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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_14072022_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), Clarice 

Escandoleiro (coordenadora CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde), Luciana Cantareiro (apoiadora distrital Sul), 

Lucio Rodrigues (usuário CDS Sul), Carla Maria Rodrigues (usuária CDS Sudoeste), Viviane Guimarães 

(apoiadora distrital Sul), Rita Lelis (coordenadora usuária CDS Norte).  

Justificaram: Rosely Laureano (trabalhadora CDS Norte), Iraí Betti (apoio distrital Sudoeste), Paulo 

Afonso Junior (apoiador Norte), Zuleide Freitas (trabalhadora CLS Mário Gatti), Lourdes Meneses (MOPS 

região Sul), Perci Patelli (usuário CDS Norte), Marcia Merisse (apoiadora CDS Sudoeste).  

Convidada: Ivonilde (Secretária Executiva CMS).  

 

Pauta: 

1. Andamento dos processos eleitorais de conselhos nos CDS e preparação das eleições de Referências 

(CLS Mário Gatti, Ouro Verde, SAMU, CEREST, Laboratório e Polis)  

2. Composição, eleição e posse dos 5 CDS 

3. Publicação das eleições no DOM e demais procedimentos  

4. Informes  

5. Data da próxima reunião da Comissão.  

 

1) Andamento dos processos eleitorais de conselhos nos CDS e preparação das eleições de 

Referências (CLS Mário Gatti, Ouro Verde, SAMU, CEREST, Laboratório e Polis)  

Fizemos uma rodada de falas dos representantes dos CDS presentes:  

• Lucio, Viviane e Luciana pelo CDS Sul:  

o Faltam 3 CLS para realizarem eleições: o São José (16/07), o Carvalho de Moura (precisa remarcar 

por causa da reforma e também não teve participantes como esperado) e o Oziel (precisa remarcar 

pois na última não teve participantes como esperado); 

o No caso das referências em seu território:  

✓ Foi explicado que os representantes de usuários que compõem estes CLS das referências são 

indicados 1 titular e 1 suplente de cada CDS;  

✓ Mario Gatti: as datas indicadas pela Neusa para eleições do segmento dos Trabalhadores e do 

subsegmento de usuários das Entidades seria a 2ª semana de agosto, mas quem acompanha 

é a Comissão Eleitoral do próprio CLS do hospital, a qual não sabiam ao certo quais eram 

integrantes (parece que são 4 pessoas) pois o CDS Sul não está acompanhando; relataram 

que a Neusa, representante da RMG na comissão eleitoral do CDS Sul, tem participado das 

reuniões informando situações, esclarecendo dúvidas e também vem compondo as duplas que 
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acompanham as eleições que estão ocorrendo na região Sul; o Márcio, o outro representante 

da RMG está mais ausente da comissão eleitoral distrital;  

✓ SAMU: sabiam que Neusa (representante da RMG) estava tentando falar com responsável da 

gestão do serviço para realizar a eleição do segmento dos Trabalhadores;  

✓ CEREST: como são 4 (quatro) representantes de sindicatos, 2 (dois) representantes de 

associações (1) ou conselhos distritais ou municipal de saúde (1), informaram que em contato 

com o gestor do serviço este relatou a dificuldade de mobilização dos sindicalistas, que 

marcaram uma reunião do CLS para 18 de agosto, para a qual representantes da comissão 

eleitoral do CDS Sul foram convidados(as) e que planejavam suas eleições para novembro; 

relataram que o coordenador do serviço ficou aliviado em saber que poderia contar com a 

colaboração da comissão eleitoral do CDS Sul na eleição do CLS, mas o CDS não pretende 

contrapropor ou antecipar datas para esta eleição; foi informado também que a representante 

da RMG ofereceu para que o CDS Sul faça indicações de entidades para participar da eleição 

do subsegmento das entidades de saúde do CLS HMMG;  

o Nayara pontuou que seria importante que houvesse representantes do CDS Sul compondo a 

comissão eleitoral de suas 3 referências CLS HMMG, SAMU e CEREST, não somente do 

CEREST, como está ocorrendo no processo eleitoral do CLS Ouro Verde, por exemplo, em que o 

