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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_10032022_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 

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

Sul), Percy Patelli (usuário CDS Norte), Zuleide (trabalhadora CLS Mário Gatti), Joana Julia (usuária 

Norte), Rosely Laureano (trabalhadora CDS Norte), Luciana Cantareiro (apoio distrital Sul), Márcia Merisse 

(apoiodora Sudoeste), Christiane Mello (apoiadora Norte), Silas Lisboa (coordenador trabalhador CDS 

Noroeste).  

Justificaram:  Clarice Escandoleiro (coordenadora CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde), Neide Alves (usuária 

CDS Noroeste), 

Convidado: Roberto Mardem, Luiz (CEO Sudoeste), Ângela (CEO Noroeste) e Coré Valente (Projeto 

“Cuidando de quem Cuida!”). 

 

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 das eleições de 

conselhos. 

2. Avaliação das possibilidades de constituir CLS de Centro Especialidades Odontológicas  

3. Projeto “Cuidando de quem Cuida! Artes para os trabalhadores da Saúde” 

4. Informes.  

5. 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 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 Nesta quarta onda da  variante Ômicron da Covid no mundo e no Brasil tem-se:  

▪ No Brasil: em 29/12/2021 eram 5.600 casos/dia (dados da média móvel de 7 dias), em 

02/02/2022 subiram para 180.000 casos/dia, caindo em 04/03/2022 para 42.000 casos/dia, 

estabelecendo um ciclo curto dessa onda; entretanto, houve nestes últimos dias um 

“repique” de casos (dos 42.000 casos/dia em 04/03 para 50.000 casos/dia em 08/03), 

situação que precisa ser investigada daqui a alguns dias quanto ao motivo estatístico (da 

coleta de dados) ou a correlação com as aglomerações “clandestinas” durante o carnaval, 

traduzindo-se numa tendência de novo crescimento;  
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▪ São Paulo vinha numa queda consistente dos casos diários (média móvel de 7 dias), 

apresentando também um “repique”, em que 09/03/2022 foram 7.000 casos/dia e hoje 

10/03/2022 tivemos 9.000 casos/dia, situação que também precisa ser acompanhada para 

avaliar se é uma tendência ou apenas problemas relacionados a coleta de dados;  

▪ Em Campinas a situação permanece em queda contínua de casos, medidos em média 

móvel de 14 dias, como no dia 09/02/2022 com 680 casos/dia, em 07/03/2022 eram 140 

casos/dia, em 08/03/2022 com 91 casos/dia; em relação aos óbitos, o dado de hoje é 5/dia, 

com previsão de em 4 dias chegar a 1 óbito/dia; em relação às internações por Covid (UTI e 

leitos gerais), em 13/02/2022 eram 300 pessoas e em 09/03/2022 havia 139 pessoas 

internadas, caindo de forma consistente;  

Recomendação do Roberto: 

• Como vai ser feita nova análise na segunda feira para a reunião da Comissão Organizadora da 3ª 

Conferência de Saúde Mental, sugere aguardar essa avaliação que será socializada no grupo de zap 

com todos da comissão, mantendo 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 139 casos/dia);  

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

5 óbitos/dia);  

• Roberto prevê que, caso não haja alteração nessa análise que será feita na próxima segunda feira, 

deve ser mantida a retomada das eleições;  

• Entretanto, avalia que são muito ruins as medidas de desobrigação do uso de máscaras em espaço 

fechado no Estado de SP e Campinas, pois induz uma desresponsabilização geral da população, que 

já não cumpre com muito afinco as determinações sanitárias e, além disso, a cobertura vacinal infantil 

em Campinas está inferior à São Paulo capital; 

• Nayara propõe que continuemos fazendo esse monitoramento e enquanto isso todas as comissões 

eleitorais distritais devem continuar seu planejamento para serem ampliadas e realizar as 

capacitações com seus integrantes, de forma a planejar um cronograma de retomada das eleições 

para abril de 2022, como já indicado mês passado.  

