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Quadringentésima décima segunda (412ª) Reunião Plenária Extraordinária do 1 

Conselho Municipal da Saúde, realizada no dia quinze de dezembro de dois mil e 2 

vinte e um (15/12/2021), na sala Ivan Fleury Meirelles, Prefeitura Municipal de 3 

Valinhos, localizada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, e conforme Resolução 4 

CMS nº 42/2021, a reunião aconteceu somente na modalidade PRESENCIAL; 5 

participaram os seguintes conselheiros titulares: Readir Toledo Genari, Paulo 6 

Henrique Crivellari, Áurea A. Paparelli Matias, Marineide C. F. Barbisan, Márcia A. 7 

Galdino Silva, Márcia Bernardes de Souza Bueno, Renata Lobo Catusso, Gabriel de 8 

Souza Vieira, Pedro Sidnei Pelegrini, Luciano Moura Martins, Sonia Aparecida da 9 

Silva, Alzeni dos Santos Camargo, Carina Missaglia, Amanda Peterlini Soares da 10 

Silva, Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique Speglich, Fernando Pozzuto; 11 

conselheiros suplentes: Isabel Cristina S. V. dos Santos, Ariane Ribeiro Filigoi 12 

Pavan, também estiveram presentes: Edson Romualdo Stela, Francisco Antonio 13 

Marmo, a reunião iniciou-se às 14h, com 19 (dezenove) conselheiros, sendo 17 14 

(dezessete) com direito a voto; a reunião foi presidida pela Sra. Secretária da 15 

Saúde, Carina Missaglia, pelo fato de ser a primeira reunião do novo biênio, que 16 

iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos parabenizando os novos 17 

Conselheiros eleitos para o biênio 2021/2023, em seguida, passou a palavra a mim, 18 

secretária executiva, para realizar a leitura da convocação e pauta; I - 19 

EXPEDIENTE: 1. Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: 20 

justificou a ausência o Conselheiro Diego Pockel Fernandes; II - ORDEM DO DIA: 1. 21 

Composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde Biênio 2021 / 22 

2023: em seguida, expliquei ao plenário que as reuniões ordinárias do CMS 23 

acontecem às últimas quartas-feiras de todo mês e devido ao recesso de final de 24 

ano não será possível a realização da reunião ordinária de dezembro, motivo pelo 25 

qual está sendo feita a presente reunião extraordinária, em seguida, explico ao 26 

plenário que as votações ocorrerão por cargo porque dessa o forma o pleito se torna 27 

mais democrático, ou seja, todos os titulares de um mesmo segmento tem a 28 

oportunidade de se candidatar e que primeiro será escolhido o presidente, depois o 29 

vice (devem ser do mesmo segmento, conforme art. 10  do Regimento Interno), em 30 

seguida, ocorrerá a votação para 1º e 2º secretários (também devem ser do mesmo 31 

segmento, art. 12), explico, ainda, que poderão se candidatar todos conselheiros 32 

titulares e que tradicionalmente o Presidente e vice são do segmento usuários para 33 

possibilitar mais equilíbrio no conselho e estimular a participação dos usuários, faço 34 

a leitura das competências da Mesa Diretora, do Presidente, Vice-Presidente, 35 

Primeiro e Segundo secretários, em seguida, pergunto ao plenário quem gostaria de 36 

se candidatar à função de Presidente, manifestam-se os Conselheiros: Marineide 37 

Barbisan, Paulo Crivellari, Márcia Bueno (segmento usuários) e Fernando Pozzuto 38 

(segmento gestor - entidades filantrópicas), no entanto, o Conselheiro Fernando 39 

abre mão da candidatura para que a função possa ser ocupada por Conselheiros do 40 

segmento usuários, os demais conselheiros se apresentaram e foi dado tempo para 41 

confecção das cédulas, após a votação pelos membros com direito a voto, houve 42 

apuração das cédulas e o Sr. Paulo Henrique Crivellari foi eleito Presidente do CMS 43 

com 12 (doze) votos; em seguida, ocorreu o mesmo procedimento para escolha do 44 

Vice-Presidente, em que foi eleita como Vice-Presidente do CMS a Sra. Marineide 45 