CDS Sudoeste integra a comissão com 2 representantes;  

✓ apontou também que o prazo para eleição do CLS CEREST não pode ser novembro, pois 

precisamos garantir que se cumpra a Resolução 01/2022, em que a posse dos CDS está 

prevista até 15 de setembro e, dessa forma, ofereceu a colaboração dos sindicalistas do 

Conselho Municipal de Saúde (que é algo viável de desencadear) para mobilização dos 

sindicalistas deste CLS, os quais têm interfaces com as diferentes centrais sindicais;  

✓ colocou também a necessidade de contextualizar com informações o processo eleitoral de 

trabalhadores na constituição da comissão eleitoral do CLS SAMU, tendo em vista que todos 

os representantes de trabalhadores do mandato anterior se desligaram, como também que 

fosse levada em conta a definição sobre a composição paritária deste CLS, em que debatemos 

e acolhemos um parecer dado pela assessoria jurídica da Secretaria de Saúde, ficando 

combinado que seria realizada reunião da comissão eleitoral do CLS SAMU em que gostaria 

de participar, composta também por representação do CDS Sul.  

• Viviane Martino pelo CDS Noroeste:  

o Foram realizadas 16 eleições de CDS, faltando realizar as do Satélite Iris, Vicente Pisani, Florence 

Santa Rosa (última eleição que será no dia 30/07), e UPA Campo Grande (23/07 de usuários e 19 

e 20/07 de trabalhadores);  

o Conseguiram poucos CLS com a conformação completa, isto é, 4 titulares e 4 suplentes, mas a 

maioria com 4 titulares e 1, 2 ou 3 suplentes, sendo que a maioria tinha até um número bom de 

votantes, mas poucos candidatos;  

o A posse do CDS Noroeste está prevista para 25 de agosto às 14h;  
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o Após aqueles questionamentos sobre realizar ou não as eleições, logo que começaram a ser 

desencadeadas, não houve mais questionamentos.  

• Rita pelo CDS Norte:  

o Todas as eleições de CLS foram concluídas, sendo a última a do Boa Vista; 

o Enviaram os documentos via malote, faltando apenas as do CLS Barão Geraldo, Boa Vista e 

Cassio Raposo do Amaral, as quais o Paulo apoiador entregará em mãos, caso consiga acertar o 

horário com a secretária executiva;  

o A posse do CDS Norte está prevista para dia 01 de agosto às 17h, com a presença da Nayara, 

como presidenta do CMS e o convite vai ser disponibilizado no grupo de zap da Comissão;  

o Solicitou que seja dada devolutiva para as documentações encaminhadas pelos CDS pela 

secretária executiva do CMS, tendo sido antecipada a pauta 3 para ser tratada em seguida, de 

forma que a mesma, que está presente, possa dar o retorno de imediato; ela informou que recebeu 

as documentações da Norte, da Sudoeste e da Leste.  

• Vera pelo CDS Leste:  

o Todas as eleições de 17 CLS foram concluídas, sendo que os CLS menores, como os de CECO ou 

CAPS, ficaram com a proporção 2:1:1; 

o A eleição do CDS Leste está marcada para dia 21/07, às 19h (conselheiros usuários e 

trabalhadores indicados nos serviços) e que formaram um grupo de trabalhadores indicados(as) em 

cada CLS para indicar quais serão os representantes deste segmento no CDS; 

o Perguntou sobre como os demais CDS estão fazendo sua composição e foi indicado que esta é a 

3ª pauta desta reunião, em que vamos detalhar isso;  

o Quanto à eleição das Referências, no caso da Leste, é o CLS das Polis, que envolve uma 

comissão eleitoral com integrantes dos CDS Sul e Leste e a paridade estabelecida de 5 usuários (1 

de cada CDS), 3 trabalhadores e 2 gestores; 

o Ficou combinado que Vera, no retorno de suas férias (termina em 30/07) vai procurar Viviane e 

Luciana da Sul para realizar uma reunião de planejamento e constituição da comissão eleitoral da 

eleição desses conselheiros trabalhadores.  

