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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_09062022_19h_virtual 

 

Presentes: Paulo Almeida (coordenador usuário CDS Leste), Viviane Martino (apoiadora Noroeste), Vera 

Bolzani (apoio distrital Leste), Nayara (usuária CMS), M. Helena Nogueira (usuária CDS Leste), Iraí Betti 

(apoio distrital Sudoeste), Luciana Cantareiro (apoio distrital Sul), Paulo Afonso Junior (apoiador Norte), 

Lourdes Meneses (MOPS região Sul), Carla Maria Rodrigues (usuária CDS Sudoeste), Zuleide Freitas 

(trabalhadora CLS Mário Gatti). 

Justificaram:  Clarice Escandoleiro (coordenadora CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde), Rita Lelis 

(coordenadora usuária CDS Norte), Joana Julia (usuária CDS Norte), Rosely Laureano (trabalhadora CDS 

Norte). 

Convidada: Carlos Sauer (coordenador área técnica Saúde Adulto SMS).  

 

Pauta: 

1. Andamento dos processos eleitorais de conselhos nos CDS e próximos passos 

2. Pedido da Área de Saúde do Adulto SMS aos conselhos distritais e locais referentes aos povos 

originários em Campinas.  

3. Encaminhamento em relação ao levantamento sobre passes transporte para reuniões dos CDS.  

4. Pedido de Acolhimento de novos conselheiros pelo CDS Sudoeste à Comissão de EP Conselheiros do 

CMS  

5. Informes  

6. Data da próxima reunião da Comissão.  

 

1) Andamento dos processos eleitorais de conselhos nos CDS e próximos passos 

Fizemos uma rodada de falas dos representantes dos CDS presentes:  

• Maria Helena, Vera e Seu José Paulo pelo CDS Leste:  

• Eleições finalizadas em 31 de maio com o CLS 31 de março, sendo consideradas boas eleições, 

houve algum tumulto em algumas eleições por conta de alguma confusão de entendimento como 

no CS São Quirino, em que houve a tentativa de candidatura de uma trabalhadora da ÚNICA como 

usuária, mas que houve o esclarecimento no momento da eleição, sendo revertida e no CS 

Taquaral havia poucas pessoas para se candidatar, mas no fim apareceram e houve a votação, 

mas no CAPS IJ Carretel, Joaquim Egídio, Carlos Gomes e São Quirino havia entre 40 a 60 

pessoas, mas na maioria dos serviços a frequência mais comum era de 20 pessoas. Houve CLS 

em que não se conseguiu eleger 4 titulares e 4 suplentes, mas em alguns sim: São Quirino, Carlos 

Gomes. Outros foram 4 titulares e 3 ou 2 suplentes. Pelo menos 1 suplente teve em todo CLS de 

Centro de Saúde. Nos CECOs, CRI e CAPS IJ a composição ficou 2:11.  

• No caso do CLS Taquaral, tinham candidatos, mas havia apenas 3 pessoas presentes para votar 

além dos 6 candidatos, porque o CS está espalhado com os atendimentos em diferentes serviços 
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do território, em função da reforma e conduziram a eleição por aclamação, definindo a priori a 

composição do CLS, definindo 4 titulares e 2 suplentes.  

• Iraí questiona a realização da eleição por aclamação, relatando que na Sudoeste farão novas 

eleições de 2 CLS, porque não tinha população para votar e parte da comissão eleitoral não queria 

fazer nova eleição, mas ela conduziu para refazê-las.  

• Nayara concorda com Iraí que, quando tem esse tipo de situação, é feita nova eleição para ampliar 

a mobilização e tentar que se faça a votação por cédula individual e não a aclamação.  

• Maria Helena questiona que em outros CDS estavam fazendo eleições em que não são eleitos 

suplentes, somente os 4 titulares.  

• Seu José Paulo também concorda que deve ser retomada e feita nova eleição. Relata que isso 

ocorreu no CLS 31 de março, adiaram, mudaram o dia e horário de votação, mobilizaram e vieram 

muitos eleitores e candidatos na segunda tentativa.  

