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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_28042022_19h_virtual 

 

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

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

(usuária CDS Leste), Lourdes Meneses (MOPS região Sul), Zuleide (trabalhadora CLS Mário Gatti), Joana 

Julia (usuária Norte), Luciana Cantareiro (apoio distrital Sul), Paulo Afonso Junior (apoiador Norte), Neide 

Alves (usuária CDS Noroeste), Viviane Guimarães (apoio distrital Sul).  

Justificaram:  Clarice Escandoleiro (coordenadora CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde), Rosely Laureano 

(trabalhadora CDS Norte), Silas Lisboa (coordenador trabalhador CDS Noroeste). 

 

Pauta: 

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

2. Eleições em CLS das referências nos territórios dos CDS  

3. Resposta do CMS encaminhada ao CDS Noroeste sobre pedido de adiamento de eleições e 

Resolução 01/2022 aprovada no pleno em 27.04.2022 

4. Passes para reuniões de CDS, que voltaram a ser presenciais  

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:  

• Viviane Martino pelo CDS Noroeste:  

o aconteceram 2 reuniões da comissão eleitoral, que ainda é pequena e, nestas reuniões, foi feita 

uma demanda por alguns usuários, de que gostariam de realizar eleições de conselhos após as 

eleições gerais do país;  

o a comissão está conversando e está prevista nova reunião na semana que vem, porque a partir da 

Resolução aprovada ontem no pleno do CMS e a consulta feita ao Ministério Público, será 

necessário reavaliar a demanda com eles;  

o a preocupação deste grupo é que, por ser ano eleitoral, as interferências políticas de assessores e 

apadrinhados de vereadores querendo se eleger, pode comprometer as eleições de conselhos;  

o avalia que este é um risco mesmo, mas enquanto distrito, acredita que as eleições de conselhos 

precisam ocorrer, e pretendem retomar este assunto na comissão eleitoral distrital;  

o informou também que correu a notícia na Noroeste de que não seria necessário realizar as eleições 

de conselho agora;  

o fez um pedido de que fique bem evidente neste registro da reunião de que a comissão eleitoral 

pode e deve ser ampliada com pessoas que não sejam somente conselheiros;  
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• Nayara relembra que isto já foi afirmado e reafirmado em muitos registros de reunião desta comissão, 

mas pode fazê-lo novamente;  

• Viviane retoma que para esta reunião da semana que vem da comissão eleitoral distrital estão sendo 

chamadas várias pessoas que estão dispostas a colaborar e se integrar para realizar as eleições; 

o considera estranho o pedido de não realizar as eleições neste momento, pois não é uma demanda 

de todas as unidades, havendo muitas que solicitam que sejam realizadas, entretanto a demanda 

chegou de pessoas que tem grande capacidade de se fazer ouvir e de articulação (pessoas da 

Executiva do CDS, inclusive), mas o distrito entende que é um equívoco;  

o identificaram conselheiros usuários e trabalhador do CLS Santa Rosa e do Integração que estão 

entre os que não querem realizar as eleições de conselhos agora;  

• Iraí pelo CDS Sudoeste:  

o acredita que os CLS da Noroeste que não se reuniram durante a pandemia que colocam este tipo 

de demanda, mas no caso da Sudoeste todos querem realizá-las, já que as eleições de conselho 

são um debate antigo e a maioria continuou conseguindo fazer virtual ou presencial, conforme as 

normas sanitárias; 

o vem trabalhando todo esse tempo no CDS, desde quando falamos a 1ª vez que iríamos fazê-las e 

depois teve que remarcar por causa da Ômicron, fomos explicando o que estava acontecendo, não 

tendo problema com isso;  

o ocorreu a 1ª eleição hoje, a do CLS São Cristóvão, com boa participação; 

o a comissão eleitoral era grande, mas na hora mesmo das eleições reduziu para 12 pessoas, mas 

estamos tocando e está indo bem;  

o amanhã tem mais 2 eleições e até o final do mês de maio farão de todas dos CLS de centros de 

saúde; 

o como é ano de eleições gerais, trabalham especificamente o papel do conselheiro como voluntário 

e o não atrelamento a partido político ou vereadores da região, utilizando a experiência de usuários 

que já se candidataram a vereador, que reforçam que não pode haver este tipo de influência, sendo 

que não tem havido este tipo de problema;  

