* Comitê Saúde População Negra: 
Ana Cristina Vangrelino 

* CMS: Paulo Mariante e Ercindo 
Junior + Suely Ortiz e Roberto 
Mardem 

* CRP/CREFITO: Ed Carlos e 
Fernanda Ribeiro 

* Trabalhdores(as) APS-
NASF/Candido/SMS: Thalles 
Ribeiro, Aline Gasparetto e 
Tathiana Pereira  

 

 

* PUCCAMP: Lourdes Ferrioti (a 
definir) 

* UNICAMP: 1 representante (a 
definir)  

* Defensoria Pública/MPE: Marcos 
Gonçalves  

* Gestores SMS: Ariadne Bonacio 
(noroeste), Mariane Pesce (leste), 
Marcia Merisse (sudoeste), 
Fernando Bau (norte) e Rafael 
Lima (sul) 

* CETS: Aloide Guimarães 

* Secretária Executiva CMS: Ivonilde 
Vitorino 


