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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_27102022_19h_virtual 

 

Presentes: Ana Paula Scatolin (usuária CDS Norte), Paulo Almeida (usuário CDS Leste), Iraí Betti (apoio 

distrital Sudoeste), Nayara Oliveira (usuária CMS – articuladora da Comissão), Maria do Socorro Rocha 

(usuária CDS Sudoeste), Satsiko Testolini (usuária CDS Sul), 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), Daniela Silva (gestora CDS Sudoeste), 

Carla Rodrigues (usuária CDS Sudoeste), M. Helena Nogueira (coordenadora usuária CDS Leste), Viviane 

Martino (gestora CDS Noroeste), Christiane Mello (gestora CDS Norte), Ivonilde Vitorino (secretária 

executiva CMS), Viviane Guimarães (apoiadora distrital Sul), Reginaldo Quintana (coordenador 

trabalhador CDS Sul), Vanir Teixeira (usuária CDS Norte). 

Justificaram: Rosely Laureano (trabalhadora CDS Norte), José Vanderlei Lago (usuário CDS Noroeste), 

Perci Patelli (coordenador usuário CDS Norte), Elaine Rampazzo (gestora CDS Noroeste), Lourdes 

Meneses (MOPS região Sul), Jonathan Gomes (coordenador trabalhador CDS Sudoeste).   

 

Pauta: 

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

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

da Comissão. 

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

3. Retorno sobre utilização de passes e entrega de crachás para CLS e CLS de referências.  

4. Redefinição de prioridades de atuação desta Comissão 

5. Informes 

6. Data da próxima reunião da Comissão.  

 

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

apresentação dos (as) novos (as) integrantes da Norte, ou seja, Ana Paula Scatolin e Vanir Teixeira 

(usuárias), Sul, isto é, Satsiko Testolini (usuária) e Reginaldo Quintana (coordenador trabalhador), da 

Sudoeste, ou seja, Maria do Socorro Rocha e Luciano Lira (usuário) e Raíssa Viaro (trabalhadora) e 

Daniela Silva (gestora) e da Leste, isto é, Alexandre Moraes (trabalhador).  

 

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

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

reconfiguração atual da Comissão. 

• Das eleições pendentes, temos apenas a do CLS Oziel (região Sul), agendada para 19/11 das 10 às 

12h na própria unidade.  

• Sobre eleição e posse de CDS todos foram empossados, já tendo realizado suas primeiras reuniões. 
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• Sobre eleições de coordenações de CDS, executivas e comissões eleitorais, foram todas realizadas e 

informados os nomes dos coordenadores, a saber:  

o Leste → Maria Helena Nogueira (usuária) 

o Norte → Perci Patelli (usuário) 

o Noroeste → Devair Maciel (trabalhador) 

o Sul → Reginaldo Quintana (trabalhador)  

o Sudoeste → Jonathan Gomes (trabalhador) 

o Foi ressaltada a novidade de ter mais trabalhadores como coordenadores de CDS, o que 

demonstra, talvez, maior interesse deste segmento por participar e intervir nessa instância de 

controle social na cidade.  

• Foi feita uma repassada nos itens que haviam ficado pendentes da reunião passada, a saber:  

o Realizada eleição de trabalhadores do CLS das Polis: na 1ª quinzena de outubro, que devem 

enviar sua composição em breve;  

o Realizada eleição de trabalhadores e entidade do CLS SAMU, no caso, da Associação de 

Transplantados (somente titular);  

o Realizada eleição de trabalhadores da UPA Carlos Lourenço e UPA São José;  

o Posse do CDS Suleste em 12/09 e CDS Sul – Sul em 19/09, ambas as 18h no Salão Vermelho, 

sendo realizada a 1ª reunião no dia 17/10/22, com eleição da coordenação, executiva e 

indicações para comissão eleitoral distrital/comissão fortalecimento de CLS e acompanhamento 

eleições CMS, tendo sido reiterado o envio das documentações para a Secretária Executiva 

