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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_12052022_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), Márcia 

Merisse (apoio distrital Sudoeste), Zuleide (trabalhadora CLS Mário Gatti), Joana Julia (usuária Norte), 

Luciana Cantareiro (apoio distrital Sul), Paulo Afonso Junior (apoiador Norte), Rita Lélis (coordenadora 

usuária CDS Norte), Neide Alves (usuária CDS Noroeste), Viviane Guimarães (apoio distrital Sul), Rosely 

Laureano (trabalhadora CDS Norte). 

Justificaram:  Clarice Escandoleiro (coordenadora CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde), Iraí Betti (apoiadora 

Sudoeste), Lourdes Meneses (MOPS região Sul). 

Convidada: Carminha Carpintéro (articuladora Comissão Educação Permanente Conselheires do CMS) 

 

Pauta: 

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

2. Recomendações do CMS às comissões eleitorais distritais sobre reeleição de conselheiros locais e 

distritais de saúde  

3. Capacitação de novos conselheiros: informe da Comissão de Educação Permanente de Conselheires 

do CMS  

4. Informes  

5. 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:  

• Rita, Paulo, Rosely e Joana pelo CDS Norte:  

o As coisas estão fluindo bem e fazer junto de todos os CLS com a Comissão Eleitoral ampliada está 

bem legal, inclusive com maior envolvimento de coordenadores e apoiadores;  

o Estão sem retorno do representante do CAPS Estação e Paulo vai falar com Sandrina para verificar 

porque não estão participando; 

o No caso da UPA Anchieta Metropolitana as coisas começaram a caminhar com a representante 

indicada pela RMG, a Jéssica, e está a todo vapor; 

o As eleições começam dia 23/05, daí teremos mais novidades;  

o As subcomissões por eixo do território poderiam estar melhor, mas vamos seguindo;  

o Conseguimos a publicação no DOM, mesmo meio em cima da hora, da UPA Anchieta e CS 

Anchieta, que ocorrem no mesmo dia;  

o Rosely informou o horário da eleição do CLS Cassio Raposo no dia 27/06 das 8 às 10h, uma 

eleição difícil de fazer, em função de contatos no território;  

o Está sendo realizada atividade de mobilização na região do Village. 
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• Maria Helena e Vera pelo CDS Leste:   

o Relatam que está correndo tudo conforme previsto, com as eleições tendo sido iniciadas em 29/04 

e realizadas várias delas, tais como a do CRI (pela primeira vez, composição 2:1:1), Sousas, 

Centro, CECO Espaço das Vilas (pela primeira vez também), Carlos Gomes (boa participação e 

envolvimento), Joaquim Egídio (boa participação), Casa dos Sonhos (composição 2:1:1), mas ficou 

pendente a do 31 de março, que teve que ser remarcada; 

o Outras estão agendadas para o final de maio, enviando novamente para publicação;  

o Faltam 7 serviços para fazer, sendo que a Maria Helena tem participado de praticamente todas, 

mesmo quando não está escalada;  

o Todas as documentações vão ser encaminhadas ao final, sendo reiterada a informação já 

socializada no grupo de zap da Comissão de Fortalecimento;  

o Pretendem realizar uma reunião de avaliação de todos os processos, após finalização;  

o Rosely comentou sobre sua vivência junto ao CLS do Carlos Gomes, sua alegria de ver as fotos 

com a eleição; 

o Seu Paulo diz que está participando de poucas eleições, mas que está sendo bom;  

o Trabalhadores estão participando e se envolvendo.   

• Luciana e Viviane pelo CDS Sul:  

o Referiram que a próxima reunião da comissão eleitoral ocorrerá no dia 16/05 e que grande parte 

dos CLS definiram suas datas de eleição, faltando apenas algumas; 

o Estão fazendo as mobilizações locais;  

o Neste dia 16/05 vão fazer a distribuição dos integrantes da comissão para realização das eleições 

nos diferentes territórios, sendo que o SSCF definiu e encaminhou as 4 datas para seus serviços, 

como combinado (sendo que uma delas vai precisar retificar no DOM);  

o Em 23/05 começam ocorrer, sendo 3 somente neste dia;  

o Está correndo tudo bem, houve várias conversas nos territórios para mobilizações;  

o As eleições das UPAs acontecendo junto com os CS.  