• Vera e Maria Helena pelo CDS Leste:  

o misturando experiências de novatos (Vera) com antigos (Maria Helena) e outros, agradece o apoio 

da Nayara (material, respostas às dúvidas);  

o conseguimos montar uma comissão eleitoral grande, com representante de cada serviço, com 26 

integrantes, orientando para que cada integrante se tornasse multiplicador no serviço do que 

estava sendo debatido e definido na comissão eleitoral;  

o foram feitas 3 reuniões e a comunicação pelo grupo de zap e, quando alguém pedia, ia alguém 

dessa comissão para conversar e tirar dúvidas, por exemplo, hoje o Ney foi na Casa dos Sonhos 

conversar com usuários; Vera foi no CAPS Reviver conversar; e assim por diante;  
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o por exemplo, em cada eleição organizamos trios: amanhã é a eleição do CRI e quem vai conduzir a 

eleição é uma funcionária de lá (Dinalva) que não será candidata, a Maria Helena (comissão 

eleitoral distrital) e a coordenadora enfermeira Cristina (CS Centro);  

o no dia 03/05 será a eleição de Sousas e depois do Centro, fizemos uma reunião preparatória do 

conselho distrital em que vimos os usuários empolgados em participar;  

o o material tem sido impresso, com agendamento de 16 serviços definidos, mas temos apenas uma 

pendência que é CLS do CR IST AIDS, que ainda está sendo conversado internamente através de 

uma funcionária de lá (uma ASB bem experiente com controle social) para definir a data e as 

demais questões;  

o destacaram que a experiência tem sido bacana, porque os trabalhadores também se empolgaram 

para mobilizar as pessoas nos serviços;  

o reforçam a importância de que usuários do São Quirino compreenderam que as eleições de 

conselho são necessárias, mesmo havendo muitas demandas e problemas nas unidades, pois a 

eleição serve para mobilizar ainda mais para a população participar e lutar por seus direitos, ou 

seja, no processo eleitoral fica mais evidente o papel do conselho em lutar por melhorias no 

serviço; 

o seu Paulo considera que no caso do São Quirino foi pré-condição para realização da eleição o 

desligamento recente da coordenadora distrital;  

o foi reafirmado que os representantes de gestores de CLS, indicam titulares e suplentes, não por 

processo eleitoral;  

• Joana e Paulo pelo CDS Norte:  

o Joana preocupa-se com este movimento da Noroeste em não realizar eleições de conselho, mas 

relata que as agendas das eleições de CLS do seu CDS estão todas definidas, porque as eleições 

estão bem organizadas com boas conversas de preparação;   

o no CLS do Santa Mônica tem um jornal com ampla divulgação para a eleição no dia 31/05, fazendo 

os últimos preparativos, contando com muita empolgação dos trabalhadores;  

o com os CS todas as datas foram fechadas, mas estão com dificuldade de fechar a eleição do 

CECO Viver e Conviver, porque estão sem representantes de usuários, mas continuarão tentando, 

pretendem realizar num 2º momento;  

o também está pendente a eleição do CLS da UPA Metropolitana Anchieta, cuja representante 

indicada pela gestão da RMG não retornou o contato da comissão eleitoral para o planejamento da 

eleição, mas Paulo irá fazer contato com o gestor local daquela UPA para entender o que está 

ocorrendo em relação à representação indicada para compor a comissão eleitoral distrital;   

• Viviane Guimarães, Luciana Cantareiro e Lourdes Meneses pelo CDS Sul:  

o A comissão eleitoral da Sul começou a atuar no dia 24 de março, iniciando com uma reunião com 

representantes da RMG e do SSCF, que indicaram representantes destes serviços para participar 

(Marcio e Neusa pela RMG e Amauri e Ana Carla que se articula com as gestoras dos CECOs e 

