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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_24112022_19h_virtual 

 

Presentes: Ana Paula Scatolin (usuária CDS Norte), Paulo Almeida (usuário CDS Leste), Nayara Oliveira 

(usuária CMS – articuladora da Comissão), Maria do Socorro Rocha (usuária CDS Sudoeste), Vera 

Bolzani (gestora CDS Leste), Alexandre Moraes (trabalhador CDS Leste), Raíssa Viaro (trabalhadora CDS 

Sudoeste), Luciano Lira (usuário CDS Sudoeste), Luciana Cantareiro (gestora CDS Sul), M. Helena 

Nogueira (coordenadora usuária CDS Leste), Elaine Rampazzo (gestora CDS Noroeste), Ivonilde Vitorino 

(secretária executiva CMS), Viviane Guimarães (apoiadora distrital Sul), Sonia Regina Silva (usuária CDS 

Leste). 

Justificaram: Rosely Laureano (trabalhadora CDS Norte), Christiane Mello (gestora CDS Norte), José 

Perci Patelli (coordenador usuário CDS Norte), Viviane Martino (gestora CDS Noroeste).  

 

Pauta: 

1. Pendências de eleições de CLS e da Comissão de Fortalecimento para sua reconfiguração. 

2. Pendências no envio de documentações de eleições realizadas para publicação no DOM e site CMS.  

3. Criação de CLS para novo CS Guanabara no CDS Leste 

4. Redefinição de prioridades de atuação desta Comissão 

5. Informes 

6. Data da próxima reunião da Comissão.  

 

1) Pendências de eleições de CLS e da Comissão de Fortalecimento para sua reconfiguração. 

• Falta eleger para a composição dos CLS das Referências (apoiadores ou coordenadores CDS 

respectivo) avisam assim que definido ao CMS e ao respectivo coordenador do respectivo serviço:  

Serviço/CDS Norte Sudoeste Leste Sul Noroeste 

HMMG Titular Ana Maria Leme 
(CS Boa Vista) 
Suplente - Vanir Amélia 
Teixeira (CS Cássio 
Raposo do Amaral) 

Maria Rita Livato 
(Titular) 
Rubens Deldotti 
(Suplente) 

Titular Maria Helena 
Nogueira Suplente 
José Antônio de 
Freitas 

Alvino Faveri (titular) 
e José Almeida 
Júnior (suplente)  

Antônio Gilberto 
Filetti (titular) + 
Maria de Lourdes 
dos Santos Filetti 
(Suplente)  

CEREST Titular Kleber dos Reis 
(CS Rosália) 

Maria de Fátima 
Moraes (Titular) 
Sônia Sawazaki 
(Suplente) 

Titular José Paulo F. 
Almeida 

Rosa Uchoa e Saulo 
Cardoso  

Alcides Tronquini 

LABORATÓRIO 
MUNICIPAL 

Titular Sebastião Vecchi 
(CS Sta Bárbara) 
Suplente: Sandra 
Nogueira (CS São 
Marcos) 

Derismar Andrade 
(Titular) 
Eva Ferreira da Silva 
(Suplente) 

Titular José Paulo 
Almeida 
Suplente Balie 
Koudou 

Lucio Rodrigues 
(titular) e Sônia 
Poppi (suplente) 

José Tavares Rocha 
(titular) + Leila 
Cursino Batista 
(suplente) 

POLICLÍNICAS 
 

Titular: Ana Paula 
Scatolin e Silva (CS 
Barão Geraldo) 
Suplente: Maria Luiza 
Pereira (CS Rosália) 

Neusa Nascimento 
(Titular) 
Oscarlina de Arruda 
("Branca") (suplente) 

Titular Maria Helena 
Nogueira Suplente 
Balie Koudou 

Saulo Matias 
Cardoso (titular) e 
Satsiko Testolini 
(suplente) 

Maria de Lourdes 
Fidelis (Deka) 
(titular) + Maria de 
Lourdes Candido 
Bispo (suplente) 

SAMU Titular: Valdir de Oliveira 
(CS Anchieta) 
Suplente: Ângela 
Concoreto (CS 
Anchieta) 