• Combinamos de retomar essas questões em seguida a que todos os CDS fizessem seus relatos.  

• Iraí pelo CDS Sudoeste:  

o A previsão era de término em 31 de maio, mas foi necessário realizar 3 novas eleições porque 

poucos usuários compareceram, como foi no CLS Santos Dumont. Avaliam que é necessário 

remarcar, quando isso ocorre. Precisa insistir. Em outra eleição, a unidade estava esvaziada, não 

dava para fazer também, teve que remarcar.  

o Nas eleições que fizeram todos CLS tem 1 ou 2 suplentes, pelo menos.  

o Trouxe a situação em que foi proposto um formato de votação por aclamação de que discorda, pois 

considera que a forma mais legítima e democrática é a votação em urna, relatando que tensionou 

com outros da comissão eleitoral do seu CDS que concordam com a votação por aclamação. 

Quem defende a votação por aclamação argumenta que os candidatos, que são poucos, colocam 

sua pretensão de serem titulares e suplentes, assim fecham o formato do CLS a priori e atendem o 

interesse de cada um.  

• Luciana pelo CDS Sul:  

o Relatou que realizaram várias eleições com votação por aclamação, inclusive em anos anteriores. 

o Especialmente no eixo Suleste, onde houve menor comparecimento, mesmo com boa 

mobilização/divulgação prévia, relatou 2 situações em que os candidatos colocavam que só 

participariam se fossem suplentes. Concorda que há um problema de representatividade envolvida, 

mas com o contexto de desmobilização, avalia que a votação por aclamação é uma alternativa. Os 

candidatos que se colocaram neste contexto estavam interessados em ser conselheiros, inclusive 

novos participantes, pois houve divulgação.  

o Tiveram que remarcar no CLS Esmeraldina e no Vila Ipê, porque não havia candidatos.  

o No caso do eixo Sul-Sul há mais mobilização e maior número de votantes.  

o Defende que a votação por aclamação deva ser uma possibilidade a ser utilizada nos processos 

eleitorais, quando há essa desmobilização de participação da população.  
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o Relatou que foram realizadas as eleições dos CLS da Suleste com conselheiros da UPA Carlos 

Lourenço: São Bernardo + UPA, Orozimbo Maia + UPA, São Vicente + UPA, Paranapanema + 

UPA, Santa Odila + UPA e no Esmeraldina que elegeu somente o conselheiro da UPA.  

o Relatou que foram realizadas as eleições dos CLS da Sul-Sul com conselheiros da UPA São José: 

São Domingos + UPA, CAPS AD Independência, CECO Rosa dos Ventos, em que ficou 2:1:1, num 

debate muito bom.  

o Na semana de 20 de junho haverá muitas eleições, falta ainda marcar as eleições dos CLS São 

José e Campo Belo, sendo a intenção finalizar tudo até 30/06.  

• Viviane pelo CDS Noroeste:  

o Informou que estão iniciando as eleições, após os percalços sabidos, que todos os CLS já estão 

com as datas definidas, exceto a necessidade de definição da data da UPA Campo Grande (falta o 

gestor da RMG indicado confirmar a data indicada), tendo sido realizadas as eleições do CAPS AD 

Antônio Orlando e do CS Campina Grande.  

o Coloca sua dúvida, retomando a eleição ocorrida no CLS Campina Grande, que é uma unidade 

bem pequena, questiona até que ponto podemos estabelecer que uma eleição deverá ocorrer 

novamente, considerando o número de pessoas presentes para votar numa eleição, por exemplo, 

tem um número de votantes, de candidatos, mas não é um volume grande de usuários, pois no dia 

da eleição, a comissão eleitoral levantou se não deveria ocorrer nova eleição, mas os presentes 

quiseram realizá-la, pois argumentaram que fizeram as mobilizações, que não conseguiriam 

ampliar o número de votantes e nem de candidatos; a comissão eleitoral concordou em realizar a 

eleição, conseguindo eleger 4 titulares e 3 suplentes e foi tranquilo.  