• Clarice pelo CDS Sudoeste:  

o Todas as eleições de CLS concluídas, sendo que dia 21/07 seria realizada a eleição dos 

representantes distritais (conselheiros usuários e trabalhadores indicados nos serviços);  

o A posse do CDS Sudoeste será realizada em 11 de agosto às 14h na FAC 4, com a presença da 

Carminha, como representante da Comissão de Educação Permanente de Conselheiros e da 

Nayara como presidenta do CMS;  

o Falta realizar as eleições das Referências, isto é, CLS Ouro Verde e Laboratório.   

o Como Iraí não estava presente, Nayara havia esclarecido com ela que a eleição no Laboratório é 

tranquila, porque funciona em horário comercial;  
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✓ Mas relatou que a dos trabalhadores do CLS Ouro Verde é mais desafiante, pois são 27 

empresas funcionando, os problemas advindos da rotatividade de pessoal e das contratadas, 

além da pressão das chefias, a desmotivação em participar, dentre outras dificuldades;  

✓ À convite, por ter participado da eleição anterior, esteve presente na reunião da Comissão 

Eleitoral do CLS Ouro Verde, da qual fazem parte Devanir Bissoli e Clarice Escandoleiro 

(conselheiros usuários), José Augusto Vasconcellos (conselheiro trabalhador), Carlos Henrique 

Martins (conselheiro gestor) e João da Lagoa e Luiz Freire (conselheiros usuário e gestor) 

representantes do CDS Sudoeste, ressaltando essa integração tal como se espera que o CDS 

Sul componha as comissões eleitorais dos CLS do Mario Gatti, SAMU, CEREST e das Polis, 

junto com a Leste;  

✓ Foi decidido que as eleições de trabalhadores, em função da alta rotatividade, realizar o 

processo na composição paritária 6 usuários (2 do CDS Sudoeste e os 4 demais um de cada 

CDS), 3 trabalhadores e 3 gestores, sendo que dos trabalhadores, após a definição dos 3 

titulares e 3 suplentes, ficariam os suplentes excedentes por ordem decrescente de votação 

para serem chamados a assumir, caso haja desistência, como ocorreu durante o mandato 

passado; 

✓ Com um processo de divulgação para dentro do serviço bem amplo, com banners, card, na 

intranet, cartazes, diálogo com trabalhadores nos setores, que seu João e seu Devanir estão 

dispostos a realizar, além da sensibilização sobre o processo dos gestores que o conselheiro 

gestor irá fazer, sendo que a ficha cadastral vai poder ser acessada em googleforms, por email 

e também em forma presencial;  

✓ As datas da eleição serão 23 e 24 de agosto, das 6:30 às 8:30h e no dia 24 de agosto, do meio 

dia às 15h para alcançar o máximo de trabalhadores em função dos diferentes plantões de 

trabalho; 

✓ A comissão de comunicação do CMS vai fazer o card e o banner, sendo também enviada a 

ficha cadastral de inscrição adaptada para essa eleição; 

o Clarice fez um apelo para que os usuários que forem definidos como representantes pelos 

respectivos CDS para participar do CLS Ouro Verde sejam pessoas realmente compromissadas, 

pois foi muito difícil manter a participação, mesmo sendo virtuais as reuniões, não conseguiam que 

desse quórum muitas vezes.  

o Nayara reforçou essa fala da Clarice.  

o Vera perguntou se é possível chamar uma pessoa que foi eleita como usuária, que extrapolava a 

lista de suplentes para assumir no lugar de uma das suplentes que desistiu, mas foi esclarecido 

que isso precisaria ter sido divulgado como regra anterior à eleição, como não ocorreu dessa 

forma, como está ocorrendo na eleição de trabalhadores do CLS Ouro Verde, não é possível 

aplicá-la.  

