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COMUNICADO 
 
 

Considerando: 

 Que mensalmente a Comissão Permanente de Fortalecimento dos Conselhos Locais 

de Saúde (CLS) e Acompanhamento das Eleições tem monitorado as informações 

sobre a Pandemia de Coronavírus (média móvel de casos e óbitos, taxa de 

transmissão, taxa de ocupação leitos por COVID, cobertura vacinal e outras 

informações pertinentes) a partir de fontes oficiais, contando com o apoio do 

coordenador da Secretaria Executiva deste Conselho e médico sanitarista Roberto 

Farias;  

 Que na reunião de 12/08/2021 desta Comissão foi definido como critérios para 

monitoramento e condições desejáveis para retomada das eleições de conselhos a 

manutenção sustentada da média móvel semanal de 100 casos/dia e 1 óbito/dia, bem 

como alcançar 50% de vacinados da população de Campinas com vacinação 

completa; 

 A situação atual da Pandemia de Coronavírus em Campinas analisada na reunião da 

referida Comissão em 11/11/2021, quando foi verificado que: 

o há uma melhora contínua na tendência de casos, óbitos, vacinação e ocupação de 

leitos por Covid, em que pese não haver uma constante queda, mas uma tendência de 

queda flutuante com melhora substancial;  

o foram alcançadas as metas propostas em relação ao número de casos, de 

internações por Covid e a vacinação, acreditando-se que até o final de novembro 

se alcance o previsto em termos de número de óbitos;  

o as eleições poderão ser retomadas dentro do calendário previsto para o 1º trimestre de 

2022 num fluxo controlado de pessoas, isto é, com uso de máscara obrigatório,  

distanciamento físico de 1m e realização em local aberto;  

 

O Conselho Municipal de Saúde regulamentado pela Lei Nº 13.230 de 21 de Dezembro 

de 2007, publicada no Diário Oficial do Município em 22 de Dezembro de 2007, por sua 

Presidenta infra-assinada, de acordo com suas atribuições. 

COMUNICA que: 

Todas as eleições de Conselhos Locais de Saúde (CLS) e Distritais de Saúde agendadas 

e previstas para serem realizadas estarão suspensas até que as respectivas Comissões 
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Eleitorais dos 05(cinco) Conselhos Distritais de Saúde realizem seu planejamento de 

modo a viabilizar de maneira organizada e legalmente conduzida a retomada das eleições 

no prazo estipulado neste comunicado.  

 

 Campinas, 11 de Novembro de 2021. 

 

 Nayara Lucia Soares de Oliveira  

 Presidenta 

Conselho Municipal de Saúde 
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