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Ofício CMS 42.2022  

 

Ilmo. Sr. Silas Lisboa 

Coordenador e Comissão Eleitoral  

Conselho Distrital de Saúde Noroeste 

 

 

 

Prezado Coordenador   

 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, criado pela Lei Municipal nº 6369, de 27 de 

dezembro de 1990, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 

13.230 de 21 de dezembro de 2007 e pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, por sua 

presidenta infra assinada, vem respeitosamente perante V. Sa. expor e solicitar providências 

quanto ao que segue.  

 

Considerando:  

 O documento encaminhado pelo coordenador supracitado, cujo assunto se refere a 

“PROCESSOS ELEITORAIS CLS da região Noroeste”, datado de 04/03/2022 (anexo 1), em que 

são feitos questionamentos referentes aos PROCESSOS ELEITORAIS CLS da região Noroeste 

por um “grupo composto por conselheiros (alguns atuantes em nível local, distrital e/ou municipal) 

que compareceram na reunião da Comissão Eleitoral do CDS Noroeste realizada em 31/03/2022”; 

 Que o referido grupo fez a “leitura do regimento que contempla os processos das eleições 

realizadas no município”, o qual, por não estar citada a legislação a que se refere, supomos ser a 

Portaria n. 4 denominada Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde (CMS)1 (anexo 2), 

“e complementaram com outros documentos, entre eles a Res. 654 (01/04/2021 – DOU) (anexo 

3) e o Comunicado nº105 (DOE, 02/06/2021, páginas 29 e 30) (anexo 4)”, como apoio aos 

questionamentos realizados;  

 Que este Regimento Interno, relativamente ao item “conselhos distritais e locais de saúde”, 

aborda a estreita relação entre conselhos distritais e locais e o municipal, onde se lê no art. 23 que 

 
1 A Portaria n. 4, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, de 07 de fevereiro de 2008, se 

refere às atribuições, organização do colegiado e administrativa, dos conselhos distritais e locais de saúde, das eleições 
(composição da comissão eleitoral do CMS e presidente) e disposições gerais, observações e anexo.   
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estes estão “diretamente ligados ao CMS que, após receber suas solicitações, sugestões e 

quaisquer outras demandas, tomará as providências necessárias e cabíveis” e ainda, no art. 24 

“Todos os Conselhos Distritais e Locais de Saúde (...) serão as instâncias deliberativas de sua 

área de abrangência e terão composição definida no seu Regimento Interno, desde que não 

contrariem o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde” ou também no art. 25 “Cabe 

aos Conselhos Distritais e Locais de Saúde exercer as atribuições descentralizadas do Conselho 

Municipal de Saúde nos respectivos Distritos de Saúde”, como ainda no art. 27 “A criação e/ou 

fusão de Conselhos Locais estará sujeita a aprovação do Conselho Municipal de Saúde”; 

 Que no mesmo Regimento Interno, relativamente ao item “eleições”, o que consta é a 

composição da Comissão Eleitoral do próprio CMS, ou seja, se refere à comissão que é 

periodicamente constituída quando da finalização do mandato de 3 anos do CMS para efetuar sua 

renovação que leva cerca de três meses para se efetivar (art. 28 a 31);  

 Que a Resolução 654 do Conselho Nacional de Saúde, que em seu capítulo 1, se refere à 

prorrogação de mandatos, foi estabelecida para que, no momento de excepcionalidade 

pandêmica, houvesse regras bem estipuladas nessa situação, uma vez que:  

“Art. 2º Os Conselhos de Saúde cujos mandatos já finalizaram ou estão em vias de finalização devem, 

em razão da legislação do Direito Público vigente no Brasil, proceder, eventualmente, à realização de 

novas eleições, tendo em vista que o decurso de prazo superior ao anteriormente definido no processo 

eleitoral resultaria, de algum modo, numa extensão temporal para o mandato a que foram eleitos os 

atuais conselheiros, o que não encontra fundamentação na legislação do SUS nem nas regras 

administrativas e constitucionais do Brasil.”  