Barbisan com 09 (nove) votos (segmento usuários); em seguida, para a escolha das 46 

funções de Primeiro e Segundo secretários houve manifestação somente dos 47 

Conselheiros Luciano Moura Martins e Sonia Aparecida da Silva (segmento 48 

profissionais da saúde), motivo pelo qual foram eleitos para as respectivas funções; 49 

2. Formação da Comissão Fiscal Biênio 2021/2023; o Conselheiro Paulo Speglich 50 

ficou responsável pela apresentação desse item pelo fato de ter feito parte da 51 
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respectiva comissão no biênio 2019/2021, explicou o funcionamento da Comissão, 52 

quando e onde são feitas as reuniões, qual o objetivo e citou exemplos práticos das 53 

atribuições que serão desenvolvidas, em seguida, foi explicado ao plenário que as 54 

votações seriam individuais, no entanto, o quantidade de membros que manifestou 55 

interesse em participar coincidiu com a quantidade necessária para formação da 56 

comissão, sendo eleitos por aclamação os seguintes membros: Readir Toledo 57 

Genari e Márcia Bueno (segmento usuários), Alzeni dos Santos Camargo (segmento 58 

profissionais da saúde) e Paulo Henrique Speglich (segmento gestor); 3. 59 

Composição da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde 60 

Mental/ Conferências Livres, Plenárias ou Oficinas da III Conferência Estadual 61 

de Saúde Mental; o Conselheiro Sr. Luciano apresenta o arquivo utilizado na última 62 

reunião ordinária e explica aos novos Conselheiros que a III Conferência Estadual 63 

de Saúde Mental – III CESM, emanada pelo Controle Social é convocada pelo 64 

Secretário Estadual de Saúde de São Paulo com o objetivo de propor diretrizes para 65 

a Política Estadual e Nacional de Saúde Mental com o tema “A Política de Saúde 66 

Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e 67 

garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, em seguida, explica que a 68 

etapa municipal deve ser concluída até o dia 31 de janeiro de 2022, motivo pelo qual 69 

as datas do evento são definidas para  27 e 28 de janeiro de 2022, a seguir, explica 70 

ao Plenário que a Comissão Técnica de Saúde mental foi nomeada por meio da 71 

Portaria nº 09/2021 e algumas definições como, por exemplo, o cronograma e a 72 

modalidade do evento serão decididos pela comissão organizadora do CMS que 73 

será escolhida na presente reunião, em seguida, manifestaram interesse m 74 

participar como Comissão Organizadora do evento os Conselheiros: Readir Toledo 75 

Genari e Gabriel de Souza Vieira (segmento dos usuários); Luciano Moura Martins 76 

(segmento dos profissionais da saúde) e Amanda Peterlini S. da Silva (segmento 77 

gestor); após a finalização do item, o Presidente eleito, Sr. Paulo Crivellari, pediu a 78 

palavra e agradeceu a todos pela confiança nele depositada, em seguida, o 79 

Conselheiro Sr. Fernando pede apoio para os Conselheiros e Secretária da Saúde 80 

para liberação da verba federal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) direcionada 81 

ao CNES da Santa Casa, emenda nº 81000792, depositada em 03 de novembro de 82 

2021, no Fundo Municipal de Saúde, com plano de Trabalho apresentado na 83 

Secretaria da Saúde e, não havendo outros assuntos, agradeceu a todos, em 84 

seguida eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho Municipal da 85 

Saúde encerrei a reunião às 15h25 e redigi a presente ata, que após lida e aprovada 86 

será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de 87 

acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 88 
 
 
 
 

Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Thaís Rocha Felipe 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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