CMS, que já vem ocorrendo;  

o Posse do CDS Sudoeste em 11/08 e realizada 1ª reunião em 15/09, em que elegeram 

coordenador, executiva e indicação da comissão eleitoral distrital/comissão de fortalecimento 

de CLS e acompanhamento eleições CMS;  

o Em relação à eleição de trabalhadores, o CLS Ouro Verde e o CLS Laboratório também, com 

organização para envio das documentações para o CDS Sudoeste, que reencaminha para a 

Secretária Executiva CMS em breve;  

o Posse do CDS Noroeste em 18/08, com eleição de coordenador, indicação da Executiva e 

indicação da comissão eleitoral distrital/comissão de fortalecimento de CLS e acompanhamento 

eleições CMS;   

o Em relação à eleição de trabalhadores e funcionamento do CLS UPA Campo Grande já 

realizaram as primeiras reuniões;  

o Posse do CDS Norte em 01/08, com eleição coordenador e posteriormente da Executiva 

(29/08) e indicação da comissão eleitoral distrital/comissão de fortalecimento de CLS e 

acompanhamento eleições CMS (24/10/22);  

o Realizada eleição CLS San Martin, que estava pendente, foi realizada em 22/09;  
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o Posse do CDS Leste em 15/09, com eleição posterior da coordenação, executiva e comissão 

eleitoral distrital/comissão de fortalecimento de CLS e acompanhamento eleições CMS em 

20/10;  

• Foi feita uma apresentação com a composição eleita dos CLS de referência, cujos usuários são eleitos 

pelos CDS, para verificar quais seriam as pendências, a saber:  

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 falta 
suplente (eleição 
na reunião CDS 
07/11) 

Antônio Gilberto 
Filetti (titular) + 
José Maria de 
Souza (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) + falta 
suplente (eleição 
na reunião CDS  
17/11) 

OURO VERDE Titular: Sandra Elena 
Nogueira (CS São 
Marcos) 
Suplentes: Kleber 
Reis (CS Rosália) 

Devanir Bissoli 
(Titular) 
Sônia Sawazki 
(suplente) 
Falta 1 titular + 1 
suplente (reunião 
CDS 17/11) 

Titular Manuel 
Silvério Teodoro 
Suplente Balie 
Koudou 

José Galdino 
(titular) e Rosa 
Uchoa (suplente) 

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

 

• Lembrado que o CLS CEREST conta com apenas 1 titular e 1 suplente de representantes de 

Conselhos Distritais como subsegmento dos usuários (adicionados a 4 titulares sindicalistas + 1 

titulares associações com respectivos suplentes). 

• Vera informou que a eleição para os CLS de Referencias na Leste foi questionada pelo conselheiro 

distrital suplente, que queria votar e foi informado que não poderia por ter essa condição, mas que 

poderia se candidatar se desejasse, ameaçando impugnar a eleição; foi solicitado que apresentasse a 

lei na qual se baseava para defender sua posição, mas ele não a apresentou; até aquele momento não 

recebeu o questionamento;  

o Nayara relatou que o mesmo conselheiro a procurou e que lhe solicitou que apresentasse a 

legislação, que autoriza suplente votar, mas não o fez até o momento, ou mesmo não 

encaminhou qualquer questionamento ao referido processo eleitoral; que também procurou 
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esclarecer a ele que o CMS tem se apoiado nas orientações do Ministério Público Estadual, 

que preferia não judicializar esse tipo de situação.  

o Iraí referiu também que teve um conselheiro local que queria ser candidato nesta eleição, cujos 

candidatos e votantes são conselheiros distritais e não locais, que foi esclarecido e não houve 

mais questionamento.  

o Nayara relatou que na Sul, por costume desde várias eleições passadas, a comissão eleitoral 

abre para que também conselheiros locais usuários possam se candidatar nesta eleição para 