o Nayara coloca que o critério é este mesmo, ou seja, o da mobilização realizada, pois quem está 

realizando essa mobilização identifica se esgotou ou não suas possibilidades naquele território e, 

conforme esta avaliação, é necessário tentar de novo ou não para alcançar um melhor resultado de 

pessoas participando; deu exemplo no caso do CAPS AD Antônio Orlando, que não tinha muitas 

pessoas votando, mas todos ali sabiam que o que era possível conseguir estava dentro do que 

ocorreu, comparecendo até um pouco mais do que se esperava e, no caso, optaram por fazer a 

proporção 2:1:1, para ir construindo aos poucos a experiência do CLS. No caso do CLS Santa 

Bárbara, onde foi a pedido da comissão eleitoral CDS Noroeste, houve um momento em que 

pareceu que seria necessário realizar outra eleição, mas o pessoal falou, vamos aguardar e foi 

chegando as pessoas e a eleição ocorreu com um número de 40 pessoas votando, conseguindo 4 

titulares e mais 1 ou 2 suplentes, não dá para falar a priori, pois precisa fazer uma avaliação na 

hora.  

• Paulo pelo CDS Norte:  

o Tem sido processo bacana, onde em algumas eleições tiveram dificuldades, na maior parte delas 

com cerca de 40 a 50 pessoas participando, produzindo composições onde havia 4 titulares e pelo 

menos 1 ou 2 suplentes na maioria delas. No caso do CLS Santa Bárbara, a escolha do dia não era 

muito boa, um sábado, pensaram que não iria dar certo, mas acabou dando certo.  
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o Relatou a situação difícil no CLS Santa Mônica, que originalmente havia 06 candidatos previamente 

inscritos, numa eleição de 3 horas de duração e, bem antes do horário estipulado, 2 candidatos já 

estavam presentes, outros chegaram um pouco mais tarde, conseguiram falar com todos, mas 

metade na hora desistiu, mesmo se mudassem a data; a comissão eleitoral decidiu manter, em 

comum acordo, decidiram manter a eleição e reformular a composição para 2:1:1, obtendo 50 

votantes, com bastante participação da comunidade. Foi mais fácil obter mais votantes quando a 

eleição ocorre dentro do horário de funcionamento do serviço.  

o Tem 2 eleições para o próximo sábado: CLS Village e Aurélia, que foram marcadas porque os CLS 

garantiram que eram dias ideais para a população comparecer. No caso do Aurélia, que funciona 

aos sábados, acredita que será tranquilo, mas no Village, está confiante na avaliação do próprio 

CLS.  

o Então ficará faltando as eleições do CLS Boa Vista e do CECO Viver e Conviver. No caso do Boa 

Vista, várias pessoas questionaram a falta de tempo de divulgação, o que fez adiar a data da 

eleição para dia 02/07, que fecha as eleições no CDS Norte. O problema maior foi no Santa Mônica 

mesmo, onde apesar de não haver muita renovação, algumas pessoas novas foram incorporadas.  

• Retomando a questão em debate sobre a forma de votação por cédula ou por aclamação, Iraí 

considera as ponderações de Luciana levantaram uma novidade, pois na Sudoeste nunca havia 

ocorrido esse tipo de encaminhamento de votação, pois por mais que tivesse poucos candidatos ou, 

por exemplo, 20 votantes, votavam-se os 20 presentes, sem problemas. Ela questiona Luciana sobre 

quem foram as pessoas que aclamaram, só os candidatos? Ou havia outras pessoas, que se 

recusaram a votar. Acredita que se deve tirar um encaminhamento deste coletivo e reiterou que isto 

nunca ocorreu na Sudoeste. Houve momento em que a população estava muito mobilizada e hoje esta 

não é a realidade, mas não está convencida de que não deveria ser remarcada a eleição. Entretanto 

também não é possível remarcar sempre, sem que haja um limite.  

