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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_08092022_19h_virtual 

 

Presentes: Paulo Almeida (usuário CDS Leste), Vera Bolzani (apoio distrital Leste), Nayara (usuária 

CMS), M. Helena Nogueira (coordenadora usuária CDS Leste), Luciana Cantareiro (apoiadora distrital 

Sul), Viviane Guimarães (apoiadora distrital Sul), Iraí Betti (apoio distrital Sudoeste), Elaine Rampazzo 

(apoiadora Noroeste), Rosely Laureano (trabalhadora CDS Norte), Christiane Mello (apoiadora Norte), 

José Vanderlei Lago (usuário CDS Noroeste), Ivonilde Vitorino (secretária executiva CMS). 

Justificaram: Viviane Martino (apoiadora Noroeste), Clarice Escandoleiro (coordenadora CDS 

Sudoeste/CLS Ouro Verde), Perci Patelli (coordenador usuário CDS Norte), Lourdes Meneses (MOPS 

região Sul).  

 

Pauta: 

1. Eleições pendentes de CLS, CDS empossados e pendentes, eleições de coordenações, exectutivas, 

comissões eleitorais e indicações para esta Comissão, pendências, cronograma e reconfiguração atual 

da Comissão. 

2. Envio de documentações de eleições realizadas e pendentes para secretária executiva CMS.  

3. Levantamento e viabilização de passes de ônibus para usuários com 65 anos incompletos.  

4. Reconfiguração desta Comissão e redefinição de prioridades de atuação.  

5. Informes 

6. Data da próxima reunião da Comissão.  

 

Antes de entrar nos pontos de pauta, fizemos uma apresentação da proposta de trabalho da Comissão e 

apresentação dos (as) novos (as) integrantes da Noroeste, ou seja, Devair Marques Maciel (coordenador 

CDS Noroeste trabalhador), José Vanderlei Lago e Alcides Tronquini (usuários) e Elaine Rampazzo 

(apoiadora distrital) e da substituição do apoiador da Norte Paulo Afonso pelo Fernando Bau, Livia Agy e 

Christiane Mello, que já estava.  

 

1) Eleições pendentes de CLS, CDS empossados e pendentes, eleições de coordenações, 

exectutivas, comissões eleitorais e indicações para esta Comissão, pendências, cronograma e 

reconfiguração atual da Comissão. 

Fizemos uma rodada de falas dos representantes dos CDS presentes nos baseando nos 

encaminhamentos e pendências definidos na reunião anterior da Comissão:  

a) Sul:  

• Solicitação de publicação DOM eleição de usuários CLS Oziel agendada para 19/09;   

• Realização das eleições do Conselho Gestor CEREST de usuários (sindicatos e associações) e 

trabalhadores, ficando a pendência da eleição do representante dos 5 CDS, com eleição de 1 titular e 1 

suplente, assim que todos os CDS tomarem posse e realizarem sua primeira reunião, que permitirá a 
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eleição de todos os representantes dos CDS para este Conselho Gestor, como também para os CLS 

SAMU, HMMG, Ouro Verde, Laboratório e Polis;  

• Com a fusão dos serviços das Poli 1, 2 e 3 somente na região Sul, o CDS está planejando a eleição de 

trabalhadores prevista para 1ª quinzena de outubro, considerando a paridade 5 usuários dos CDS, 3 

trabalhadores e 2 gestores;  

• Eleição de trabalhadores do CLS SAMU previstas para 19 e 20/09 e de usuário(a) de entidades que 

usam com frequência o serviço para dia 20/09;  

• Eleição de trabalhadores do CLS UPA Carlos Lourenço para 13/09;  

• Realizada reunião da comissão eleitoral para eleição de trabalhadores da UPA São José com 

planejamento e definição da data para eleição em 06 e 07/10 (compõem a comissão: Lucio Rodrigues 

– usuário CDS Sul, Nayara Oliveira – usuária CMS, Rosemary Santos e Enoque Santana – 

trabalhadores UPA, Leila Rossini e Jéssica Andrade – gestoras UPA e Neusa Fernandes – gestora 

RMG);   

• CDS Sul com data de posse dos CLS definida em dois momentos: CDS Suleste em 12/09 e CDS Sul-

Sul em 19/09, às 18h, no Salão Vermelho ambas e definida para o dia 17/10 a posse do CDS, com 

eleição da coordenação, executiva e indicações para esta comissão (coordenador CDS, 2 usuários, 1 

trabalhador e 1 gestor);  

• Estão avaliando sobre a data da 1ª reunião do CDS Sul: final de outubro ou novembro;  

• Pedido para que acelerem o encaminhamento das documentações das eleições realizadas para 

secretária executiva CMS que não foi feita até o momento;  

b) Sudoeste:  