Idilza Miranda 
Rodrigues (Titular) 
Carmem Silvia Portella 
(Suplente) 

Titular Sonia Regina 
da Silva Suplente 
Manuel Silvério 
Teodoro   

Luiz Carlos Valle 
(titular) e Lyris Biasi 
Figueiredo 
(suplente) 

Antônio Xavier 
(titular) + José Maria 
de Souza (suplente) 

OURO VERDE Titular: Sandra Elena 
Nogueira (CS São 
Marcos) 

Devanir Bissoli (Titular) 
Sônia Sawazki (titular) 
Neusa Nascimento 

Titular Manuel 
Silvério Teodoro 
Suplente Balie 

José Galdino (titular) 
e Rosa Uchoa 
(suplente) 

Leila Cursino Batista 
(titular) + José 
Tavares Rocha 
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Suplentes: Kleber Reis 
(CS Rosália) 

(suplente) + 1 suplente  Koudou (suplente) 

 

• Eleição do subsegmento usuário CDS (1 titular + 1 suplente) do CEREST realizada por votação em 

urna, sendo o titular do CDS Norte (Kleber) e o suplente do CDS Sul (Saulo suplente e Rosa suplente 

excedente); 

o Questionamentos encaminhados pelo conselheiro Galdino Pereira (CLS Vila Rica) sobre 

condução de processo de indicação de usuários da Sul no CDS ao coordenador do CEREST cc 

Viviane Guimarães e Nayara Oliveira, para os quais se aguarda resposta do coordenador. 

• Questionamento de conselheiro em relação à eleição dos CLS de Referência do CDS Leste: não 

chegou qualquer questionamento até o momento. Mais provável que não haverá.  

• Houve questionamento no CDS Sudoeste a respeito da votação de conselheiros locais em eleições de 

CLS de Referência: a condução foi de que quem vota são os participantes do CDS e não conselheiros 

locais; também foi confirmado que o suplente pode se candidatar, pois faz parte do CDS, mas não 

pode votar, exceto se estiver em situação de titularidade.  

• Nayara informa que solicitou aos(às) coordenadores(as) dos CLS de Referência SAMU, Laboratório, 

Policlínicas, Ouro Verde, CEREST as informações relativas aos conselheiros trabalhadores e de 

gestores eleitos (RG, CPF, TELEFONE, DATA DE NASCIMENTO, COR/RAÇA, IDENTIDADE DE 

GÊNERO, ENDEREÇO, BAIRRO, E-MAIL), ao mesmo tempo em que encaminhou contatos de zap 

dos conselheiros usuários eleitos nos 5 CDS para que as reuniões destes CLS fossem chamadas e 

realizadas o mais rápido possível, como havia ocorrido a do CLS HMMG.  

• Enviada ata de trabalhadores do Laboratório, faltando realizar uma eleição complementar do 3º titular e 

respectivo suplente de trabalhador, em que coordenadora já se comprometeu a realizá-la após suas 

férias;    

• Coordenadores se comprometeram a articular a 1ª reunião; Nayara vai monitorando a realização das 

1as reuniões e o envio das documentações que faltam ser enviadas;  

• Enviadas documentações dos trabalhadores CLS CHOV;  

• Eleito CLS do Oziel, completando-se a composição dos usuários da UPA São José, cuja gestora já 

encaminhou documentos para CDS Sul, que vai encaminhar para o CMS (composição); 

• Falta indicar para esta Comissão, 1 representante do CLS HMMG, 1 do CLS Ouro Verde (assim que 

realizarem 1ª reunião) e enviar o contato da representante de trabalhadores do CDS Sul (Karen 

Oliveira Reitor, CLS CS São José), que fica assim constituída.  