• Nayara, argumenta, a partir do exemplo do CLS Santa Mônica, que houve a redução da paridade, mas 

havia um número bom de votantes, reforçando a paridade é o de mais importante, pois se há um grupo 

atuante, não tem que necessariamente ser 4 titulares, mas precisa ter paridade. Reforça que o foco é a 

maneira de eleição ser legítima, ou seja, necessário entender como é essa aclamação, pois para 

eleição de usuário sempre foi através de cédula. No caso de trabalhadores, onde está a ampla maioria 

da equipe votando, numa reunião de equipe, por exemplo, cabe aclamação. Para ela, essa forma de 

votação por aclamação é novidade em eleição de usuários.  

• Maria Helena relatou que no CLS Taquaral é uma região com muitos usuários, mas nessa eleição e na 

anterior também foi difícil a mobilização de votantes, mas como tinha candidatos disponíveis, já que 

agora está-se fazendo tudo ao contrário com esta paridade 2:1:1, pois sempre foi 4:2:2, está tudo 

mudando, com a mobilização difícil, defende o formato eleitoral por aclamação. Ficou sabendo pelo 

Seu João da Lagoa da comissão eleitoral do CDS Sudoeste, que teve uma pessoa que conseguiu 

trazer 60 pessoas votando, mas só conseguiram 4 titulares e 1 suplente, ou seja, tem votantes, mas 

não tem candidatos suficientes para formar o CLS. Reforça a validade da aclamação, pois as pessoas 
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querem continuar, quase não teve renovação no CLS Taquaral, com pessoas que sempre contribuíram 

com o CS, então tem que validar essa forma.  

• Luciana explica como fazem o processo de votação por aclamação: normalmente com duração de 2h, 

no início faz-se a leitura comentada do papel dos conselheiros e o levantamento de quem se coloca 

como candidato. Na hora deste levantamento, onde teve essa situação de votar por aclamação, num 

caso 8 pessoas já se colocaram, 4 deixando claro que queriam ficar como titulares e outros 4 como 

suplentes, sem abrir mão dessa condição para participar. Então a comissão eleitoral presente avaliou 

que não havia sentido fazer a votação por cédula. Mas quando há 5 candidatos querendo ser titulares, 

realizam a eleição. Para ela, não há diferença entre ser o 1º titular ou 1º suplente ou coisa assim. Não 

há hierarquia. Só faz sentido fazer eleição por urna, se houver um 5º usuário querendo ser titular, para 

ver quem vai ficar fora, como suplente. Isso não é frequente de ocorrer, mas ocorreu. Diferente do Eixo 

Sul-Sul, onde aparecem 100 a 150 pessoas para votar, às vezes, ocorreu no Eixo Suleste, em que as 

eleições com 20 ou 15 pessoas votando, uma participação bem menor, apesar de muita divulgação 

teve que realizar por aclamação. Ou seja, há um consenso entre os usuários sobre como querem se 

tornar conselheiros.  

• Nayara questiona se este processo é registrado em ata, pois é uma maneira que precisa estar muito 

bem acordada entre os participantes da votação, uma vez que estão fazendo um acordo, uma “chapa” 

para votação. Argumenta que este é um jeito de eleger por acordo e não por uma escolha legítima, 

com regras claras, com os votantes na cédula, ressaltando que se torna um processo facilmente 

questionável.  

• Luciana confirma que é registrado em ata e alega que tem como rastrear todos que participaram da 

eleição, com a discussão sendo feita de forma transparente e aberta entre todos que assinaram a lista 

de presença.  

• Nayara reforça que mesmo registrado, não é uma regra estimulada por esta Comissão do Conselho, 

que a votação deve ser feita com cédula, pois do contrário parece que a eleição foi feita para que os 

candidatos fossem legitimados apenas, o que é um imbróglio que está sendo criado para o processo 

eleitoral conduzido pela comissão e para o próprio conselho eleito. Também discorda da fala da Maria 

Helena discordando da composição paritária 2:1:1 como se isso fosse irregular, pois não é. Numa 

eleição como do CLS Santa Mônica, onde houve 50 votantes, com ampla participação, voto em urna, 

se não há candidatos porque dos 6, metade desistiu na hora, sem que outros se apresentassem, não 

se pode questionar a votação nem este conselho. Houve mobilização da população. Foram feitas mais 

de uma plenária para realizar a votação, inclusive.  