• Com os CLS e CDS que tomaram posse em 11/08, em que se constatou a necessidade de correção 

do nome de usuária do CDS Sudoeste e republicação no DOM, previstas para o dia 15/09 as 

definições da coordenação, executiva e indicações para esta comissão;  

• Realização da 1ª reunião do CDS em outubro;  

• Realizada eleição de trabalhadores para CLS Ouro Verde em 30 e 31/08 e está em planejamento a 

eleição de trabalhadores para o CLS Laboratório com previsão de assembleia de eleição no dia 13/09;  

• Foi esclarecido que a composição da Executiva dos CDS, é paritária (2:1:1) adicionada do 

coordenador distrital e do coordenador do conselho distrital; 

c) Noroeste:  

• Tomaram posse CLS e CDS em 18/08, com eleição da coordenação, executiva, indicações para esta 

comissão (faltando a representação de trabalhadores) e composição estabelecendo alguns ajustes 

neste momento para envio à secretária executiva CMS;  

• Será realizada 1ª reunião CDS dia 15/09, cujo tema será UPA Campo Grande;  

d) Leste:  

• Posse dos CLS definida para dia 15/09 no salão vermelho, já tendo sido definida coordenação e 

executiva CDS, bem como indicados integrantes desta comissão, isto é, Maria Helena Nogueira como 
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coordenadora, José Paulo Almeida (usuário), faltando 1 usuário(a), Alexandre Moraes (trabalhador) e 

Vera Bolzani (gestora);  

• Será realizada a 1ª reunião CDS dia 20/10; 

e) Norte:  

• Com a posse dos CLS e CDS Norte em 01/08, quando foi definida a coordenação, em 29/08 foi 

definida a executiva, mas não definiram os nomes para esta comissão, pois falta indicar 2 usuários(as) 

e 1 trabalhador(a);  

• A primeira reunião do CDS será no dia 24/10 às 17h;  

• A nova da eleição do segmento dos usuários CLS San Martin foi definida para 22/09;  

Encaminhamentos:  

• Comunicar no grupo de zap da Comissão de Fortalecimento as indicações para esta comissão assim 

que ocorrerem para que estes(as) novos(as) integrantes sejam adicionados;  

• CDS Sul acelerar o envio das documentações das eleições de CLS, em que a maioria ainda não foi 

enviada à secretária executiva CMS;  

• Agendar nestas primeiras reuniões de CDS que já estão ocorrendo as eleições do titular e suplente de 

usuários para os CLS SAMU, HMMG, CHOV, CEREST, Laboratório e Polis;  

 

2. Envio de documentações de eleições realizadas e pendentes para secretária executiva CMS.  

• Ivonilde apresentou as pendências dos CDS, explicando que as principais pendências se referiam às 

informações sobre CPF, identidade de gênero, raça/etnia, vacinação contra COVID e estacionamento 

de veículo, as quais foram incluídas no novo formulário para facilitar a organização no momento da 

etapa municipal da 12ª Conferência de Saúde, prevista para 24, 25 e 26 de março de 2023;  

o Esclareceu que para a publicação das portarias e confecção dos crachás estas informações 

não são pré-condição, mas há erros de grafia nos nomes ou nomes que estão faltando, por 

exemplo, que precisam ser conferidos pelos apoiadores distritais;  

o Especificou todo o trabalho que tem desenvolvido para organizar estas novas informações 

citadas para a Conferência e para participar de reuniões no Salão Vermelho (dados sobre 

veículo), frisando que no caso do CDS Sul não foram enviadas nenhuma das documentações, 

exceto do CLS Campo Belo;  

• No caso da Sudoeste, Iraí explicou que utilizaram o formulário antigo em que estes dados não 

constavam, solicitando que, para efeito da publicação das portarias, neste momento não fosse exigido 

pela secretária executiva, pois atrasaria muito o envio, como também avalia que como as informações 

solicitadas se referem aos delegados da 12ª Conferência, não aos conselheiros locais ou distritais, 

seria um trabalho necessário quando tiverem a listagem da delegação distrital para a Conferência;  

• No caso da Sul, Luciana explicou que as eleições de trabalhadores em muitos serviços demoraram 

para ser realizadas, ficando mais tempo para completar a documentação a ser enviada e também 

relataram que utilizaram o impresso antigo, reforçando o pedido da Iraí para que possam enviar os 

dados antigos, que já estão sendo conferidos para a publicação das portarias e crachás, mas sem 
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estas informações novas, que deverão organizar para os delegados da Sul, quando estes forem eleitos 

para a 12ª Conferência;  

Encaminhamentos:  

• Nayara informou que, no caso da situação vacinal, fará uma consulta ao DEVISA para verificar qual é a 

orientação para a participação na 12ª Conferência;  

• Os dados dos CLS a serem enviados para a secretária executiva CMS com urgência são os antigos, ou 

seja, serão conferidos com a maior presteza pelos apoiadores neste momento (grafias e se estão 

completos, etc.) para publicação em DOM e site e crachás; 

• Os dados solicitados neste novo formulário (CPF, identidade de gênero, etnia/raça, veículo, vacinação 

COVID, conforme orientação DEVISA) serão enviados posteriormente apenas para as delegações 

distritais na etapa distrital da 12ª Conferência.   