• Márcia pelo CDS Sudoeste:  

o Relembrou que o cronograma deles tem sido seguido (2ª quinzena de abril até final de maio), 

desde a 1ª eleição a do São Cristóvão, incluindo serviços Cândido; 

o Contou também que a comissão eleitoral era grande, mas devido a menor disponibilidade, tem 

atuado com menos componentes, mas tem sido suficiente, sendo que seu João da Lagoa e seu 

Celestino acompanhando várias delas;  

o Relatou que ficou faltando o CLS do Santos Dumont, que não deu quórum e será repetida com 

nova publicação; 

o Referiu que tem sido gostoso participar dos processos, que o pessoal dos CAPS está muito 

animado realizando suas eleições, inclusive os que estão fazendo pela primeira vez;  

• Viviane pelo CDS Noroeste (Silas havia dito que tentaria entrar, mas não compareceu): 

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/  

o Relatou que houve uma reunião com coordenadores de serviços em que foi praticamente unânime 

que as eleições de CLS serão realizadas, havendo o questionamento de um CLS que queria fazer 

a eleição mais tarde, depois da eleição argumentando pelo “medo de política”, mas esse CLS já 

está fazendo agenda de mobilização de sua população para fazer eleição;  

o Contou que os CLS estão se dedicando a marcar as plenárias de mobilização da população para 

participação nas eleições em seus territórios; 

o Ainda não foi realizada nenhuma eleição;  

o A comissão eleitoral foi ampliada tendo sido realizada reunião na semana anterior, com mais 

usuários, precisando ampliar o número de trabalhadores e atualmente contam com 13 integrantes;  

o Nessa reunião não conseguiram que participassem representantes do SSCF e RMG, que falta 

convidar essas representações;  

o Nayara relata a articulação com a gestão da RMG e SSCF que o CMS fez na Sul e Norte como 

exemplos para viabilizar a participação destes representantes na Comissão Eleitoral da Noroeste, 

combinando com Viviane dela repassar 2 datas boas para a comissão eleitoral para poder convidar 

as 2 instituições. 

• Sobre as eleições de conselhos das referências (HMMG, Ouro Verde, Polis, SAMU, Laboratório, 

CEREST), que dependem de eleger usuários pelos distritos, foi lembrado que estas ocorrerão assim 

que os CDS se constituírem, sendo possível já realizar as eleições de serviços como CR ISTAIDS, 

CRR, CRI, Ambulatório Transcender, cujos usuários são os que são atendidos nesses serviços; 

o Foi reiterado que os CDS desencadeiam e apoiam os CLS de referência existentes para 

constituírem comissões eleitorais próprias, como é o caso dos CLS HMMG e Ouro Verde.  

o Zuleide relata que o CLS do HMMG está aguardando como a comissão eleitoral da Sul vai 

desencadear o processo eleitoral lá. 

o Luciana comenta que vão conversar sobre SAMU e HMMG na reunião da comissão eleitoral que 

está prevista para o próximo dia 16/05, como também o CEREST.  

o Márcia informou que CLS Ouro Verde e Laboratório confirma a proposta de realizar após a 

constituição do CDS Sudoeste. Informou também que estão trabalhando com a ideia de fazer a 

eleição local no Ambulatório Transcender, tentando marcar a eleição neste bloco.  

Encaminhamentos:  

a) Nayara aguarda contato Viviane Martino para articular reunião com gestores SSCF e RMG para 

inclusão na comissão eleitoral;  

b) Nayara envia contato de Delma Medeiros (bolsista WASH) para que seja incluído relato da Sul na 

matéria que está escrevendo para o site do Conselho;  

c) Reiteradas quais são as documentações pós-eleição que serão encaminhadas pelas comissões 

eleitorais ao CMS, a partir das informações socializadas no grupo de zap pela Secretária Executiva 

Ivonilde; a documentação tem que ser em três vias:  

1) Ata da eleição dos usuários e trabalhadores, composição e cédulas da eleição dos usuários e 

trabalhadores fica na unidade de saúde no conselho local.  
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2) Ata da eleição dos Usuários; Ata da eleição dos Trabalhadores; Composição do Conselho Local 

encaminha para o Distrito de Saúde.  

3) Ata da eleição dos Usuários; Ata da eleição dos Trabalhadores; Composição do Conselho Local 

encaminha para o CMS. 

Reiterado também que sejam encaminhadas somente ao final de todo o processo e que sejam 

verificados se todos os dados foram preenchidos corretamente.  