Encaminhamentos:  
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a) Comissão eleitoral conjunta entre CDS Sul e Leste para a eleição de trabalhadores do CLS das 

Polis; 

b) Colaboração dos sindicalistas do CMS para repactuar a realização até agosto das eleições do 

subsegmento dos sindicalistas do CLS CEREST na colaboração da comissão eleitoral deste CLS, 

integrada por integrantes do CDS Sul; 

c) Constituição de uma comissão eleitoral CLS SAMU para eleição de trabalhadores de forma 

integrada com CDS Sul, levando em conta encaminhamentos anteriores quanto a paridade e 

situação de desligamento de representantes de trabalhadores no mandato passado, bem como 

alinhamentos com representação da RMG na comissão eleitoral CDS Sul;  

d) Constituição de uma comissão eleitoral CLS HMMG para eleição de trabalhadores e entidades de 

forma integrada com CDS Sul, levando em conta alinhamentos com representação da RMG na 

comissão eleitoral CDS Sul.  

 

2. Publicação das eleições no DOM e demais procedimentos  

• Havia sido proposto que este ponto fosse antecipado ao terceiro, para contar com a presença da 

secretária executiva na reunião, mas como ela não está mais presente (parece que houve problemas de 

conexão), as dúvidas e propostas serão encaminhadas pela presidenta junto à secretária executiva para 

ser publicizada no grupo de zap.  

• Rita reforçou a necessidade de uma devolutiva formal por parte da secretária executiva sobre o material 

encaminhado pelos CDS, se está tudo ok ou está faltando algum documento.  

• Viviane pediu uma confirmação de que é possível o envio da documentação pelo CDS por meio 

eletrônico, de forma digitalizada, com o cuidado do arquivamento dos originais no serviço onde foi 

realizada a eleição.  

• Lucio questionou se é possível enviar o envio das documentações aos poucos ou em bloco por CDS.  

• Houve o alerta sobre ter o controle e monitoramento dos envios, se aos poucos ou de forma global, pois 

se houver algum questionamento, deverá ser rastreada com facilidade.  

Encaminhamentos:  

a) Além da guia de remessa assinada, que todes recebem, Nayara vai alinhar com a secretária executiva 

para que envie informações sobre o que está correto, principalmente as pendências na documentação 

enviada para ser providenciada. 

b) Foi esclarecido que já foi informado pela secretária executiva no grupo de zap da Comissão de 

Fortalecimento e Acompanhamento de Eleições que é possível o envio eletrônico tanto como físico da 

documentação.  

c) É possível enviar em bloco ou aos poucos, conforme os CDS preferirem, tendo o cuidado do 

monitoramento de todas as documentações estejam sendo enviadas, caso haja algum questionamento 

posterior.  

 

3. Composição, eleição e posse dos 5 CDS 
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• Foi lido trecho da Lei de criação dos CDS de 2003 preliminarmente, pois é importante tê-la como 

referência, a saber:  

“Art. 2º - Os Conselhos Distritais de Saúde do Município de Campinas terão composição tripartite com 

representação da administração municipal, dos trabalhadores de saúde e dos usuários. 