Distrito Coordenador/a CDS Usuários Trabalhadores Gestores 

Sul  Reginaldo Quintana 
(trabalhador) 

Alvino Faveri e Satsiko Testolini Karen Reitor Viviane Guimarães e 
Luciana Cantareiro 

Noroeste Devair Maciel (trabalhador) Alcides Tronquini e José 
Vanderlei Lago  

Suellen Faria Elaine Rampazzo e 
Viviane Martino 

Sudoeste  Jonathan Gomes 
(trabalhador) 

Maria do Socorro Rocha e 
Luciano Lira 

Raissa Viaro (titular) e 
Benedita Nascimento 

(suplente) 

Iraí Betti e Daniela Silva 

Norte  Perci Patelli (usuário) Ana Paula Scatolin Silva e Vanir 
Teixeira 

Rosely Laureano (titular) e 
Carolina Gonçalves (suplente) 

Cristiane Mello e 
Fernando Bau 

Leste Maria Helena Nogueira 
(usuária) 

José Paulo Almeida e Sônia 
Regina Peres Silva 

Alexandre Moraes Vera Bolzani 
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Encaminhamentos:  

a) Suplente CLS HMMG do CDS Sul (José Almeida Júnior) participa da próxima reunião (12/12); 

b) Gestora CDS Noroeste informa troca entre suplente CLS HMMG (Maria Lourdes Filetti) e suplente CLS 

SAMU (José Maria de Souza); 

c) Reunião CDS Sudoeste (15/12) define 2º suplente CLS Ouro Verde, considerando que quem vota são 

os participantes do CDS e não conselheiros locais e que suplentes podem se candidatar;  

d) Após resposta Alexandre coordenador CEREST sobre pendência entre suplentes indicados pelo CDS 

Sul, CLS CEREST toma posse;  

e) Realizar as 1as reuniões de todos os CLS de Referência e UPAs São José e Carlos Lourenço mesmo 

que não tenham sido enviadas todas as documentações ou se tenha efetivado as publicações em 

DOM, a exemplo do CLS HMMG;  

f) Completar eleições CLS Laboratório e Polis com 3º titular e suplente de trabalhador;  

g) Completar a composição desta Comissão:  

➔ Gestoras CDS Sul encaminham contato de Karen Reitor para inclusão no grupo de zap;  

➔ Nayara solicita indicação representante CLS HMMG (na próxima reunião ordinária: 12/12/22) e 

CLS Ouro Verde (quando houver a 1ª reunião). 

 

2) Pendências no envio de documentações de eleições realizadas para publicação no DOM e site 

CMS.  

Distrito  Pendências prioritárias solicitadas em 18/11 para publicação DOM  

Norte  Boa Vista: Não tem a composição dos gestores; CAPS Estação: Sem composição dos trabalhadores UPA 
Anchieta: Sem a data das reuniões do CLS; CAPS Carretel: Sem a data das reuniões do CLS;  
Aurélia: Sem a data das reuniões do CLS; CAPS Estação: sem a Composição dos Trabalhadores e Gestores e 
sem a data das reuniões do CLS; San Martin: Sem a data das reuniões do CLS. 

Leste  CECO Casa dos Sonhos: Sem a composição dos gestores; Costa e Silva: Sem a composição dos gestores. 

Sul  Sem as datas das reuniões dos CLS; CECO Portal das Artes: Sem a Ata dos Trabalhadores; Campo Belo: Sem Ata 
dos Trabalhadores; San Diego: Sem composição de gestores; UPA Carlos Lourenço: Sem a Ata dos Trabalhadores 
e composição gestores; CAPS AD Independência: Sem as Atas dos Usuários e Trabalhadores. 

Sudoeste  ok 

Noroeste CAPS AD Antônio Orlando: Sem a Ata dos Trabalhadores e a composição dos gestores. 