CAPS pelo SSCF);  
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o A primeira reunião com a comissão completa ocorreu dia 07/04, quando foi realizada capacitação, 

entrega de materiais de apoio, levantamento e esclarecimento de dúvidas e definição dos 29 

serviços que estariam envolvidos nos processos eleitorais;  

o A comissão eleitoral tem 11 pessoas, além dos apoios e coordenadores dos serviços, que, apesar 

de pequena, tem contado com muito empenho de todos para realizar os processos, pois são 

pessoas muito comprometidas, atuando em duplas por eleição para se organizar com 

antecedência; sendo que várias pessoas estão participando pela primeira vez;  

o A segunda reunião da comissão ocorreu em 25/04, contando com a participação da maioria da 

comissão, disparando no colegiado com gestores locais, nas reuniões de CLS e também o SSCF 

está debatendo nos seus espaços;  

o O cronograma definido para eleições de CLS é maio e junho, podendo ficar algum serviço para 

julho, de forma que o conselho distrital da Sul possa fazer sua recomposição na reunião ordinária 

de agosto (segunda 2ª feira), quando também se fecham os conselhos locais dos serviços que 

fazem seus conselhos por representação de outros distritos: SAMU, HMMG, dentre outros;  

o No caso das UPAs, como tem 2 (São José e Carlos Lourenço), estão aproveitando a experiência 

anterior quando elegeram o CLS da UPA São José, em que o território distrital foi dividido para 

realizar 4 plenárias, para ter 4 titulares de usuários (paridade 4:2:2), construíram na comissão 

eleitoral e estarão combinando com os coordenadores de serviços da seguinte forma:  

✓ em 2 eixos (um por UPA), cada um com 8 (Suleste – Carlos Lourenço) e 9 (Sul-Sul – Santos 

Dumont – São José) unidades, onde que essas populações acessam mais, aproveitando as 

eleições de conselho local de CS para também eleger o representante da UPA daquele eixo, 

fazendo a ordem dos 4 titulares e 4 suplentes conforme a votação obtida (a UPA Carlos 

Lourenço contará com 4 suplentes e a São José 5 suplentes).  

✓ No caso das UPAs, o processo eleitoral será divulgado nas unidades que estão no território 

delas, não somente em cada UPA;  

o A mobilização das eleições de CLS de CS está bem bacana, divulgado o material que foi enviado 

pela Nayara, que está bem atualizado: o papel dos conselheiros, a atuação dos conselhos, 

orientação sobre eleições, com o pedido de que indiquem quando pretendem fazer as eleições até 

o dia 16/05, de forma que a comissão possa se organizar e se dividir para acompanhar cada 

processo eleitoral. Nesse comunicado pede-se para que avaliem se querem customizar o material, 

se precisam de ajuda para fazer cópias para divulgar no território. Até o momento tem 4 serviços 

que definiram suas datas de eleição;  

o No caso dos 2 CECO, decidiram fazer um CLS para cada, um para o Rosa dos Ventos e outro para 

o Portal das Artes;  

o Dos 29 serviços, 24 são CLS de CS e 05 são CLS por representatividade, isto é, com usuários de 

outros distritos compondo aquele colegiado;  

o Falta apenas contatar o CEREST para organizar o processo eleitoral deste CLS; 

• Encaminhamentos:  
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a) explicitar novamente neste registro que as comissões eleitorais podem ser compostas de pessoas que 

não sejam conselheiras e é recomendável que, além de trabalhar com os integrantes dos CLS, deve-se 

convidar representantes das unidades, mesmo que não sejam do conselho;  

b) a comissão eleitoral do CDS Noroeste irá levantar, através dos coordenadores locais, quais são os 

CLS com usuários e trabalhadores que querem eleições após as eleições gerais para comunicar para 

a comissão de fortalecimento do CMS;  

c) possibilidade de articular com conselheiros usuários municipais do CR IST AIDS para ir até o serviço 

conversar demais usuários para sensibilizá-los para participar da eleição;  

d) eleição do CECO Viver e Conviver ficará para 2º momento (com limite máximo do definido pela 

Resolução 01/22), após sensibilização/mobilização de usuários a ser realizada pelas técnicas do 

serviço (paridade entre titulares = 2 usuários:1 trabalhador:1 gestor);  

e) a comissão de fortalecimento pode ser acionada para dar retaguarda e rearticular pendências como as 

das eleições do CLS UPA Anchieta (representante indicada pela RMG não deu retorno à comissão 

eleitoral distrital Norte), sendo que o Paulo (apoiador distrital Norte) vai contatar o coordenador da UPA 

para entender melhor a situação e da mesma forma a representação do SSCF; foi sugerido que o 

processo eleitoral desta UPA possa se aproveitar do exemplo de organização das UPAs da Sul, 

trabalhando com os representantes eleitos nos territórios dos CLS de Centro de Saúde para compor o 