• Iraí informa que CDS Sudoeste já definiu seu calendário para realização das eleições dos CLS entre 

18/04 a 31/05/2022, realizando reuniões da comissão eleitoral do CDS e com coordenadores de 

serviços para alinhar datas e estabelecer quem da comissão eleitoral vai em cada serviço para 

mobilizar os CLS, que estão fazendo a divulgação em diferentes locais e espaços, fazendo vídeos 

como o postado hoje no grupo de zap do CLS do Jardim Aeroporto e propõe para uma próxima 

reunião desta Comissão pautar as eleições de CLSs como o do Ouro Verde e o do Laboratório, cuja 

composição é diferenciada, uma vez que são usuários de todos os 5 territórios municipais;  
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• Maria Helena e Vera do CDS Leste informam que realizaram reunião da comissão eleitoral definiram o 

período entre 01 a 31 de maio para realização das eleições, nos horários de reunião dos CLS, que já 

definiram as duplas da comissão eleitoral que vão acompanhar os serviços, mas ainda falta definir 

para o CAPS, que já enviaram os convites aos possíveis candidatos para os coordenadores 

imprimirem, que estão estimulando a realização de conversas nos serviços em horários das coletas de 

sangue com “bate-papos no café” e que já fizeram um informe na última reunião no CDS sobre as 

eleições dos conselhos;  

• Luciana do CDS Sul relatou que foram retomadas e reforçadas as eleições na mais recente reunião 

do CDS e estão firmes no propósito de ampliação e capacitação da comissão eleitoral, mas que não 

conseguiram ampliá-la ainda, mas estão desencadeando o processo a partir da mudança recente do 

coordenador distrital;  

• Viviane Martino referiu que a comissão eleitoral do CDS não se reuniu por causa de uma divergência 

entre realizar a reunião presencial ou virtual, mas que já nova data definida (16/03, às 15h), que tem 

como prioridade ampliá-la das atuais 6 pessoas, pois são 22 serviços cujos conselhos deverão ser 

eleitos;  

• Joana, pelo CDS Norte, contou da dificuldade da comissão eleitoral se reunir neste ano, que houve 

troca de coordenadora distrital, que sente falta da coordenadora do CDS, Rita Lélis, que falta rumo 

para o processo que estava em andamento até o final do ano passado; Seu Perci reforça que o CDS 

Norte precisa de rumo e que pretende iniciar logo o processo eleitoral no CLS Aurélia; Rosely 

concorda que o processo deva ser retomado e se coloca à disposição para contribuir;  

• Nayara relata que, como a apoiadora distrital Christiane Mello que estava na reunião parece ter tido 

problemas de internet pois estava presente, caiu e não voltou mais e não pudemos contar com a 

presença da Rita Lelis, se propõe a chamar uma reunião contando com a participação da Rita, da 

apoiadora distrital citada e a nova coordenadora distrital Marcelle Benetti para repactuar a retomada 

do planejamento já iniciado e aproveitou para alertar seu Perci Patelli de que as eleições precisam ser 

tratadas no conjunto, não sendo possível antecipar uma delas, como o citado CLS Aurélia, sem que 

haja um planejamento global para realização de eleições em todos os CLS, pois todos os conselhos 

estão sem mandato vigente;  

• Zuleide informou definiram uma proposta de trabalho envolvendo a troca de vivências entre 

profissionais novos e antigos, sendo necessário a realização de uma capacitação para o trabalho de 

conselheiro, de forma a estimular a participação de trabalhadores no CLS do HMMG; Nayara avaliou 

como muito positiva a proposta, entretanto sugere que esse tipo de ação terá mais um caráter de 

“sensibilização” em vez de capacitação, havendo muito material de apoio para realiza-la, podendo 

enviá-la caso haja interesse;  

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 

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


                               CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 

_____________________________________________________________________________________________ 
Av. Anchieta, 200 – 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904. 

Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br     

site: https://cms.campinas.sp.gov.br/  

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, na medida do possível, definir calendários das eleições, como já ocorre com a Sudoeste e a 

Leste, mobilização nos territórios, dentre outras ações;  

• Continuidade na próxima reunião do monitoramento da situação da pandemia para sustentar a 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; 

• Incluir na próxima pauta de reunião desta comissão as eleições dos CLS das referências tais como 

HMMG, Ouro Verde, SAMU, Laboratórios e Policlínicas; 

• Nayara articular reunião com Rita Lelis, Chrisitane Mello e Marcelle Benetti para retomada do 

planejamento da comissão eleitoral do CDS Noroeste. 