CLS de Referências; que estranha esse procedimento, uma vez que a eleição é de 

representantes de CDS, portanto, de conselheiros distritais, mas, ao mesmo tempo, como não 

existe nada explícito na lei proibindo um procedimento como este e o processo na Sul já estava 

em andamento, quando ficou sabendo, optou por não interrompê-lo e alterá-lo.   

o Viviane Guimarães explicou que este conselheiro local que não faz parte do CDS, mas foi eleito 

para o CLS de referências, deverá participar sem direito de voto nas reuniões do CDS para 

repassar e receber informações que dizem respeito ao serviço de Referência que estão como 

representantes.  

o Iraí reclamou que dessa forma abriu precedente para este conselheiro local da Sudoeste que 

queria votar. 

o Nayara alertou para que na Sul estes conselheiros locais eleitos para CLS das Referências não 

podem votar quando estiverem presentes nas reuniões dos CDS.   

• Nayara propõe que sejam informados, na medida do possível, todos os dados sobre essas 

composições dos CLS de Referências para os coordenadores dos respectivos serviços, de forma que 

mesmo não tendo sido publicadas no DOM as composições dos referidos CLS, já possam ocorrer suas 

primeiras reuniões, para que comecem a funcionar o quanto antes.  

o Todos concordaram.   

o Maria Helena informa que a posse do CLS HMMG está agendada para 16/11/22 e precisam da 

composição para realizar a reunião.  

• Em relação à recomposição da Comissão de Fortalecimento de CLS e Acompanhamento das Eleições 

temos:  

Distrito Coordenador/a 

CDS 

Usuários Trabalhadores Gestores 

Sul  Reginaldo Quintana 
(trabalhador) 

Alvino Faveri e Satsiko 
Testolini 

Falta indicar 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 Falta 
indicar 

Alexandre Moraes Vera Bolzani 
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Encaminhamentos: 

a) Para eleição do subsegmento usuário CDS (1 titular + 1 suplente) do CEREST, será necessária nova 

eleição, a partir dos indicados pelos 5 CDS, que será coordenada pela comissão eleitoral que vem 

organizando aquele processo, cuja data será enviada aos representantes escolhidos em cada CDS.  

o Definir suplentes excedentes (lista de suplentes além do único previsto) para aproveitar 

eventuais interessados.  

b) Aguardar e tomar providências cabíveis referentes ao eventual questionamento do conselheiro em 

relação à eleição dos CLS de Referência do CDS Leste.  

c) Os conselheiros locais eleitos para CLS das Referências, como ocorre na Sul, não podem votar 

quando estiverem presentes nas reuniões dos CDS, apenas participarão para ser o elo de ligação com 

informações.  

d) Quando, no próximo mandato do CMS, for ser redigida uma Resolução detalhando o processo eleitoral 

de conselhos locais e distritais de saúde, para a qual será incluída a questão já debatida em reunião 

anterior referente à votação por aclamação, deverá ser incluída também a questão da votação de 

conselheiros locais na eleição de CLS de Referência.  

e) Com o precedente aberto, caso haja questionamento do conselheiro local da Sudoeste, vamos analisar 

como fazer.  

f) Todos os apoiadores distritais enviam para a secretária executiva do CMS todas as informações 

disponíveis das eleições realizadas, inclusive de trabalhadores e gestores de cada um dos CLS de 

Referência para poder enviá-las aos coordenadores dos serviços e realizar suas primeiras reuniões, 

mesmo sem a publicação em DOM.  

g) Falta indicar para a composição dos CLS das Referências e apoiadores ou coordenadores CDS 

respectivo avisa assim que definido ao CMS e ao respectivo coordenador do respectivo serviço:  

o 1 suplente CLS HMMG (eleição na reunião CDS Sul 07/11); 

o 1 suplente CLS SAMU (eleição na reunião CDS Noroeste 17/11); 

o 1 titular + 1 suplente CLS Ouro Verde (reunião CDS Sudoeste 17/11). 

h) Falta indicar para esta Comissão o CDS Leste (1 usuário) e o CDS Sul (1 trabalhador). O CDS Leste 

vai enviar o nome de dois usuários. O CDS Sul pretende encaminhar mais dois usuários e um 

trabalhador para compor, como diretriz interna deles.  