CLS da UPA;  

f) nos serviços Cândido, a composição de titular e suplente indicado pela gestão, continuam as diferentes 

maneiras de composição combinados internamente com critério amplamente sabido por todos 

(suplentes podendo ser apoiadores distritais, trabalhadores indicados nos serviços e outras formas);  

g) em relação à participação de residentes nas eleições de CLS, por orientação do Paulo Mariante 

conselheiro experiente em legislação do controle social e advogado, o entendimento que estamos 

adotando é permitir que participem, possam ser votados e votarem, utilizando a reformulação do 

decreto 13125, aprovada no início de 2021, que permitiu que trabalhadores da saúde que não tem o 

vínculo efetivo, mas com instituição terceirizada contratada ou conveniada (como ocorre no CHOV, 

SSCF, UPA Campo Grande e outras) participem das eleições, uma vez que também o residente é 

trabalhador da saúde formado, sem vínculo com a prefeitura pois é bolsista, mas atua no serviço que 

está sendo realizada a eleição e, em sendo eleito e se desligue do programa, assume o suplente 

eleito; esta situação não vale para o aluno, que é considerado usuário que mora no território do 

serviço;  

h)  no caso dos profissionais NASF que estão em mais de uma unidade, foi consensuado que deve se 

candidatar em uma das unidades em que atua, escolhendo uma delas para se candidatar e votar;  

i) no caso dos CLS do Laboratório, do CHOV e do Ambulatório Transcender, as eleições de CLS serão 

realizadas pela comissão eleitoral CDS Sudoeste na sequência dos CLS de centros de saúde, já que a 

equipe deste último tem buscado informações, mas só recentemente fez contato com o CDS para 

viabilizá-la;  
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j) verificar com Ivonilde se entre os documentos a serem encaminhados ao CMS após as eleições é 

necessário também enviar as cédulas onde foram registrados os votos;  

k) em relação à eleição do CLS HMMG, a comissão eleitoral da Sul vai planejar junto aos representantes 

da RMG (Márcio e Neusa) de forma a constituir uma comissão eleitoral própria do HMMG, nos moldes 

do que se fez em outras eleições, para desencadear o processo e Zuleide é convidada a participar da 

reunião que ocorrerá dia 16/05 às 14h presencial no distrito sul, em que vai ser debatido o calendário 

das eleições, desde que ela avise aos representantes indicados, que vai participar como integrante da 

Comissão de Fortalecimento do CMS.  

 

2. Eleições em CLS das referências nos territórios dos CDS  

À medida em que foram avançando as explicações e esclarecimentos que estavam sendo feitos sobre o 

ponto de pauta anterior, adentramos o debate e fazendo esclarecimentos e encaminhamentos a respeito 

deste ponto de pauta. Dessa forma apresentamos a seguir os encaminhamentos dessas discussões:  

a) os CLS de referência ou por representação de usuários eleitos pelos distritos são feitas com 

publicação em DOM, após as eleições de CLS de CS, para que os distritos consigam definir seus 

nomes, tais como:  

• CLS do Ouro Verde, em que são 2 conselheiros usuários do CDS Sudoeste e os 4 demais, 

sendo 1 de cada dos demais CDS (Norte, Sul, Noroeste e Leste), compondo uma paridade de 

6:3:3; 

• CLS do HMMG são 8 titulares entre usuários (1 de cada CDS, 2 de associações de portadores 

de patologias ou deficiências com atuação no hospital e 1 de sindicatos não da saúde), 

compondo a paridade 8:4:4 (dos gestores são 3 do hospital e 1 do distrito sul);  

• CLS do SAMU a paridade foi definida a partir de consulta jurídica compondo a proporção 5:3:2, 

em que são 5 representantes de usuários 1 de cada distrito, 3 trabalhadores e 2 gestores do 

SAMU; 

• CLS do Laboratório e o CLS das Poli 1, 2 e 3, que também contam com representantes dos 5 

CDS, devem seguir a paridade 5:3:2 como no CLS SAMU, mas no caso do CLS das Poli, o 

