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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_10022022_19h_virtual 

 

Presentes: Paulo Almeida (coordenador usuário CDS Leste), Carla Maria Silva (usuária CDS Sudoeste), 

Viviane Martino (apoiadora Noroeste), Vera Bolzani (apoio distrital Leste), Nayara (usuária CMS), Iraí Betti 

(apoio distrital Sudoeste), M. Helena Nogueira (usuária CDS Leste), Lourdes Meneses (coordenadora CDS 

Sul), Percy Patelli (usuário CDS Norte), Zuleide (trabalhadora CLS Mário Gatti), Neide Alves (usuária CDS 

Noroeste), Joana Julia (usuária Norte), Devanir (usuário CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde), Rosely 

Laureano (trabalhadora CDS Norte), Viviane Guimarães (apoio distrital Sul), Rita Lelis (coordenadora CDS 

Norte). 

Justificaram:  Clarice Escandoleiro (coordenadora CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde).  

Convidado: Roberto Mardem. 

 

Pauta: 

1. Avaliação da situação da Pandemia, considerando critérios combinados, para apreciação da retomada 

das eleições de Conselhos locais e distritais e continuidade do planejamento da organização para 

realização das eleições de conselhos. 

2. Falta de Medicamentos – Ação do Ministério Público Estadual. 

3. Informes.  

4. Data da próxima reunião da Comissão.  

 

1) Avaliação da situação da Pandemia na cidade para apreciação da retomada das eleições de 

conselhos locais e distritais e continuidade do planejamento da organização para realização 

das eleições de conselhos. 

• Foi feita uma explanação pelo Roberto Mardem, coordenador da Secretaria Executiva do CMS, que 

tem acompanhado diariamente o número de casos e mortes por Covid na cidade, apresentando 

informações a partir de fontes oficiais, destacando os seguintes pontos:   

o Estamos na quarta onda de Covid no mundo e a Ômicron produziu o dobro de casos mais que 

a Delta e 10 vezes menos óbitos que ela, em função da vacinação e das características desta 

variante;  

o Em São Paulo estamos em momento de queda de casos, com o pior momento em 29/01/2022, 

um espelho do que vem ocorrendo também no Brasil;  

o Em Campinas, o pior momento da Delta durou um ano (novembro/2020 – novembro/2021), 

enquanto a Ômicron o número de casos estão já caindo tanto em São Paulo como no Brasil; 

o Está também caindo o número de pessoas que procuram os CS e PS, mas a “positividade” está 

alta ainda;  
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o Hipótese de que resultado de exames estejam acumulados, por isso o número de casos não 

está caindo. 

o Há uma hipótese que precisa ser verificada de duração desta onda, conforme estudos das 

diferentes situações no mundo, é de 2 a 3 meses, ou seja, de 27/12/2021 a 27/03/2022; 

o O boletim da Fiocruz fala de uma “janela de oportunidade” no Brasil:  

▪ A vacinação está em momento propício;  

▪ Ômicron não vai achar como circular para contaminar;  

▪ Pandemia vira endemia; 

▪ 4 recomendações:  

✓ Usar máscara N95 ou semelhante;  

✓ Evitar aglomerações; 

✓ Intensificar vacinação (desburocratizar, comunicar bem, distribuir máscaras, fortalecer a 

atenção primária para ir atrás dos não vacinados e crianças);  

✓ Testagem ampla de suspeitos e contactantes de suspeitos.  

Recomendação do Roberto: 

• Necessário mantermos as metas que estamos monitorando e adotamos em agosto de 2021 para 

tomarmos nossa decisão sobre o momento correto de retorno das eleições dos conselhos:  

o O percentual de vacinação da população adulta que propusemos já foi alcançado;  

o Ter uma média sustentada de 100 casos por dia (hoje estamos com a média móvel de 14 dias 

de 679 casos/dia);  

o Ter uma média sustentada de 1 óbito por dia (hoje estamos com a média móvel de 14 dias em 

8 óbitos/dia);  

• Roberto prevê que no final de fevereiro ou início de março talvez alcancemos estes parâmetros que 

definimos para retomada das eleições;  

• Precisa também aumentar a cobertura vacinal infantil em Campinas que está em quase 30%, sendo 

que no Brasil está em 40%.  

• Nayara propõe que continuemos fazendo esse monitoramento na reunião de março e enquanto isso 

todas as comissões eleitorais distritais devem ser ampliadas e realizar as capacitações com seus 

integrantes, de forma a planejar um cronograma de retomada das eleições para abril de 2022.  

• De forma geral, todos(as) presentes concordaram com esse encaminhamento, sendo que o CDS 

Sudoeste está se organizando para redefinir seu cronograma em março e a Sul reforça este processo, 

desencadeando de forma mais intensa a partir da realização da Conferência de Saúde Mental, 

definida para 08, 09 e 10 de abril.  

• Zuleide pediu apoio para realizar atividades de discussão e mobilização com trabalhadores visando 

recomposição do CLS HMMG: foram feitas algumas sugestões, que passam por priorizar novos 

trabalhadores que ingressaram mais recentemente, já que os antigos estão cansados e esgotados. 

Ela argumentou que a terceirização que tem se aprofundado no Hospital, reduz o número de 
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trabalhadores que anteriormente atuavam mais, tendo que focar na Enfermagem, que é mais difícil de 

mobilizar, já que tem mais de 1 vínculo.  

Encaminhamentos:  

• Continuidade dos planejamentos dos processos eleitorais que estão em andamento para ampliar o 

número dos componentes das comissões eleitorais distritais, realizando convites, inclusive, para 

usuários, trabalhadores e gestores que atualmente não compõem os CDS, mas que tem 

disponibilidade de compor os grupos, de maneira a ampliá-los mais e realizar as capacitações o quanto 

antes e deixar “tudo preparado” para o momento que será possível viabilizar as mobilizações nos 

territórios dos CLS e reprogramar os calendários;  

• Continuidade na próxima reunião do monitoramento da situação da pandemia para tomada de decisão 

quanto ao momento de desencadear as novas eleições;  

• Fazer novo comunicado (ANEXO 1) sobre esta decisão tomada para todos (as) conselheiros (as) 

municipais e CDS para que informe aos CLS em suas regiões. 

 

2. Falta de Medicamentos – Ação do Ministério Público Estadual (MPE). 

 Nayara explicou que recebeu um pedido do MPE para verificar a situação da falta de medicação nos 

Centros de Saúde de Campinas.  

 Após explicações das dúvidas em relação ao pedido, ficou combinado que ela faria contato com quem 

estava na reunião e é de algum CS para verificar se é possível saber a lista de medicamentos que está 

em falta. Fará contato com as seguintes pessoas que poderão verificar a listagem nos serviços:   

 Zuleide: CS Integração e São Bernardo;  

 Rosely: CS CDHU;  

 Maria Helena: CS Centro;  

 Lourdes: CS Vila Ipê;  

 Percy: CS Aurélia;  

 Carla: Vila União;  

 Paulo: São Quirino;  

 Neide: Balão do Laranja; 

 Devanir: DIC 1. 

 

3. Informes 

•  Convite a todos(as) para participar do Seminário de Planejamento do MOPS que será realizado em 

data que está sendo fechada, será virtual.  

 

6.   Data da próxima reunião ordinária: 10/03/22, às 19h, remota.  
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