 

2. Avaliação das possibilidades de constituir CLS de Centro Especialidades Odontológicas  

• Luiz do CEO Sudoeste (CEO – tipo 3) e Ângela do CEO Noroeste (CEO – tipo 2) relataram o estágio 

de organização dos 2 serviços, sendo que o da Sudoeste é mais antigo, contando com 8 

especialidades, serviços como o Pronto Socorro Odontológico, que atende toda a cidade, mas 

perduram problemas de integração para a Atenção Básica, enquanto o da Noroeste ainda não tem 

espaço para seu funcionamento definido, abarcando algumas especialidades, com alguns serviços de 

referência para o município; 

Encaminhamento:  

• No caso do CEO Sudoeste implantar um CLS menor (4:2:2) nos moldes do CRR e do CR AIDS, ou 

seja, sem a definição de que estejam representados as 5 regiões do município, começando e 

experimentando num primeiro momento de implantação “dando um passo de cada vez” e que o CEO 

Noroeste, à medida que o serviço fosse se estruturando melhor, também caminhasse de forma 

paulatina e sustentada de implantação.   

 

3. Projeto “Cuidando de quem Cuida! Artes para os trabalhadores da Saúde” 

• Marco Aurélio “Coré” Valente apresentou o projeto representando o Coletivo Janacek Sistem que 

envolve uma série de 12 ações artísticas, destinadas aos trabalhadores da saúde, em espaços 

previamente autorizados e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, cujas “performances 

delicadas, levem um alento, um poema de música e dança em agradecimento aos trabalhadores da 

saúde, que aliviem a tensão e o estresse, nesse momento tão difícil de crise sanitária”. Considerando 

que “os profissionais da saúde, estão esgotados, emocional e mentalmente, nessa batalha incessante 

para salvar vidas e cuidar o melhor possível da saúde das pessoas, a proposta do coletivo é cuidar de 

quem cuida, oferecer um pouco de arte, que é seu ofício, para os trabalhadores da saúde”. As 
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performances serão todas videografadas, e posteriormente editadas, para a criação do vídeo: 

“Cuidando de quem cuida! Arte para os trabalhadores da saúde!” com duração de 60 minutos. 

• De forma geral houve boa acolhida dos apoiadores distritais presentes, como da representante do CLS 

HMMG, que avaliaram como positivo a realização das apresentações em momentos e locais 

estratégicos para chegar aos trabalhadores, mas também foi considerada positiva da possibilidade de 

realização de Oficina mediante inscrição dos trabalhadores, que poderiam ser realizadas no CIS 

Guanabara, conforme estrutura existente do referido Coletivo;  

Encaminhamento:  

• Os representantes dos distritos farão sondagens junto às equipes distritais e coordenadores de 

serviços, retornando à Nayara os locais que se interessarem, para encaminhamento do contato do 

Coré para as combinações necessárias à realização das apresentações.  

 

4. Informes:  

 Em relação às listagens das faltas de medicamentos de alguns serviços, Nayara relatou que somente 

os CS Aurélia, DIC 1, Integração, São Cristóvão e São Marcos encaminharam as listagens e que 

alguns serviços como o Vila União houve negativa da coordenação de encaminhar sua listagem.   

 Relatou também que, em relação ao processo de realização da 3ª Conferência Municipal de Saúde 

Mental de Campinas, o sucesso de realização das 4 Conferências Livres: a de Trabalho, de Raça, 

Mulheres e LGBTQIA+ e Saúde Mental, em que 37 delegados usuários foram eleitos, ampliando a 

delegação da Conferência para cerca de 280 pessoas.  

 

5. Data da próxima reunião ordinária: 28/04/22, às 19h, remota (em função da realização da 

Conferência de Saúde Mental nos dias 08, 09 e 10/04 e os dois finais de semana seguidos com 

feriados nas quintas feiras). 
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