I - Para a composição do Conselho Distrital de Saúde será mantida a proporção de paridade (2:1:1), sendo 

50% dos membros da representação dos usuários, 25% da representação dos trabalhadores de saúde e 25% 

da representação da Administração Municipal; 

II - Os membros representantes (titulares e suplentes) dos trabalhadores de saúde serão eleitos entre os 

Conselheiros que representam os trabalhadores nos Conselhos Locais de Saúde, garantindo pelo menos 01 

(um) representante de cada Unidade de Saúde entre os membros titulares e suplentes; 

III - Os membros representantes (titulares e suplentes) dos usuários serão eleitos entre os conselheiros que 

representam os usuários nos Conselhos Locais de Saúde, garantindo pelo menos 01 (um) representante de 

cada Unidade de Saúde entre os membros titulares e suplentes; 

IV - Os membros representantes (titulares e suplentes) da Administração Municipal poderão ser indicados 

pelo Coordenador Distrital, desde que entre os indicados conste o Coordenador de Distrital como membro 

nato e titular, e membros eleitos no Colegiado de Coordenadores do Distrito; (...)”  

• A forma de efetivar essa regra, no restante da Lei, não está especificada, apenas citando como deve 

ficar o resultado dessa constituição do CDS; neste sentido, o titular e o suplente de usuário, o 

representante de trabalhador e o do gestor é definido no CLS de origem, mas a questão é como todas 

essas indicações se constituem numa composição paritária de cada CDS;  

• Retomando a experiência de composição em cada CDS, seus representantes foram relatando:  

o Na Sul, Lucio relatou que os 22 serviços, definem os 11 titulares e que outra metade recompunham 

com 11 suplentes dentre usuários, pois o processo se dá a partir da eleição de 1 representante de 

usuários em cada CLS e na reunião em que será realizada a eleição distrital, 11 serão definidos 

como titulares e 11 como suplentes; Luciana completou que, enquanto não se viabilize a separação 

em 2 distritos, como atualmente continua com 22 serviços (17 CS, 3 CAPS e 2 CECO), o CDS se 

tornaria muito grande com 22 usuários, 11 trabalhadores e 11 gestores totalizando 44 integrantes, 

o que se configura um conselho municipal; então optaram por retirar dentre os 22 titulares de 

usuários (que não conta os representantes das referências, que já têm assento no CDS porque 

estes são originários dos serviços como CS e outros que já estão), os 11 para compor como 

titulares e os demais como suplentes a partir de uma eleição dentre todos os componentes, 

permanecendo 6 trabalhadores e 5 gestores também compostos através de processo eleitoral, em 

que serviços que tem trabalhador não tem gestor e vice versa; reforçou que dessa forma 

conseguiram melhor participação e quórum neste CDS, com garantia de melhor funcionamento; no 

caso da definição dos trabalhadores e gestores, relatou que levantam primeiro de quais unidades 

os trabalhadores se mostram interessados em integrar o CDS para completar o número definido e, 

após esse mapeamento, completam os gestores das unidades que não estão representadas até 

completar o número da paridade; um alerta é que caso a separação em dois distritos ocorrer neste 

mandato será necessário verificar como se dará a recomposição dos 2 CDS;  
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o Na Leste, Maria Helena contou que cada um dos 17 CLS define seu titular e seu suplente de 

usuários, os trabalhadores naquele mesmo CLS também definem seu representante, depois todos 

os 17 trabalhadores indicados fazem uma reunião distrital para definir quem são os 9 trabalhadores 

que vão compor o CDS, sendo que os 8 gestores devem ser de outros serviços que não os 

mesmos dos trabalhadores, de forma que todos os serviços estejam representados, seja por 

trabalhadores, seja por gestores; Vera argumenta que precisa ser 18 por ser número par para 

dividir, então propuseram que o 18º usuário seria eleito na hora da reunião de composição do CDS, 

a partir de algum conselheiro que se voluntarie; gostaria de saber se a proposta de reunião entre 

17 trabalhadores para escolher 9 é a melhor forma de fazer; no caso do gestor, tem o nato 