 

2. Recomendações do CMS às comissões eleitorais distritais sobre reeleição de conselheiros 

locais e distritais de saúde  

• Nayara leu as Recomendações (Anexo), contextualizando a consulta realizada pelo CLS do Santa 

Rosa da Noroeste, que se pretende que sejam aprovadas no próximo pleno do dia 25/05;  

o Reitera que essas recomendações são no sentido de sensibilização para que haja renovação de 

lideranças na recomposição dos conselhos;  

• Viviane coloca que foi uma dúvida geral na comissão eleitoral do CDS Noroeste, que ficaram 

desanimados quando imaginaram que não poderiam se recandidatarem, mas dessa forma como está 

nas recomendações está como uma boa saída;  

• Rita argumenta que muitos dos conselheiros que estiveram no último mandato não o exerceram de 

fato, pois muitos conselhos não funcionaram em função da pandemia, por isso precisam ser chamados 

a participar e exemplifica que, por exemplo, em momentos de realização de Conferência precisa de 

pessoas mais experientes, como alicerce ao processo que está sendo desenvolvido;  

• Maria Helena relata que ela se coloca como uma conselheira que nunca sai do mandato (junto com 

seu João da Lagoa, seu Celestino e a Neide) e que, agora inclusive, foi reeleita de novo;  

o que já tentaram mudar nesta questão, parece que em 2010 ou 2013, mas não conseguiram, porque 

teve muita resistência;  

o considera que eles incentivam sempre as pessoas a participarem mas ninguém vem, estão 

desinteressados;  

o avalia que o controle social acabou, porque as eleições são muito frustrantes e que enquanto “a lei 

está errada, mas tem os coitadinhos que querem ficar, deixa ficar”;  

• Rosely considera importante a renovação, mas precisa ser acompanhada do conhecimento e da 

experiência de quem já vem construindo, pois é muito importante trazê-los para “dar aula” para os 

menos experientes sobre o que é controle social, como atua um conselheiro, sem perder esse 

conhecimento adquirido, essa bagagem, essa história;  

• Zuleide relata sua preocupação sobre a época em que o CLS do HMMG esteve inativo, que o CMS 

organizou a eleição, em que entraram ela, Anna Scotoni, Odirlei, Márcio e outros, mas na segunda 

eleição poucas pessoas entraram e conselheiros como Odirlei, que foi eleito com a maior votação, não 

continuou ficando apenas os demais; concorda que precisa de renovação, mobilizar os novos, 

contando com o Márcio e o Pires que são mais experientes junto; de forma geral os novos não querem 
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participar, mas precisam chama-los; quando se aposentar pretende entrar como conselheira usuária no 

CLS HMMG pela região onde mora (Noroeste);  

• Joana concorda com a renovação, porque quando começou também não sabia de muitas coisas; relata 

a experiência precursora do conselho na região dos Amarais, quando foram tachados de “loucos”, 

quando nem havia os serviços existindo direito; também trouxe a troca de experiência com o Costa e 

Silva, que também foi bem no início; nesta época não havia lei de conselhos, mas sabia que era 

necessário lutar por melhorias; eram jovens, lutaram e agora é lei, numa construção da história da 

região; tem que chamar as pessoas novas, elas também vão aprender, vamos dar assistência, é difícil 

isso, mas temos que tentar;  

• Neide relata que estão chamando gente nova para o CLS do Balão do Laranja, abrindo para a 

população fazer as lutas conjuntas por melhorias, que tem sido identificados vários problemas no 

serviço;  

• Rita reitera que as reuniões dos CLS são abertas para que a população participe, que não se deve 

enrijecer nas pautas, para reforçar o papel do conselho e dos conselheiros, fazendo a própria formação 

de conselheiros; cita a Lei de criação do CLS, quando abre para o coordenador do CLS estimular a 

participação da população nas reuniões;  

• Nayara reitera que a mudança da lei (que é demorada e difícil de ser viabilizada) precisa ser precedida 

desde já de uma mudança de postura para fomentar a renovação dos conselhos, na forma atual de 

funcionarem, pois devem realizar suas reuniões abertas, divulgá-las no mural da unidade sobre datas, 

horários e temas debatidos;  

o relembra do trabalho desta comissão no mandato anterior pré-pandemia, que se buscou levantar 

com os CLS pontos do serviço para que os conselheiros focassem num olhar crítico para intervir e 

propor pautas de discussão, para influenciar e mudar a realidade, a partir de uma visão ampliada do 

que está ocorrendo, sempre criando um canal de comunicação com a população que representa;  

avalia que essa proposta precisa ser retomada;  