último CLS eleito (que findou o mandato recentemente) constatou-se que não se respeitou a 

paridade, pois ficaram 3 gestores como titulares; como sugestão para a comissão eleitoral da 

Sul, que vai realizar a eleição deste CLS, debater, consensuar e trazer para a próxima reunião 

desta Comissão de Fortalecimento, foi sugerido garantir a paridade entre usuários (50%) no 

total de 5 frente aos demais como segmentos trabalhador e gestor totalizando os outros 5, na 

proporção 5:3:2, sendo que os gestores dos 3 serviços possam se revezar no 1º e no 2º ano de 

mandato, ficando 2 titulares e 1 na suplência no 1º ano e no 2º ano este que está como 

suplente troca com um dos que estavam como titulares e fica na titularidade, continuando a 

participar das reuniões do CLS da mesma forma, mas com essa diferenciação, em função da 

questão legal; 
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b) o CLS do CEREST tem a composição paritária 6:3:3, sendo 4 representantes de sindicatos e 2 de 

associações voltadas para saúde do trabalhador ou conselhos distritais ou municipal de saúde, entre 

usuários titulares, 3 trabalhadores da saúde, sendo pelo menos dois do CEREST, e 3 representantes 

do gestor municipal, sendo o coordenador do CEREST e dois representantes da Secretaria Municipal 

de Saúde (Anexo); 

c) outros CLS de centros de referência como o CR IST AIDS, CRI (Idoso), Ambulatório Transcender e 

CRR (Reabilitação) realizam seus processos eleitorais com representação de usuários do próprio 

serviço, não por representatividade. 

 

3. Resposta do CMS encaminhada ao CDS Noroeste sobre pedido de adiamento de eleições e 

Resolução 01/2022 aprovada no pleno em 27.04.2022 

• Retomando a dúvida da Joana, Nayara prestou esclarecimentos sobre o pleito de alguns conselheiros 

da Noroeste por adiar para ano que vem os processos eleitorais de conselhos, baseando-se no Of. 

CMS 42.22 (anexo) e respectivos anexos (anexos 1 a 6):  

o Até janeiro e fevereiro de 2022 estávamos trabalhando da mesma forma que todos os CDS, 

não havendo nenhum pleito de adiamento em função de ano eleitoral no CDS Noroeste;  

o Este argumento nunca foi usado para não se realizar eleição em Campinas, desde a criação do 

CMS em 1990;  

o Pois o lidar com os interesses escusos de momentos eleitorais que podem interferir nos 

processos eleitorais de conselhos faz parte das táticas adotadas pelas comissões eleitorais 

distritais, com enfrentamentos que sempre fizemos como o citado aqui pelo pessoal da 

Sudoeste, ou situações que já ocorreram em diferentes momentos onde os vereadores e ou 

seus assessores querem participar e não são autorizados, situações que são tratadas durante 

as capacitações das equipes das comissões eleitorais;  

o Após o pedido destes conselheiros locais e distritais da Noroeste nos enviarem um documento 

solicitando o adiamento (anexo 1), eu e Lucio Rodrigues estivemos durante 3h e meia numa 

reunião da comissão eleitoral (dia 11/04/22) para esclarecer todos os pontos colocados, 

apresentando nossos argumentos, baseados na legislação e na compreensão que temos, 

discordando da proposta de adiamento das eleições e prorrogação de mandatos;  

o Além dos argumentos legais utilizados pelos conselheiros da Noroeste (Resolução CNS e 

Comunicado CES) se traduzirem em indicações opostas ao que pretendiam defender, 

levantamos reflexões sobre que as eleições devem se tornar um momento de resgate da 

legitimidade e do fortalecimento dos conselhos para todas as lutas que precisam ser 

intensificadas, diante de tantos problemas e dificuldades enfrentados nos nossos serviços, e 

que haveria tempo de mobilizar a população para isso, pois todos os conselhos distritais 

estavam fazendo isso e haveria tempo para que eles também o fizessem.  

o Depois disso, buscamos orientação junto ao Ministério Público, enviando para o promotor a 

legislação utilizada pelos conselheiros da Noroeste, que indicou que não há excepcionalidade 
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na situação atual ou autonomia dos conselhos locais e distritais para prorrogação de mandatos 

e nos sugeriu aprovar no pleno uma resolução que indicasse a retomada das eleições, o que 

fizemos no dia 27/04/22.  