 

Norte: exceto pela composição gestores do Boa Vista que teria sido enviada por email (o que veio foi a 

composição de usuários e trabalhadores), mas não localizado até o momento, os demais listados na 

tabela acima não foram enviados.  

o CAPS Estação: Sem composição dos trabalhadores e Gestores e sem a data das reuniões do CLS; 

o UPA Anchieta: Sem a data das reuniões do CLS;  

o CAPS Carretel: Sem a data das reuniões do CLS;  

o Boa Vista: sem composição gestores;  

Sul:  
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• com a realização da eleição do CLS Oziel e envio das documentações pela gestora da UPA São José 

(ata trabalhadores, aguardamos a composição do CLS eleito), foi enviado também para a 

coordenadora da UPA os contatos dos conselheiros usuários eleitos de forma que se possa realizar a 

1ª reunião da UPA, enquanto se tramita publicação no DOM;  

• pendências:  

o Sem as datas das reuniões do Conselhos Locais. 

o CECO Portal das artes: Sem a Ata dos trabalhadores. 

o Campo Belo: Sem a Ata dos trabalhadores. 

o CAPS AD Independência: Sem as Atas dos usuários 

Noroeste: CAPD AD Antônio Orlando: Sem a Ata dos trabalhadores e a Composição dos Gestores. 

Leste:  

• CECO Casa dos Sonhos: Sem a Composição dos Gestores. 

• Costa e Silva: Sem a Composição dos Gestores. 

• Taquaral: sem a Composição de Vera Lúcia Gorron (Usuária titular) e dos Usuários suplentes. 

• Em relação ao questionamento sobre nova eleição devido esvaziamento de um dos segmentos, trazido 

pela gestora CDS Leste, a pedido da usuária do CLS CR IST/AIDS, orientar que a legislação determina 

o seguinte:  

Na Lei nº 6.547 de 02 de Junho de 1991, que cria Conselhos Locais de Saúde (C.L.S.) de acordo com  

artigo 211, parágrafo único, a Lei Orgânica do Município de Campinas:  

“Artigo 6º (...) § 4º - A substituição dos membros titulares ou suplentes sempre que entendido necessário pela 

parte que representa, também se processará nos termos deste artigo. 

§ 5º - No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, assumirá 

automaticamente o suplente, com direito a voto. (...)  

§ 7º - Após três faltas consecutivas da totalidade de uma das partes, se encaminhará novo processo de 

eleição para escolha de novos representantes.” 

➔ Em cada situação em que houver esvaziamento, necessário levar em conta o que está definido na 

lei.  

• Em relação aos CLS de Referências, faltam os seguintes dados:  

o HMMG:  

▪ a composição completa dos trabalhadores (especialmente suplentes e suplentes 

excedentes);  

▪ dos gestores;  

▪ ata das entidades e subsegmento sindical; 

o SAMU:  

▪ da representante das entidades, dos trabalhadores e gestores;  

o Policlínicas:  

▪ dados de trabalhadores e gestores;  

o CEREST:  
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▪ não enviados, exceto representante CDS Norte, com a pendência resposta ao 

questionamento CDS Sul;  

o Ouro Verde:  

▪ pendência 2º suplente CDS Sudoeste dos usuários e gestores;  

o Laboratório:  

▪ dados trabalhadores suplentes, 3º titular e respectivo suplente e gestores. 

Encaminhamentos:  

a) Em cada situação em que houver esvaziamento de determinado segmento no CLS, necessário levar 

em conta o que está definido na lei nº 6.547 de 02 de Junho de 1991, que cria Conselhos Locais de 

Saúde.  

b) Nayara e Ivonilde vão monitorar e cobrar o envio das informações que faltam dos CLS de CS e de 

Referências, priorizando a publicação em DOM e no site para fechamento em 2022.  

 

3) Criação de CLS para novo CS Guanabara no CDS Leste 

• O novo CS abarcará áreas de 3 centros de saúde atualmente existentes: CS Centro, CS Costa e Silva 

e CS Taquaral e hoje alguns conselheiros (as) eleitos (as) em seus CS migrarão para este novo CS, 

sendo necessário avaliar a composição deste novo CLS.  

Encaminhamento:  

➔ Agendar reunião com a comissão eleitoral do CDS Leste para avaliar como deveremos proceder 

neste caso do CLS a ser criado, assim que possível.  