 

3. Levantamento e viabilização de passes de ônibus para usuários com 65 anos incompletos 

• Na planilha que foi socializada pela Ivonilde no dia 06/09 no grupo de zap da Comissão faltavam as 

informações dos conselheiros distritais da Sul;  

• Ivonilde informou que ela já está com os passes, pois houve sobra deles da Conferência de Saúde 

Mental, que serão utilizados para estes que foram identificados no levantamento realizado, exceto as 

informações da Sul;  

o Relatou também que necessita saber quais são as datas das reuniões de cada CDS que 

ocorrerão até o final do ano;  

• No caso da Sul, estão avaliando sobre como farão as reuniões do CDS, pelo tamanho do grupo, se 

será híbrida ou presencial, justificando neste caso a necessidade dos passes;  

Encaminhamentos:  

• Os apoiadores da Sul vão comunicar o mais breve possível a decisão do coletivo, que ocorrerá no dia 

17/10, quanto ao formato de realização das reuniões de seu CDS, enviando as informações, 

considerando esta decisão;  

• Os demais apoiadores dos 4 CDS precisam encaminhar para a secretária executiva CMS as datas de 

reunião destes CDS até o final do ano para dimensionamento e fornecimento dos respectivos passes.  

 

4. Reconfiguração desta Comissão e redefinição de prioridades de atuação  

• As reconfigurações das comissões eleitorais distritais e indicação dos componentes desta comissão 

em andamento: faltam enviar nomes da Sudoeste e Sul, Leste (completar usuário), Norte (completar 2 

usuários e trabalhador), Noroeste (completar trabalhador);  

• Para a definição de prioridades de atuação, foram sugeridas 2 para começarmos a nos debruçar:  

a) Relembrada a oferta realizada em junho passado para um trabalho conjunto entre Comissão de 

EP de Conselheiros CMS e os 5 CDS para construir e oferecer processos de educação 

permanente junto aos conselheiros distritais, alcançando os conselheiros locais que os 

compõem, pela maior eficácia de trabalhar o papel e responsabilidades do conselheiro, por 
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exemplo, o mais próximo possível de seus territórios de atuação, sendo que houve 2 CDS 

interessados neste apoio:  

▪ Sudoeste: avaliam que é importante o apoio da comissão CMS, que pretendem envolver 

o NEPS Sudoeste e estão com a perspectiva de começar a desenvolver a proposta a 

partir de fevereiro de 2023, levando em conta também a organização das pré-

conferências distritais nesse período;  

▪ Noroeste: agenda marcada para 06/10 para detalhar e delinear uma proposta, em que a 

Carminha, Roberto e Nayara estarão envolvidos;  

b) Retomada a iniciativa do MOPS Campinas da Oficina de Participação em Conselhos de Saúde, 

cujo tema central foi o desenvolvimento do papel do conselheiro local, experiência que pode ser 

adaptada para as realidades dos CDS;  

c) Nesta Oficina, especificamente o 4º encontro (anexo 1 – Relatório da turma da tarde como 

exemplo), ficou muito evidente para os próprios participantes, a necessidade de conhecer a 

realidade do serviço em que atuam como ponto de partida para potencializar sua atuação e 

neste sentido, está-se propondo a retomada de um produto que foi construído nesta comissão 

no mandato anterior do CMS, antes da pandemia, ou seja, um instrumento de levantamento de 

informações sobre a realidade do serviço (anexo 2), que procura ampliar o olhar do conselheiro 

sobre sua realidade de atuação no centro de saúde;  

Encaminhamento:  

• Envio do Relatório do 4º dia da Oficina de Participação em Conselhos de Saúde – turma da tarde 

e do Instrumento “Alguns Elementos para Avaliação das Unidades Básicas pelos Conselheiros” 

para análise dos integrantes desta Comissão para nossa priorização do trabalho da Comissão.  

 

5. Informes  

• Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas já definiu a data 

prevista é 24, 25 e 26 de março de 2023, sendo que na construção do regimento que está em 

andamento, cuja proposta de data limite para realização das pré-conferências distritais foi delimitada 

entre outras questões.  

 

6. Próxima reunião da Comissão: 13/10/22 (segunda 5ª feira) às 19h virtual.  
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