• Luciana não compreende por que seria um problema, pois houve transparência e consenso nessa 

decisão, mesmo não sendo grupo grande de votantes, umas 15 pessoas, considera que foi legítimo. 

Concorda que deve haver um consenso neste coletivo que, quando houver esse tipo de situação em 

que são colocados os candidatos fechados em torno de uma posição, a eleição deve ser remarcada, 

mesmo tendo os 4 titulares e os 4 suplentes “fechados”.  
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• Iraí avalia que tensionou demais, pois numa das unidades em que estava como comissão eleitoral, 

havia votantes, mas apenas 3 candidatos. E quem estava lá estava fechado que precisava ser no 

mínimo 4. Avaliaram que a mobilização foi pequena e que deveria ser remarcada a eleição para o dia 

seguinte. Concordo que tendo menos candidatos, mas tendo gente em quantidade para votar, é 

possível redesenhar o tamanho do CLS, respeitando a paridade com o desenho 2:1:1, pois é uma 

unidade nova, que está se estruturando. Reforçou que nunca havia visto esse formato por aclamação, 

que sempre defendeu a legitimidade do voto, mas como tem o registro dessas eleições, assumidas por 

2 comissões eleitorais (da Leste e da Sul), há também os prazos de realização que precisam ser 

respeitados, tem as eleições das referências que precisam ocorrer ainda, concorda que quem fez 

dessa forma por aclamação, precisamos legitimar, mas das próximas eleições fazer conforme a regra 

prevista que é a votação por urna, definindo isso aqui por consenso.  

• Paulo defende que em relação à paridade, é necessário debater nas comissões eleitorais distritais para 

que seja acordado o tamanho possível do CLS, a partir da mobilização em cada território. Tendo como 

exemplo do CLS Santa Mônica, chegaram a avaliar de remarcar, mas fizeram contato com os 

candidatos interessados, que informaram que nem se mudasse a data estariam presentes, com a 

ampla mobilização realizada, uma nova eleição não garantiria novos candidatos. Num momento de 

baixa mobilização como esse, acredita que é necessário insistir em toda a mobilização possível e que, 

caso o candidato esteja a mais de 2 mandatos, mas é uma pessoa ativa, envolvida, deve ser 

valorizada e continuar na luta, pois o processo de renovação não ocorre a toque de caixa.  

• Zuleide retoma a necessidade de renovação dos conselheiros, considerando as recomendações 

debatidas na reunião passada, reforça a necessidade de ter novos integrantes nos CLS e lembra que 

na reunião da comissão eleitoral do CDS Sul, que o conselheiro Lucio Rodrigues defendeu a eleição 

por aclamação, mas que nunca viu isso em sua experiência de condução de eleições no CLS HMMG, 

independente do número de votantes ou de candidatos, sem esse tipo de acordo prévio, considera 

muito estranho esse formato.  

• Nayara retoma as recomendações votadas no pleno do Conselho Municipal às comissões eleitorais 

distritais sobre reeleição de conselheiros locais e distritais de saúde, ressaltando que a lei não impede 

a recondução por tempo indeterminado, mas que há necessidade de construir o processo de 

renovação, que não ocorre de maneira “mágica”, no médio e longo prazo. Ou seja, as pessoas mais 

experientes e envolvidas precisam participar do processo de renovação de conselheiros, sendo que se 

espera contar com essa valorosa contribuição. Inclusive porque com toda essa dificuldade de mobilizar 

neste momento, onde a política é extremamente desacreditada, precisamos contar com toda a 

colaboração e envolvimento para esta renovação. Ou seja, não há ilegalidade nas pessoas serem 

reconduzidas, no caso dos CLS e dos CDS.  

o Defende que legitimar as eleições por aclamação ocorridas nos CDS Sul e Leste, mas que todas as 

eleições daqui para frente ocorram em cédulas e urna, sem acordos prévios, pois está bastante 

preocupada sobre influências externas de lideranças e vereadores com interesses espúrios, 

contra o SUS público, universal e de qualidade nestas eleições. Essa deverá ser uma pauta de 
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uma próxima reunião, pois será necessário passar um pente-fino para impugnação se foram 

eleitos assessores e comissionados entre conselheiros locais.  