 

4) Redefinição de prioridades de atuação desta Comissão 

• Retomadas demandas do CDS Sudoeste e CDS Noroeste de que fossem realizadas atividades de 

capacitação conjunta, entre comissão de Educação Permanente (EP) CMS e respectivos CDS, 

voltadas aos conselheiros locais, de modo a abordar as responsabilidades e a atuação destes;  

• No caso do CDS Sudoeste ficou acertado que, em passando este momento atribulado das eleições de 

conselhos e das pré-conferências distritais, seriam retomadas as ações de planejamento conjunto com 

a comissão de EP CMS;   

• A gestora do CDS Leste solicitou que proposta semelhante feita com os CDS Sudoeste e CDS 

Noroeste, também fosse encaminhada com eles;  

• No caso do CDS Noroeste, a gestora CDS Noroeste confirmou que seria feita proposta semelhante 

com eles, já que são muitos usuários, trabalhadores e gestores atuando pela 1ª vez como conselheiros 

(as), iniciando esse processo na preparação ou “esquenta” para a pré-conferência deles, seguindo 

essa proposta para o momento posterior à realização da Conferência; comentou da necessidade de 

trabalhar um cronograma de atividades;  

• Vários integrantes da comissão ressaltaram a importância desse tipo de trabalho educativo com os 

conselheiros, apontando que são muitas pessoas novatas assumindo como conselheiros (as);  
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• Nayara retomou a reunião da comissão de agosto em que a articuladora da Comissão de EP do CMS 

apresentou essa oferta, comentando a experiência de realização das Oficinas sobre Participação em 

Conselhos de Saúde, promovidas pelo Movimento Popular de Saúde (MOPS) de Campinas, que 

enfocam o “papel do conselheiro” – o que pode, o que não pode, o que deve fazer --, quais são suas 

responsabilidades, como precisa atuar, ressaltando que cada CDS vai delinear como essa proposta 

pode atingir melhor as suas necessidades, mas a Comissão de EP do CMS pode colaborar pensando 

junto no jeito que podem ser os encontros, os materiais e recursos didáticos, tendo em vista que tem 

muita gente sabida nos territórios distritais que podem colaborar também, num processo colaborativo 

entre comissão EP do CMS com a comissão de Fortalecimento;   

• Ainda neste tema do trabalho sobre o papel dos conselheiros, outra proposta que Nayara retoma, para 

ser tratada numa próxima reunião, é um instrumento para uso de conselheiros locais de saúde de 

centros de saúde, que foi produzido há tempos atrás, quando a Haydée Lima era presidenta do CMS, 

para que estes conselheiros conheçam os serviços onde atuam, ou seja, que tipo de informação que é 

importante que o conselheiro deve saber e monitorar sobre tais serviços, para qualificar seu olhar; o 

uso de um instrumento assim, foi bastante enfatizado pelos participantes dessas Oficinas sobre 

participação em Conselhos de Saúde, que poderíamos fazer de uma forma geral, não 

necessariamente por distrito, com olhar mais abrangente: o que tem no território, o que tem de oferta, 

com quais recursos conta, o que está faltando, o que deve ser priorizado pelo conselheiro/CLS como 

reivindicação para melhorar o CS; o instrumento que seria apresentado foi o formato final produzido 

pelo CDS Leste voltado para CS e deveria também ser adaptado para outros tipos de serviços como 

CAPS, por exemplo;  

• Luciana do CDS Sul retomou o projeto das vídeo aulas que foi trazido pela Lourdes Meneses durante a 

pandemia, que não teve andamento;  

o Nayara esclareceu que essa produção foi uma iniciativa da comissão de EP do CMS que era 

fazer vídeo aulas com conhecimentos básicos sobre SUS, juntando vídeos existentes da “Série 

SUS”, que foram trabalhados para a linguagem de Libras, graças a uma parceria entre 

UNICAMP e Câmara de Campinas, mas a sequência dessas vídeo aulas não se deu, porque a 

UNICAMP desistiu do projeto; foi triste porque o processo era lento, mas já havíamos 

trabalhado os roteiros junto com a jornalista do projeto WASH; o que foi produzido nesse 

processo foi a inserção da linguagem de Libras EM 6 vídeos curtos da Serie SUS; seria 

importante tentar no próximo mandato uma nova parceria para dar andamento a este projeto;  

