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Trecentésima octogésima quarta (384ª) Reunião Plenária Ordinária, do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos vinte e oito dias de outubro de dois mil e vinte 2 

(28/10/2020), excepcionalmente presencial ou por vídeo conferência, na sala Ivan 3 

Fleury - Prefeitura Municipal de Valinhos, sito a rua Antonio Carlos, nº 301 - Centro, 4 

com limitação de 20 pessoas. Portanto será dada prioridade à participação 5 

presencial para Conselheiros Municipais de Saúde Titulares, ou na ausência do 6 

Titular, para o Suplente correspondente, totalizando 18 vagas para estes pois as 7 

outras 2 vagas estão reservadas para pessoal de apoio, os demais Conselheiros 8 

poderão participar via aplicativo TeamLink (tendo em vista a pandemia COVID-19), 9 

participaram (presencialmente ou via aplicativo TeamLink) os seguintes 10 

conselheiros titulares: presencial: Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Paulo 11 

Henrique Crivellari, João Batista Alves, Edvaldo Alcântara Alves, Luciano Moura 12 

Martins, Patrícia R Furlan Fessel, Luiz Carlos Fustinoni, Greta Luiza Ferraro 13 

Barduchi, Claudia Maria dos Santos e Jorge Luiz De Lucca; por vídeo conferência: 14 

Vera Lucia leite da Silva, Renata Lobo Catusso, Gabriel de Sousa Vieira, Francisco 15 

Eri Cruz e Carolina Speglich Rossi; conselheiros suplentes: presencial: Francisco 16 

Antonio Marmo, Ana Lia dos Santos Brasil, Marcia Bernardes de Souza Bueno, 17 

Renata Stopiglia e Helena Tamiko Honda Tanaka; por vídeo conferência: Ana Maria 18 

Ferreira de Sousa Oliveira, Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos, Erick Alfredo 19 

Erhardt, Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Lucilene Maria dos Santos 20 

Sampaio e Elias de Souza Maciel; também estiveram presentes: Betania Gomes 21 

de Souza e Thais Rocha Felipe (SS), André Leal Amaral (vereador) e Aparecido 22 

Donizete Chenfer (CCS Paraiso); a reunião iniciou-se às 14:00hs, com o número 23 

regimental de 17 membros com direito a voto; o presidente conselheiro Sr Edvaldo 24 

inicia a reunião agradecendo a participação dos conselheiros, em seguida passa a 25 

palavra ao primeiro secretário da mesa diretora o conselheiro Sr Luciano para leitura 26 

da convocação e pauta da reunião, o primeiro secretário o conselheiro Sr Luciano 27 

também agradece a participação dos conselheiros e em seguida prossegue com a 28 

leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos 29 

não conselheiros: o primeiro secretário o conselheiro Sr Luciano informa que não 30 

foi solicitado o uso do direito de voz; 2. Comunicação e justificativa de ausências 31 

de conselheiros: o primeiro secretário o conselheiro Sr Luciano informou que 32 

justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Aparecida Contieri Sella, Pedro 33 

Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Alzeni dos Santos Camargo e André 34 

Ricardo Obici; Suplentes: Antonio Bufalieri, Maria Cristina Fernandes Marques, 35 

Francisco Soares Macedo, Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto 36 

Andreoli, Carmen Rita Ortega Azevedo, Carina Fernanda Levreiro Previtale, Paulo 37 

Henrique Speglich; 3. Ciência de correspondências e documentos recebidos: o 38 

primeiro secretário o conselheiro Sr Luciano informa que não houve recebimento de 39 

documentos no período: Of 131-2020 SS, Of 001-2020 Lion Club de Valinhos; 4. 40 

Ciência de correspondências e documentos emitidos: o primeiro secretário o 41 

conselheiro Sr Luciano informa que foram emitidos os documentos a seguir: Of 42 

19.20 SS - Repr. Poder Público suplementação CCSs Bienio 2019-2021, Of 20.20 43 

SS - subst Sec Exc CMS, Portaria 03 - Nomeação Coordenador e Secretario Parque 44 