• Iraí percebeu agora que o tensionamento feito pelo Seu João da Lagoa na comissão eleitoral da 

Sudoeste provavelmente tem a ver com conversas realizadas com a Maria Helena (Leste) e com o 

Lucio (Sul) que também defenderam eleições por aclamação, pois realizaram em suas regiões. Foi 

importante entender isso.  

• Vera retomou que a votação no CLS Taquaral havia candidatos, mas poucos votantes. Iraí e Nayara 

reforçaram que se estivessem nessa situação, defenderiam que houvesse nova eleição e não fosse 

feita por aclamação.  

• Nayara reforça que isso ocorreu, abrindo um precedente sem que a Comissão de Fortalecimento e 

Acompanhamento das Eleições do CMS soubesse que as situações estavam sendo conduzidas dessa 

forma, mas voltar atrás nessas eleições traria um desgaste para as comissões eleitorais distritais, que 

estariam sendo desautorizadas. Aproveitou para esclarecer que o comunicado que foi feito sobre evitar 

a remarcação de eleições teve a ver com remarcações que ocorreram em função da mudança de local 

de votação, mas que as remarcações que ocorrem por falta de participantes, devem ocorrer, pois o 

processo precisa ser retomado e o CMS apoia isso.  

• Luciana defendeu novamente a realização por aclamação, alegando que também se preocupa com as 

influências espúrias nos processos eleitorais, mas assumem esse encaminhamento desde que haja 

um consenso entre os usuários sobre como compor o CLS previamente, que a comissão eleitoral 

respeita esse acordo transparente e aberto dos candidatos e que a comissão está atenta se há alguma 

posição divergente sobre como será a votação. Nas votações que ocorreram dessa forma, não houve 

divergência sobre a composição e foram incorporados novos conselheiros. Concorda que houve perda 

da legitimidade desses eleitos, mas isso tem a ver com a necessidade de maior mobilização que não 

está ocorrendo neste momento, que inclui estratégias de capacitação, inclusive, a partir de agora.  

• Nayara argumenta que este processo eleitoral por aclamação abre um precedente para que, no limite, 

seja articulado um acordo prévio entre assessores ou lideranças de vereadores para elegerem 

conselheiros alinhados com eles, retirando do processo eleitoral democrático com voto secreto a 

legitimidade e a transparência que sempre tiveram, abrindo um caminho muito fácil para que alguém 

que queira manipular e que o Conselho Municipal de Saúde não concorda com isso. Mesmo sabendo 

que os CDS Sul e Leste foram cuidadosos com as eleições que ocorreram por aclamação, defende 

que a partir de agora não vai ser mais possível conduzir dessa forma as eleições, para evitarmos essa 

possibilidade de manipulação. Alerta para o fato de que esse formato “abre a porteira” para que 

pessoas com interesse em manipular as eleições de conselhos, ajam muito facilmente, pois sabem que 

há possibilidade de concretizar uma “chapa” de conselheiros e direcioná-lo conforme seus interesses e 

seu poder econômico.  

• Luciana concorda que das próximas eleições não farão mais por aclamação, diante de todos os 

argumentos que foram colocados aqui nesta discussão.  
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• Iraí também concorda em respeitar os processos que ocorreram por aclamação, mas que de agora em 

diante os processos ocorram da forma como sempre foi, com voto em urna.  

• Vera concorda com Luciana que foram processos legítimos por aclamação e acredita que na Leste 

sofrem pouco com influência de vereadores, mas no CLS Joaquim Egídio o subprefeito mobilizou a 

população para a eleição com mais de 40 votantes, o que é muito incomum.  

Encaminhamento:  

Corroborar as eleições por aclamações que foram realizadas pelas comissões eleitorais do CDS Leste e 

CDS Sul, mas indicar que isso não mais se repita, de forma que todos os processos sejam por cédula, 

sem acordos prévios entre candidatos sobre titularidade e suplência, para não abrir precedente para 

manipulações que possam ocorrer.  