Encaminhamentos: 

a) A partir da realização das Pré-Conferências e Conferência Municipal, serão agendadas reuniões com 

cada um dos 3 CDS para delinear o planejamento destas atividades educativas a serem realizadas 

focando “papel do conselheiro” – o que pode, o que não pode, o que deve fazer --, quais são suas 

responsabilidades, como precisa atuar, num processo colaborativo entre comissão EP do CMS com a 

comissão de Fortalecimento com os CDS Noroeste, Sudoeste e Leste.  
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b) Disponibilizar novamente os links dos vídeos da Serie SUS que foi inserida a Linguagem de Libras no 

grupo de zap da Comissão.   

c) Numa próxima reunião reapresentar e debater o instrumento que foi proposto há tempos para que 

conselheiros locais conheçam e monitorem a situação do centro de saúde onde atuam.  

 

5) Informes  

• Vera informou que o CDS Leste, por votação de maioria, está realizando reuniões híbridas com apoio, 

tendo contado com a participação de 40 pessoas, sendo que 24 delas estavam participando de casa; 

não tinham ideia de que a internet no distrito não suportaria tantas pessoas conectadas ao mesmo 

tempo e tiveram que rotear com os próprios celulares para conseguir fazer a reunião; após o técnico de 

informática do distrito verificou com o coordenador da CII para ampliar a capacidade de conexão 

distrital, utilizando a plataforma do googlemeet e deu certo; foi uma reunião tranquila, onde foram 

apresentados o texto orientador preparando para a Pré-Conferência;  

• Ana Paula relatou que a executiva do CDS Norte também foi no formato híbrido, mas a decisão 

anterior era de que seria online e informada no dia que seria dessa forma; inicialmente a mudança 

indicava que fosse presencial, algumas pessoas reclamaram e conseguiram fazer uma reunião híbrida 

e foi bom; mas a mudança das decisões anteriormente tomadas desanima;  

• Nayara informou que, em função do recrudescimento da pandemia, por votação unânime na reunião 

do pleno de novembro ficou decidido que a próxima reunião do Conselho Municipal, dia 14/12, será 

virtual transmitida pelo Youtube, apesar de considerarem que é uma opção excludente, mas não há 

alternativa no momento;  

• Informou também sobre as inscrições abertas para as conferências livres, que é um jeito diferente das 

tradicionais pré-conferências distritais, onde grupos de militantes, ativistas, movimentos sociais se 

organizam em torno de um tema específico para aprofundar e contribuir a Conferência, dando 

exemplos como: a luta contra o racismo, a saúde mental das crianças e adolescentes, as doenças 

crônicas, o parto humanizado, dentre outros; os coletivos se juntam para organizá-la de acordo com 

algumas regras que estão no regimento da 12ª Conferencia, escolherão um dos eixos da Conferência, 

produzirão propostas que constarão do relatório sistematizado da etapa distrital e também poderão 

eleger delegados, conforme uma proporção de participação; necessário preencher um formulário por 

um googleforms específico, que será divulgado no grupo da comissão;  

• Maria do Socorro perguntou sobre como faria para conseguir cópias do abaixo assinado “Vida 

humana e saúde priorizadas pela Prefeitura de Campinas JÁ!”, sendo-lhe informado que poderia pegar 

cópias na sala do conselho, colocando a necessidade no grupo de zap da Comissão, devolvendo-as 

no mesmo local após assinadas; Nayara aproveitou a deixa para reforçar a importância de coletar 

assinaturas, especialmente de modo presencial, para estabelecer contato com as pessoas que 

assinam, nos serviços ou em seus territórios; a conselheira informou que ela vai coletar assinaturas 

nos serviços e nas celebrações que ocorrem nas comunidades; Ana Paula também informou que 

coletaria assinaturas no próximo domingo no Real Parque em reunião que participará.  
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                               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/  

➔ Próxima reunião da Comissão: 17/01/23 (excepcionalmente na 3ª feira) às 19h virtual.  
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