Portugal, Portaria 04 - Republicação Comissão Eleitoral 2ª fase Recomposição 45 

2019-2021, Resolução nº 23-2020 (Aprovação na 383ª das contas ago-2020), 46 

Resolução nº 24-2020 (Aprovação na 383ª Aquisição Equip e Mat Perm Sus), 47 

Resolução nº 25-2020 (Aprovação na 383ª do RDQA 2º 2020); ao final passou a 48 

palavra para o presidente conselheiro Sr Edvaldo; II - ORDEM DO DIA: 1. 49 

Apresentação, discussão e votação da Ata 383ª Reunião Plenária Ordinária do 50 

Conselho Municipal de Saúde: o presidente conselheiro Sr Edvaldo perguntou se 51 
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todos os conselheiros haviam recebido e lido a ata, com o que todos concordaram, 52 

em seguida foi aberto espaço para considerações, feitas as considerações, a 53 

conselheira Ana Lia pede para que registrada sua aprovação com ressalva por não 54 

constar na ata a ausência da respostas ao quesitos formulados a Secretaria da 55 

Saúde na reunião da 382ª Reunião Plenária Ordinária (RPO), e nada mais 56 

considerado o Presidente Conselheiro Sr Edvaldo colocou a ata em votação, não 57 

havendo objeções a ata foi aprovada com ressalva; 2. Apresentação, Discussão e 58 

votação do Regulamento e Cronograma Eleitoral para Suplementação do 59 

Mandato dos Conselhos Comunitários das UBS’s que se encontram 60 

incompletos (Biênio 2019/2021); o Presidente do Conselho Sr Edvaldo solicita 61 

aprovação do plenário, a pedido do conselheiro Sr. Paulo Crivellari e Conforme o 62 

Regimento Interno na Seção II, Artigo 18 - § 3º - “O Presidente, por solicitação de 63 

qualquer Membro e com a aprovação do Colegiado Pleno, poderá determinar a 64 

inversão da ordem de discussão e votação das matérias constantes da ordem do 65 

dia, à execução da apreciação da Ata da reunião anterior”, item 5 logo após item 1, 66 

sendo que aos membros presentes concordam com o solicitado, em seguida o 67 

presidente conselheiro Sr Edvaldo, passa a palavra á conselheiro Sr Paulo Henrique 68 

Crivellari, coordenador da Comissão Eleitoral para apresentação, do Regulamento e 69 

Cronograma Eleitoral, feita a apresentação o conselheiro Sr Paulo se colocou à 70 

disposição para os esclarecimentos e sanadas as dúvidas o presidente conselheiro 71 

Sr Edvaldo colocou o Regulamento e Cronograma Eleitoral para Suplementação 72 

do Mandato dos Conselhos Comunitários das UBS’s que se encontram 73 

incompletos (Biênio 2019/2021, sendo que o mesmo foi aprovado por 74 

unanimidade; 3. Apresentação, discussão e votação do Relatório das contas do 75 

Fundo Municipal da Saúde, referente ao mês de setembro de 2020: em seguida 76 

o presidente conselheiro Sr Edvaldo, passa a palavra a conselheira Srª Greta, 77 

membro da Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do Relatório “Contas da 78 

Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês de setembro de 2020, feita a 79 

apresentação a conselheira Srª Greta se colocou à disposição para os 80 

esclarecimentos, o conselheiro Sr João questiona os valores da folha de pagamento, 81 

a conselheira Srª Ana Lia pede que sejam encaminhados os documentos a serem 82 

aprovados em reunião com antecedência para os conselheiros tomarem 83 

conhecimento, em seguida exalta a necessidade de união e de diálogo em prol da 84 

cidade de Valinhos relacionadas a saúde dos cidadãos, e sanadas as dúvidas o 85 

presidente conselheiro Sr Edvaldo colocou o Relatório “Contas da Saúde” do 86 

Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2020 em votação, 87 

sendo que o mesmo foi aprovado por unanimidade; 4. Apresentação, discussão e 88 

votação o Programação Anual da Saúde (PAS) de 2020: o Presidente do 89 

Conselho Sr Edvaldo solicita aprovação do plenário, a pedido do conselheiro Sr Luiz 90 

Carlos Fustinoni e Conforme o Regimento Interno na Seção II, Artigo 18 - § 4º - 91 

“A discussão e votação de matéria de caráter urgente e relevante não incluída na 92 

ordem do dia dependerá de autorização do Colegiado Pleno”, inclusão item 4, 93 

sendo que aos membros presentes concordam com o solicitado, em seguida o 94 

presidente conselheiro Sr Edvaldo, passa a palavra á conselheira Srª Claudia que 95 

iniciou a apresentação informando que o Plano Anual de Saúde é elaborado em 96 

cumprimento a Pactuação interfederativa de Indicadores dos Municípios – 97 

SISPACTO - 2020, descrevendo as metas relacionadas a cada Departamento da 98 

Secretaria da Saúde em relação as metas pactuadas para 2020 com base nos casos 99 

registrados no município em 2018 bem como a demonstração da utilização dos 100 

recursos do fundo municipal, disponibilizados pela União, Estado e recursos do 101 

próprio Município; após a apresentação foi colocado em discussão, esclarecidos os 102 
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apontamentos dos conselheiros, a Presidente colocou em votação, sendo que o 103 