o Além disso o processo construído coletivamente nesta comissão de pelo menos 2 anos não 

pode ser desconsiderado pelo recente questionamento dos conselheiros da Noroeste. Ao 

contrário é necessário manter o tempo de organização das comissões eleitorais realizando as 

eleições, apoiados nos prazos estipulados na resolução aprovada, de até 31 de julho para 

realização das eleições de CLS e de 15 de setembro para constituição dos CDS, tendo em vista 

o processo eleitoral para o CMS, que começa no final do ano, já que o mandato finda em 

03/03/2023. Os CLS e CDS que não forem renovados dentro destes prazos, serão 

considerados inativos ou não atuantes, podendo realizar reuniões, mas sem efeito legal como 

conselhos, porque perdem a vigência a partir de 31/07/22.  

o Há pelos menos 2 consequências para estes conselhos que não fizerem eleição no prazo: não 

poderão ter acento no CDS Noroeste, cujos representantes serão aqueles que as realizarem, 

como também não poderão eleger delegados para a 12ª Conferência Municipal de Saúde 

(prevista para ocorrer até 31/03/23), aqueles que geralmente ficam designados no Regimento 

da Conferência, que podem ser eleitos a partir de CLS atuantes, como ocorreu em conferências 

passadas.  

o As datas que foram propostas na resolução levaram em conta os calendários das comissões 

eleitorais em execução, inclusive para a comissão eleitoral da Noroeste, pois é possível realizar 

as eleições de CLS, sem que seja “a toque de caixa”, para este conselho distrital, que ainda só 

iniciou seu processo com os convites que realizou para novos integrantes da comissão.  

• Os esclarecimentos são para que todos os CDS tenham elementos para debater, caso a conversa 

surja em outros espaços.  

• O conselho distrital tem a prerrogativa legal de realizar as eleições de conselhos locais de saúde no 

seu território através da Resolução 01/2022.  

• O CMS recomenda que o debate seja realizado com todos os conselheiros nos espaços de decisão 

distrital e que haja uma troca de ideias no sentido da realização das eleições, como melhor alternativa 

para reerguer os conselhos locais, que estão muito esvaziados, fortalecendo-os para as lutas que 

precisamos continuar fazendo pelo efetivo direito à saúde da população de Campinas.   

• Além da prerrogativa legal, o Conselho Distrital deve fazer uma análise política da situação de cada 

CLS, se vai chamar a eleição nos territórios em que há conselheiros locais que continuam divergindo 

de realizar a eleição.  

Encaminhamentos:  

• Viviane retoma o mapeamento sobre quais são os CLS que não querem fazer eleições e na próxima 

semana haverá reunião da comissão eleitoral para planejar as eleições de CLS, porque vários estão 

solicitando sua realização.  
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4. Passes para reuniões de CDS, que voltaram a ser presenciais  

• Demanda trazida pela Viviane Martino (CDS Noroeste), em função da qual Nayara informa que Deise 

Hadich (secretária adjunta) concordou que a Secretaria de Saúde (DGTES) irá fornecê-los, mediante o 

levantamento de quais usuários teriam direito (aqueles que tem atualmente até 64 anos, 11 meses e 

29 dias) que será realizado pelos apoiadores distritais que atuam junto aos 5 CDS, CLS Ouro Verde, 

CLS Mário Gatti (aqueles que estão realizando reuniões presenciais), que usam transporte coletivo 

para ser encaminhado à Ivonilde (secretária executiva do CMS) até dia 26/05/22 pelo email do 

conselho (saude.cms@campinas.sp.gov.br).  

• O pleito será feito à Deise a partir dos nomes incluídos neste levantamento.  

 

5. Informes  

Nayara avalia como bastante positiva a Conferência de Saúde Mental realizada no início de abril e que a 

Secretaria Executiva decidiu que ao relatório vai ser confeccionado e impresso (500 cópias) para envio 

aos delegados que participaram e aos conselhos locais e distritais atuantes. Haverá a Conferência 

Macrorregional de Campinas em 03/06/2022, das 8 às 19h, virtual, em que temos 100 delegados de 

Campinas participando.  

 

6. Próxima reunião da Comissão: 12/05/22 (segunda 5ª feira) às 19h virtual.  
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