(coordenador distrital) e são indicados 8 para compor os 9 conselheiros gestores;  

o Na Noroeste, Viviane Martino referiu que estão próximos a realidade da Sul, com 21 CLS 

atualmente, como é número ímpar, mudaram o número para 24 integrantes de usuários, 12 

titulares e 12 suplentes com todos os serviços representados, sendo que os 3 que faltam seriam 

eleitos na reunião de eleição, definindo de que serviço viriam, sendo 12 trabalhadores, sendo 6 

titulares e 6 suplentes; Nayara sugeriu que poderia se fazer a composição mantendo os 21 

componentes, definindo 11 trabalhadores e 10 gestores, como ocorre em outras situações (na 

Leste, ou no SAMU, por exemplo) ou ampliar para 22, sendo este 1 a mais definido no processo 

eleitoral de composição distrital de usuários, mantendo 11 trabalhadores e 11 gestores, mas não 

ampliar para 24 pois fica um número muito além dos CLS dos serviços existentes; Viviane 

concorda com a sugestão;  

o Na Sudoeste, Clarice esclareceu que são 18 CLS, sendo 1 titular e 1 suplente de usuários, sendo 9 

trabalhadores e 9 gestores, realizaram reunião com trabalhadores, verificando os interessados e 

também outra reunião com gestores. No caso dos trabalhadores conseguiram até o momento 7 

interessados, mas estão em busca de mais 2 para completar, até o dia 21/07 vão completar os 9 

trabalhadores e os 9 gestores, cuidando da complementaridade de participação de todos os 

serviços.  

o Na Norte, não foi possível saber pois a Rita precisou sair da reunião, foi solicitado que colocasse 

no grupo de zap da Comissão como fazem.  

• Vera pergunta como fazem para definir os nomes dos trabalhadores, pois no CDS Leste estão 

programando realizar uma reunião virtual específica para isso. No caso da Sul, foi retomado que vão 

sondando os trabalhadores interessados até definir o número da paridade que precisam, solicitando 

aos coordenadores para conversarem com seus trabalhadores e não por reunião com todos, como na 

Leste. Caso houvesse mais interessados do que vagas, teriam que realizar uma eleição, mas nunca 

houve. Nayara opinou que a proposta de composição de trabalhadores da Leste é bastante razoável, 

pois permite com regra do jogo clara para todos como foi definido, a partir da indicação do CLS se 

defina em comum acordo na reunião, quais serão os 9 trabalhadores que ficarão no CDS. Todos que 

foram indicados participam da decisão. Necessário somente cuidar para que o gestor que vai participar 

seja de outro CLS que não está representado por trabalhador.  
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• Luciana questiona se os serviços de Referência como as UPAs, SAMU, CEREST, HMMG no caso da 

Sul, se deverão ser incluídos no CDS. Foi confirmado que sim. Viviane confirmou que, considerando os 

serviços de referência, são 25 CLS na Sul e que deverão trabalhar com 25 ou 26. Vão avaliar.  

 

4. Informes  

• Convite para participação no Ato Em defesa do SUS contra a Privatização das UPAs, dia 02 de agosto, 

à partir das 15h no Largo do Pará, reforçando o pedido para que Viviane ou Luciana da Sul encaminhem 

as datas de reunião dos CLS para podermos ir participar e levar os convites que temos feito em muitos 

CLS e que tem sido muito bem recebidos.  

• Convite para Debate intitulado “A privatização da UPA Padre Anchieta é bom pra Saúde?” no teatro 

Maria Monteiro na Vila Padre Anchieta, dia 21/07, às 19h, com a participação do Adriano Novo, usuário do 

CLS UPA Anchieta, Paulo Mariante, conselheiro municipal usuário, Ney Moraes Filho, conselheiro 

municipal trabalhador e José Alexandre Weiller, economista da saúde e associado à APSP (Associação 

Paulista de Saúde Pública). Será transmitido pelo youtube do Socializando Saberes e pelo facebook do 

Conselho Municipal. 

• Nossa homenagem à Joana, sempre presente, agora e sempre!!!! 

 

5. Próxima reunião da Comissão: 11/08/22 (segunda 5ª feira) às 19h virtual.  
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