Plano Anual de Saúde 2020 foi aprovado por unanimidade; 5. Apresentação, 104 

discussão e votação da inclusão das diretrizes, indicadores, metas e ações no 105 

Programação Anual da Saúde de 2020 - PAS e Plano de Saúde - PS, referentes 106 

ao enfrentamento da Pandemia Coronavírus: em seguida o presidente conselheiro 107 

Sr Edvaldo, passa a palavra para conselheira Srª Claudia que iniciou a apresentação 108 

informando que o Plano Anual de Saúde de acordo com o disposto no § 2º do art. 36 109 

da Lei Complementar 141/2012 e o item I do art. 5º da Portaria 2.135 de 25/09/2013 110 

que determina a elaboração e envio para aprovação da Programação Anual da 111 

Saúde ao respectivo Conselho Municipal da Saúde e a Nota Técnica nº 7/2020 - 112 

CGFIP/DGIP/SE/MS - que dispõe “Sobre ajuste no Plano de Saúde (PS) ou na 113 

Programação Anual de Saúde (PAS) para  inclusão das metas ou das ações, 114 

respectivamente, decorrentes do enfrentamento à pandemia da COVID 19, a Nota 115 

Técnica nº 10 COSEMS/SP - que dispões sobre “Enfrentamento da Pandemia do 116 

Coronavírus- Programação Anual de Saúde/2020 e Plano Anual de Saúde- DigiSUS, 117 

após a apresentação foi colocado em discussão, esclarecidos os apontamentos dos 118 

conselheiros, o Presidente colocou em votação, sendo que a inclusão das 119 

diretrizes, indicadores, metas e ações no Programação Anual da Saúde de 120 

2020 - PAS e Plano de Saúde - PS, foi aprovado por unanimidade;  III. Assuntos 121 

Gerais: o presidente conselheiro Sr Edvaldo disponibiliza tempo para manifestação 122 

dos conselheiros presentes, caso queiram abordar qualquer tema relacionado a 123 

saúde, o conselheiro Sr. Fustinoni informa aos conselheiros que se inscreveram no 124 

Curso Participação e Controle Social online gratuito pelo Conselho Nacional de 125 

Saúde e Controladoria Geral da União, que tem até o dia 10 de novembro de 126 

2020, para realizarem os testes de conhecimento do curso, o secretário executivo do 127 

CMS esclarece que o prazo foi prorrogado até o dia 20 de novembro de 2020, a 128 

conselheira Srª Marcia Bernardes questiona os valores repassados pelo Governo 129 

federal destinado ao combate da pandemia Covid-19 e se esses valores estão 130 

sendo utilizados exclusivamente na área da saúde, o conselheiro Sr Jorge esclarece 131 

que essa verba foi destinada ao município e não somente à Secretaria de Saúde, 132 

que todos os gatos efetuados pela Secretaria da Saúde passam pela análise da 133 

Comissão Fiscal que se reúne sempre na penúltima quarta do mês, em seguida a 134 

conselheira Srª Ana Lia solicita que os relatórios de prestação de contas sejam mais 135 

detalhados, constando a quantidade dos matérias adquiridos bem como a 136 

distribuição dos mesmos, o conselheiro Sr. João cita exemplos de gestão anteriores 137 

onde participava da comissão fiscal, a exemplo da operação “Cata Bagulho” em que 138 

todas as despesas relacionadas fossem separadas das contas relacionadas a 139 

Saúde, e que dessa forma fosse aplicado aos gastos com Covide-19, o Conselheiro 140 

Sr. Jorge se compromete a repassar aos conselheiros os relatórios detalhados que 141 

foram encaminhados a Câmara Municipal, o conselheiro Sr João pede que o 142 

Secretário de Saúde interceda junto a Secretaria de Obras a fim de agilizar a 143 

instalação dos aparelhos de ar condicionado na UBS-Jurema, informando que as 144 

modificações a fim de adequar os quadros de Energia elétrica já foram realizadas 145 

por empresa terceirizada de acordo com as especificações na parte externa da UBS, 146 

sendo que na parte interna é de responsabilidade da Secretaria de Obras, mesmo 147 

após várias cobranças a mesma não tem estimativa para realização ou finalização 148 

dos trabalhos, e nada mais havendo a tratar o presidente conselheiro Sr Edvaldo 149 

encerrou a sessão às 16h48, ficando marcada a próxima reunião ordinária para o dia 150 

28 de outubro de 2020 ás 14 horas, na qual eu Milton Carlos Silveira, Secretário 151 

Executivo do Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e 152 
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aprovada será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretário 153 

Executivo, de acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 154 
 

 

 
 

Edvaldo Alcântara Alves  

Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

Milton Carlos Silveira 

Secretário Executivo CMS 
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