 Que no Comunicado 105 do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, seguindo as mesmas 

definições da Resolução CNS anteriormente citada frente à “prorrogação de mandato no momento de 

estado de calamidade pública federal decorrente da Covid-19”, também recomenda a “realização de nova 

eleição aos Conselhos de Saúde cujos mandatos já finalizaram ou estão em vias de finalização, visto que o 

decurso de prazo superior ao definido nas legislações de criação e organização do Conselho de 

Saúde que resulte na extensão temporal do mandato a que foram eleitos os atuais conselheiros, não 

encontra fundamentação na legislação do SUS, nem nas regras administrativas e constitucionais do 

Brasil.” Orientando da mesma forma que ao “realizarem as eleições para nova composição do 

Conselho de Saúde, preservem a integridade democrática do processo eleitoral e do controle social no 

munícipio, realizando o processo eleitoral em momento diverso da Conferência de Saúde, a fim de que seja 

respeitada a independência de cada instância colegiada do SUS e resguardada a Conferência de Saúde 

como instrumento central de propositura das diretrizes para o Plano Municipal de Saúde”;   

 Que após a leitura dos referidos documentos, o grupo solicitou a revisão de calendário das 

eleições para os CLS’s da região Noroeste proposto pelo CMS, de forma que o processo eleitoral 

possa ocorrer após as eleições gerais do país, previstas para o dia 02 de outubro e 30 de outubro 

(caso haja segundo turno), alegando que faz-se necessário considerar “as peculiaridades da 
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região Noroeste”, pois “a proposta feita pelo CMS não garante a preservação da integridade 

democrática do processo eleitoral e do controle social” (“já existe assédio político velado”) e, além 

disso, “pedem informações de quais pactuações foram feitas com o CES-SP referente a 

renovação dos mandatos expirados, pois não foram compartilhados/acordados com todos os 

conselheiros”; 

 Que o CMS, através da Comissão Permanente de Fortalecimento dos CLS e 

Acompanhamento das Eleições que atua desde o mandato 2017-2020 com as características 

atuais, que conta com 4 integrantes da região Noroeste, entre usuárias, trabalhador e gestora, 

cujas atas podem ser acessadas no link https://cms.campinas.sp.gov.br/comissoes/comissao-de-

fortalecimento-dos-cls-e-acompanhamento-das-eleicoes, vem produzindo uma construção coletiva 

e periódica mensal desde o início da pandemia em março de 2020, em que se debateu 

parâmetros para suspender, acompanhar e definir critérios de retomada dos processos eleitorais 

dos conselhos, uma vez que o CMS segue as normativas da Resolução 654/CNS e do 

Comunicado 105/CES-SP, de modo a cumprir com a determinação legal e legítima de que a 

prorrogação de mandatos e os consequentes processos eleitorais de conselhos devem ocorrer 

“no menor tempo possível” enquanto não perdurar a excepcionalidade pandêmica, uma vez que 

para tal extensão temporal não existe fundamentação na legislação do SUS, nem nas regras 

administrativas ou constitucionais do Brasil;  

 Que a metodologia construída com os integrantes desta Comissão Permanente do CMS 

supõe “visitas e reuniões nos CS’s antes do processo eleitoral, com intuito orientativo e ferramenta 

de fomentação dos Conselhos, resgatando a relação usuário-CONSELHEIRO-servidor”, tal como 

pode-se verificar no documento “ORIENTAÇÕES SOBRE ELEIÇÃO DE CONSELHO LOCAL 

(CLS)” (anexo 5) produzido e amplamente divulgado para todos os 5 CDS, inclusive junto aos 

integrantes da comissão do CDS Noroeste, como também não desconhece os desafios 

enfrentados em várias circunstâncias por comissões eleitorais em seguidas eleições realizadas 

durante período de eleições gerais do país ou mesmo apenas municipais/estaduais, cujas nocivas 

influências infelizmente não são peculiares ou específicas da região Noroeste2;  

 Que o trabalho de mobilização da população da região é pressuposto do controle social no 

SUS no enfrentamento de todas as mazelas, descasos, dificuldades e desmonte dos serviços de 

saúde, enfrentamentos que precisam estar combinados com os processos eleitorais de conselhos, 

que justificam sua existência em função de tantas lutas travadas desde antes da existência do 

SUS, pois para construir conselhos locais e distritais ativos e não esvaziados como vem 

ocorrendo, é necessário mobilizar para a luta concreta frente a tantos ataques;  

 
2 A respeito disso, todas as comissões eleitorais distritais estão se preparando para buscar minimizar seus efeitos, 

sabendo de antemão que é impossível evitá-los completamente, mas trabalhar com integrantes mais experientes no 
grupo para lidar com os clientelismos e intervenção político-partidária que envolve um processo como este.  
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 Que causou surpresa o questionamento trazido pelo grupo da Noroeste, no momento em que 

já contamos com os 4 dos 5 CDS existentes com seus processos de eleição em andamento, com 

o Comunicado de 10/03/2022 (anexo 6), apresentado no pleno de 23/03/2022 do Conselho 