o avalia como importante este debate sobre as recomendações, pois serviu para fazer essa 

conversa para reavivar nosso compromisso com a renovação do controle social, junto com o 

reconhecimento da história e da experiência das pessoas que vem construindo o controle social;  

o reforçou que existem diferentes formas de alcançar essa renovação, dando exemplos de 

situações em que se diversificaram as formas de divulgação das eleições, abriram-se para que 

pessoas interessadas surgissem, fazendo o conselho funcionar “para fora” e não sempre para os 

mesmos; 

o aproveita para sugerir um vídeo sobre a experiência de mobilização popular na saúde na região 

do Costa e Silva, da organização como CLS, que pode ser assistido aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=WgBehS63wO8 ajudando a fomentar a discussão sobre a 

renovação.  

• Joana exemplifica sua abordagem realizada na fila da Cozinha Solidária para conseguir novas 

candidatas para os CLS do Santa Mônica e São Marcos.   
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• Rosely sugere que seria interessante conseguirmos colocar cartazes nos ônibus divulgando o trabalho 

dos conselhos e dos conselheiros.  

Encaminhamentos:  

• Levar as recomendações às comissões eleitorais sobre reeleição de conselheiros para aprovação no 

pleno CMS de 25/05;  

• Diversificar formas de mobilização da população para participar das eleições, alcançando mais 

pessoas novas;  

• Fazer com que conselhos funcionem de forma aberta: 

o divulgar suas reuniões para participação ampla da população, com cartaz em local visível com 

data, horário e pautas que estão sendo tratadas;  

o retomar o roteiro de atividades de conselheiros proposta no mandato anterior para orientar a 

atuação, priorizando pautas em cada realidade e construindo propostas de intervenção, envolvendo a 

população que usa os serviços, não somente os conselheiros que foram eleitos;  

• Articular com Comissão de Comunicação sobre a proposta de colocar cartazes em ônibus de 

Campinas sobre o trabalho dos Conselhos.  

 

3. Capacitação de novos conselheiros: informe da Comissão de Educação Permanente de 

Conselheires do CMS  

• Carminha inicia solicitando ajuda à Joana para divulgação das Rodas de Terapia Comunitária que estão 

sendo realizadas na região do São Marcos, na cozinha solidária, em que ela atua para ampliar 

participação da população; 

• Faz a oferta da comissão de Educação Permanente de Conselheiros de realizar oficinas para 

acolhimento dos novos conselheiros recém-eleitos, trabalhando junto com os CDS nas regiões após as 

eleições, talvez iniciando pela região Sudoeste, que finaliza suas eleições antes que as demais;  

o Exemplificou que se poderia adaptar as oficinas realizadas pré-pandemia na região Sul envolvendo 

3 CLS daquela região, enfocando o papel dos conselhos e dos conselheiros, que pode ser um 

ponto de partida para desenvolver este acolhimento;  

o Ressalta a necessidade de renovação de lideranças na saúde diante de tanta destruição que temos 

vivenciado no SUS, pois a necessidade de acolhimento é para todos, para os menos experientes 

mas também para os menos experientes;  

• Ficou a oferta no aguardo dos CDS se posicionarem se há interesse em abraçar a proposta da 

Comissão de Educação Permanente de Conselheires.  

• Zuleide reforça a necessidade de realizar essas atividades de acolhimento para quem estiver chegando 

para não se sentirem sozinhos, enfocando a questão do regimento do CLS e do papel dos conselhos.   

 

4. Informes  

Nayara informa da articulação da Executiva do CMS junto aos CDS para levantar nomes e fazer o convite 

para representantes dos CDS para a Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde de 
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Campinas, que deverá ocorrer até 31 de março de 2023, em que cada CDS terá 2 representantes de 

usuários, 1 trabalhador e 1 gestor, além de outras pessoas que também estão sendo convidadas para 

referida Comissão.  

Nayara solicita à Viviane Martino e Neide Alves, representantes presentes do CDS Noroeste, que 

coloquem em pauta em reunião da Comissão Eleitoral do referido CDS sobre a necessidade de incorporar 

novos representantes nesta Comissão e avaliem com Silas, coordenador, sobre como vamos fazer para 

que ele possa estar presente nas reuniões da Comissão (se teremos que rediscutir a data ordinária de 

reunião da Comissão ou outra medida).   

 

5. Próxima reunião da Comissão: 09/06/22 (segunda 5ª feira) às 19h virtual.  
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