 

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

• Ivonilde informou que fez a publicação em DOM os CDS Norte, Noroeste e Sudoeste (publicado os CLS 

também), faltando CDS Sul e Leste. 

• Em relação ao CDS Leste já está combinado com a Vera, que houve falta de tempo dela para terminar 

e problemas nos computadores do CMS, mas do CDS Sul ainda não estão completos dados, exceto 

pelos dos CLS das Referências e os do CDS, que foram enviados para ela naquele dia. 

• Para fazer a publicação no DOM dos CLS dos CDS Norte, Noroeste, Leste e Sul, faltam as atas das 

eleições, segundo a assessoria jurídica da Secretaria.   
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o Para isso precisa digitalizar todas as atas de CLS, mas em várias não é possível nem ler o que 

está escrito; 

• Iraí informou que fechou as informações do CDS Sudoeste e vai enviar dia 31/10 para Ivonilde sobre 

CPF e datas de reunião;  

• Foram enviadas em 27/10 por Nayara para as apoiadoras distritais as informações que faltavam para a 

publicação no DOM, que é o prioritário no momento, a saber:  

Distrito  Pendências prioritárias solicitadas em 27/10 para publicação DOM  

Norte  Boa Vista: Não tem a composição dos gestores; CAPS Estação: Sem composição dos trabalhadores 

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

Sul  CECO Portal das Artes: Sem a Ata dos Trabalhadores; Campo Belo: Sem Ata dos Trabalhadores; 
UPA Carlos Lourenço: Sem a Ata dos Trabalhadores; 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. 

 

Encaminhamentos:  

a. Em relação aos CLS das Referências, Ivonilde irá enviar para Nayara até dia 31/10 os dados que têm 

planilhados para verificar e solicitar aos apoiadores o que falta enviar;  

b. Ivonilde vai verificar o que falta completar do que foi enviado hoje (CDS Sul e Leste) para publicação e 

envia para Nayara para poder verificar com apoiadores;  

c. As informações sobre datas de reunião que ainda faltam enviar, serão solicitadas assim que se resolver 

estas relativas a publicação no DOM; 

d. Foi reiterado que não há necessidade de envio das informações das vacinas.  

 

3. Retorno sobre utilização de passes e entrega de crachás para CLS e CLS de referências  

• Todos os conselheiros usuários (com 65 anos incompletos) de CDS receberam passes para suas 

reuniões para outubro, novembro e dezembro;  

• Iraí solicitou que para os eleitos dos CLS das Referências, que são conselheiros locais de algum CS, 

que se deslocam para outras regiões necessitam de passes e Ivonilde já tem a informação sobre data 

de nascimento, mas precisa confirmar quem são os que vão se deslocar; 

• Ivonilde explicou que está utilizando os passes que sobraram da 3ª Conferência Municipal de Saúde 

Mental;  

Encaminhamentos:  

• Os apoiadores deverão fazer um levantamento confirmando quem são os conselheiros das 

Referências que necessitarão de passes para incluir na planilha que enviaram para Ivonilde para que 

recebam em novembro e dezembro.  

 

4. Redefinição de prioridades de atuação desta Comissão 

Ponto de pauta que ficou para a próxima reunião pelo adiantado da hora. 
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5. Informes  

• Convite para a próxima reunião Extraordinária do pleno, que será uma audiência pública para Pré-

Aprovação do Regimento da XII Conferência Municipal de Saúde de Campinas, dia 09/11/2022, às 

18h30, no salão Vermelho. 

 

6. Próxima reunião da Comissão: 24/11/22 (excepcionalmente na quarta 5ª feira) às 19h virtual.  
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