Municipal de Saúde, em que se estabelece que “Os processos eleitorais de Conselhos Locais de 

Saúde (CLS) e Distritais de Saúde (CDS) previstos para serem desencadeados devem ter 

andamento, cujos cronogramas estabelecidos pelas respectivas comissões eleitorais dos CDS, 

como o da Sudoeste e o da Leste, estão tendo suas eleições retomadas de 18/04 a 31/05/2022 e 

de 01/05 a 31/05/2022, respectivamente. E recomenda que os processos de planejamento das 

demais Comissões Eleitorais dos 03(três) Conselhos Distritais de Saúde (Norte, Noroeste e Sul) 

continuem, com o aumento do número de integrantes nas Comissões e capacitações de novos 

integrantes para atuação nas eleições, de modo a viabilizá-las de maneira organizada, seguindo 

as normas sanitárias de uso de máscaras em todos os ambientes, álcool em gel e distanciamento 

de 1m entre pessoas e legalmente conduzida.”, comunicado resultante do debate aberto e 

democrático realizado mensalmente na referida comissão permanente do CMS, há cerca de 2 

anos; 

  Que, embora surpresos, não nos furtamos à construção democrática e ao debate, mas é 

necessário frisar que se acreditava que a metodologia de construção coletiva, em que 

participaram desde o início integrantes do CDS Noroeste, estaria sendo tratada como tal, de forma 

socializada e debatida no coletivo da Noroeste a cada reunião mensal e não como uma decisão 

unilateral da Comissão Permanente do CMS ou mesmo do CMS ou de sua presidência, como 

parece fazer crer o documento apresentado pelo grupo;   

 Que por mais estranho que possa parecer, os 02 (dois) documentos anteriormente citados 

como base (Resolução 654 CNS e Comunicado 105 CES-SP) para apoiar a tese de que os 

mandatos podem ser prorrogados, ao contrário reforçam decisão oposta ao defendido pelo grupo, 

isto é, a prorrogação de mandatos não tem qualquer respaldo na legislação do SUS ou qualquer 

outra atualmente no Brasil e só pode ser efetivada em condições de justificada excepcionalidade;  

 Que integrantes desta Comissão do CMS estiveram presentes em reunião da Comissão 

Eleitoral deste CDS no dia 11/04/2022 às 14h30, permanecendo até quase 18h, em que 

apresentaram todos os argumentos colocados até aqui, procurando esclarecer dúvidas, dialogar e 

negociar um prazo mais estendido conforme as necessidades da região, mesmo sabendo que o 

processo de planejamento das comissões eleitorais distritais está em andamento há meses, pois 

participei de reunião desta Comissão Eleitoral em dezembro de 2021, com vistas a apoiar no 

planejamento e convite a novos integrantes para sua constituição, de forma que se pudesse 

superar o impasse trazido por este grupo de conselheiros, mas fomos informados que haveria 

uma nova consulta ao grupo da Comissão Eleitoral e que, caso houvesse maioria de integrantes 

pela prorrogação dos mandatos, assim o fariam, mesmo que isso significasse perder a condição, 
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por decurso de prazo, de eleger representante do Conselho Distrital Noroeste titular e suplente ao 

Conselho Municipal de Saúde em seu mandato que se inicia em 03/03/2023;  

 Que realizamos consulta ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do Dr. 

Daniel Zulian, promotor de justiça de Direitos Humanos e Inclusão Social, que atua na 24ª 

Promotoria de Justiça de Campinas junto a este Conselho, encaminhando-lhe a documentação de 

apoio apresentada pelo grupo (Resolução 654 CNS e Comunicado 105 CES-SP) no dia 

18/04/2022, em reunião virtual, às 15h30 pela plataforma Teams, sendo considerado por ele que 

não há condição de excepcionalidade alegada pelo grupo de conselheiros do CDS Noroeste para 

prorrogação de seus mandatos e nem autonomia deste CDS para efetivar essa decisão;  

 

Diante dos argumentos apresentados, solicitamos a V. Sa. que os apresente ao grupo e à 

comissão eleitoral distrital para que verifique seus posicionamentos e tome as providências 

devidas de modo realizar as referidas eleições de conselho para que eventuais prejuízos possam 

ser evitados no processo democrático de representação dos conselhos e do controle social na 

região. 

Esperando contar com a atenção ao nosso pedido, colocando-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos, reiteramos nossos votos de estima e respeito, despedimo-nos,  

 

Atenciosamente, 

 

 

Nayara Lúcia Soares de Oliveira 
Presidenta 

Conselho Municipal de Saúde 
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