 

2. Pedido da Área de Saúde do Adulto SMS aos conselhos distritais e locais referentes aos 

povos originários em Campinas.  

• Nayara informa sobre a demanda colocada do Simpósio sobre a Saúde dos Povos Originários 

organizado pela Área do Adulto e os nomes das 2 representantes, Luciana Ahamy do Etnocidade e a Kelly 

indicadas pelo Conselho Municipal de Saúde para compor a comissão organizadora, junto com a 

necessidade chegar aos conselheiros locais e agentes comunitários de saúde nos CS para que se 

efetivem abordagens possíveis para inclusão efetiva no SUS dessas populações excluídas pelo racismo 

estrutural, como indígenas, quilombolas em trânsito e povos de terreiro. No caso, como esta Comissão 

tem representantes dos 5 CDS, onde estão representados conselheiros locais de todo o município, a ideia 

foi trazer esse tema para combinar como esse convite e articulação possam ser realizados junto com os 5 

CDS.  

• Carlos Sauer contextualiza a demanda, partindo da concepção de que todos nós somos racistas, 

que o processo de letramento antirracista é paulatino para ser efetivo, pois o racismo estrutural está 

naturalizado, mas precisa ser evidenciado com exemplos práticos, chamando as próprias populações para 

expressarem o que vivem no seu dia-a-dia como maneira de enfrentá-lo.  

o Colocou informações sobre o Boletim de Mortalidade ISACAMP, em que 30% a mais das pessoas 

negras morrem por AVC, o que é muito, ou a violência obstétrica, onde as mulheres negras 

expressam essa iniquidade também de forma muito forte.  

o Situações muito absurdas e naturalizadas, especialmente entre indígenas e quilombolas, que 

fazem parte do plano de equidade racial voltado para a Atenção Primária em Saúde, CAPS e 

CECOs.  

o É absolutamente necessário saber onde estão os quilombolas e os indígenas, pois são pessoas 

muito ingênuas e vulneráveis ao racismo. Os ciganos e as populações de matriz africanas tem mais 

traquejo no enfrentamento dos preconceitos, mas estão sendo muito atacados, em função do 

acirramento que temos visto ocorrer na sociedade brasileira, inclusive de profissionais assumindo 

claramente seu preconceito contra determinadas populações.  
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o Então o pedido é que é necessário cadastrar quilombola em trânsito e indígenas fora do 

aldeamento, colocando a etnia de cada um, havendo uma estimativa de que há 2000 indígenas em 

Campinas, segundo a Luciana do Etnocidade. O problema maior é que esses indígenas não 

conseguem se declarar indígenas, pois se sentem inferiorizados quando se declaram.  

o Que se chegassem, através dos CDS, aos CLS para facilitar essa descoberta de indígenas sem 

aldeamento, quilombolas em trânsito, ciganos, pessoas de matriz africana, que tem essa 

capilaridade no território, contando com o olhar dos ACS, que também conhecem muito as 

comunidades para se cadastrarem, como também convidar as famílias e essas pessoas para 

participarem do Simpósio que vai ocorrer em 09 de agosto, que será online e também presencial no 

CEPROCAMP, das 8:30 a 12h. O material de divulgação ainda está sendo confeccionado. O 

conselheiro que conhecer alguma pessoa dessas populações pode levar o nome, o telefone no 

serviço do CLS para que possam ser acessadas para realização do cadastro individual pelo ACS, 

dentro da categoria das populações tradicionais (quilombolas, indígenas/etnias, etc.). 

o Sobre as informações disponíveis atualmente, a ARMAC que representa a população de terreiro 

estima que sejam 10.000 pessoas em Campinas e dos povos originários outras 2.000, mas existe 

hoje o cadastro de apenas 3 indígenas e 5 de matriz africana no E-SUS num universo de 12.000, 

por isso o Ministério de Saúde está em cima. O Plano de Promoção da Igualdade Racial de 

Campinas sancionado em 2019 está parado, tendo havido uma intervenção recente do prefeito 

junto a 7 Secretarias chamando para haver uma priorização de fato.  

• Vera reforça que não é valorizada essa identificação no cadastro individual, sendo necessário 

sensibilização dos ACS.  

• Iraí trouxe a realização de Oficinas junto com ACS para alcançar pelo menos 60 deles, para tratar 

desse cadastro, não pensaram nos conselhos, mas agora foi trazido e podemos fazer também por aí. 

Relatou também a realização de uma Oficina com coordenadores, com 1 ACS e outro profissional por 

serviço para construir um olhar e um consenso de como abordar a situação. Com o recrudescimento do 

Covid entre profissionais e coordenadores remarcaram essa Oficina. Relatou também sobre a dificuldade 

de se reconhecer como indígena ou de origem de outra população como essa.  

• Luciana gostou da estratégia de abordar o CDS e CLS nos territórios, envolvendo coordenadores 

para esses encaminhamentos com os ACS.  

• Zuleide também fala da sua experiência de se reconhecer da matriz africana, reforçando a questão 

da política pública que negligenciou essa questão historicamente.  

• Paulo pergunta sobre a disponibilidade de participar nos CDS.  

• Carlos pode estar junto pois se for a noite é mais fácil para agendar.  

• Viviane relatou que a Oficina na Noroeste será no dia seguinte.  

Encaminhamento:  

Colocar essa pauta nos 5 CDS e CLS HMMG, levando Luciana e Kelly junto com o Carlos, para serem 

abordados com elas próprias expressando e sensibilizando para a questão.  
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3. Encaminhamento em relação ao levantamento sobre passes transporte para reuniões dos 

CDS.  

Sobre este levantamento ficou acertado que será feito após a posse dos 5 CDS, sabendo que na ficha de 

cadastro já tem a data de nascimento dos conselheiros.  

 

4. Pedido de Acolhimento de novos conselheiros pelo CDS Sudoeste à Comissão de EP 

Conselheiros do CMS  

O CDS Sudoeste solicita o apoio da Comissão de EP, considerando a oferta feita pela Carminha na 

reunião passada, para realização do Acolhimento de Novos Conselheiros a partir de agosto de 2022. 

Nayara avisa à Carminha e disponibiliza o contato da Carminha para Iraí que seja dado andamento das 

tratativas, da melhor forma que o desenho já realizado possa ser ofertado e o CDS faz sua adaptação.    

 

5. Informes  

• Nayara reitera o convite para a Mesa de Debate: Que futuro queremos para o Centro de 

Convivência Casa dos Sonhos no dia 15 de junho a partir das 18h30 no SindiQuinze (Rua Dr. Quirino, 

594), que contará com representantes da gestão SMS, SSCF, Distrito Leste, Lourdes Feriotti (supervisora 

clínico-institucional), Ney Moraes (trabalhadora) e Roque Teixeira (usuário do CECO).  

• Zuleide pede para ser realizada reunião com o CMS por que a Neusa, secretária do CLS HMMG, 

quer realizar eleição até segunda quinzena de julho. Nayara solicita à comissão eleitoral do CDS Sul para 

que se posicione sobre como estão propondo incluir essa eleição no calendário eleitoral e Luciana informa 

que as eleições de CLS estão em andamento e que para eleger os representantes de usuários para o CLS 

HMMG, é necessário ter o CDS compostos, mas sugere que na reunião que ocorrerá na semana que vem 

da comissão eleitoral do CDS Sul a Neusa possa levar essa questão para ser tratada e levada a diante, 

pois de fato é necessário realizar o processo eleitoral interno ao CLS HMMG de maneira simultânea, pois 

ele tem algumas especificidades mesmo. Luciana se dispõe a fazer contato com a Neusa para definir a 

comissão eleitoral de lá, com pessoas que não serão candidatos. Em seguida, a Luciana entrará em 

contato com Nayara. Neusa fez contato com Maria Helena, pedindo que ela resolvesse o problema. 

Luciana comenta que ela estava na reunião da comissão eleitoral do CDS Sul e não comentou nada.  

 

6. Próxima reunião da Comissão: 14/07/22 (segunda 5ª feira) às 19h virtual.  
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