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Quadringentésima décima (410ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal 1 

da Saúde, realizada aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte 2 

e um (24/11/2021), parcialmente presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura 3 

Municipal de Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, com 4 

possibilidade de participação via aplicativo TeamLink (tendo em vista a pandemia 5 

COVID-19), evitando aglomeração de pessoas, participaram (presencialmente ou via 6 
aplicativo TeamLink) os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco 7 

Antonio Marmo, João Batista Alves, Márcia Bernardes de Souza Bueno, Gabriel de 8 

Sousa Vieira, Luciano Moura Martins, Alzeni dos Santos Camargo, Cláudia Maria 9 

dos Santos, Paulo Henrique Speglich; por videoconferência: Paulo Henrique 10 

Crivellari, Patrícia R. Furlan Fessel, Carolina Speglich Rossi, e conselheiros 11 

suplentes presencial: Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, Betania Gomes de 12 

Souza e Fabíola Mello Lima, Glauco Cesar Ceranto, Amanda Peterlini Soares da 13 

Silva, a reunião iniciou-se às 14h, com 16 (dezesseis) conselheiros, sendo 13 (treze) 14 

os conselheiros com direito a voto; o Presidente, Conselheiro Sr. Marmo, inicia a 15 

reunião agradecendo a presença dos participantes em seguida, passa a palavra ao 16 

primeiro secretário da mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, para leitura da 17 

convocação e pauta da reunião, o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, 18 

também agradece a presença dos participantes, em seguida prossegue com a 19 

leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos 20 

não conselheiros: o primeiro secretário informa que não houve solicitação do uso 21 

do direito de voz; 2. Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o 22 

primeiro Secretário, Conselheiro Sr. Luciano, informou que justificaram sua ausência 23 

os conselheiros titulares: Vera Lúcia Leite da Silva, Maria Aparecida Frezzato de 24 

Oliveira, Renata Lobo Catusso, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, 25 

Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici, Carina Missaglia, Carina Fernanda Levreiro 26 

Previtali; suplentes: Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco Soares 27 

Macedo, Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Lucilene Maria dos Santos 28 

Sampaio, Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Elias de 29 

Souza Maciel, também estiveram presentes: Christiane F. V. Joaquim (CEMAP/ 30 

Casa do Adolescente), Daniel Thome Catalan (SS), Osvaldo Rocco (Vice-Prefeito), 31 

Daniela Pitondo Longo (FMS),  Christian Madsen (Saúde Coletiva), Larissa Tavares 32 

de Carvalho (CAPSi), Letícia Fernanda Páscoa de Souza (CAPS ii), Fernando 33 

Pozzuto (Santa Casa - videoconferência), Silene S. Gianechini (CREAPS), Marailza 34 

Siqueira (CAPS II), Alisson G. Soldera (Assessor do vereador André Amaral); 3. 35 

Ciência de correspondências e documentos emitidos: o primeiro secretário, 36 

conselheiro Sr. Luciano, informa que foram emitidos os seguintes documentos: 37 

Resolução nº 37/2021 (Aprovação na 409ª das contas setembro 2021); Resolução 38 

nº 38/2021 (Aprovação na 409ª Cancelamento Jornada Saúde 2021); 4. Ciência de 39 

correspondências e documentos recebidos: o primeiro secretário, Sr. Luciano, 40 

informa que foram recebidos os seguintes documentos: Ofícios nºs 41 

2260/2021/DLE/P, 2261/2021/DLE/P, 2262/2021/DLE/P, 2263/2021/DLE/P, 42 

2264/2021/DLE/P, 2265/2021/DLE/P, 2266/2021/DLE/P; Em seguida, o presidente 43 

convida o Sr. Vice-Prefeito, Major Rocco, para tomar a palavra; O Sr. Vice-Prefeito 44 

agradece pela oportunidade e manifesta gratidão aos membros do CMS e servidores 45 

da Secretaria de Saúde por todo o trabalho desenvolvido no biênio, principalmente 46 

na fiscalização e composição de políticas públicas voltadas à saúde, fala, ainda, do 47 

importante apoio do CMS na contratação da CISMETRO, que faz com que Valinhos 48 

tenha essa importante ferramenta para cuidar da saúde dos munícipes, relata, ainda, 49 

os resultados da CISMETRO neste curso espaço de tempo, dizendo que foram 50 

realizados 564 (quinhentos e sessenta e quatro) ultrassons, contratados médicos 51 
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das seguintes especialidades: neurologistas, cardiologistas, clínicos gerais, 52 

ginecologistas, explica aos Conselheiros que os entes públicos estão sob a vigência 53 

da Lei Complementar 173/2020, que proíbe o aumento de gastos, culminando na 54 

proibição de contratação de pessoal, diz que a partir do dia 04 de dezembro serão 55 

iniciadas 800 consultas oftalmológicas, e que estão nas tratativas para realização 56 

das cirurgias de catarata, relata que o trabalho da gestão é bem intenso para 57 

melhorar a saúde, agradece novamente aos Conselheiros e a oportunidade de 58 

relatar esse importante avanço na saúde da cidade; em seguida, o Presidente 59 

agradece o Sr. Vice-Prefeito pelas palavras e diz que os membros do Conselho 60 

estão sempre à disposição para  que tudo aconteça; a seguir, continua o curso da 61 

reunião; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação da Ata da 62 

409ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde: o Presidente, 63 

conselheiro Sr. Marmo, perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido 64 

as atas, com o que todos concordaram, em seguida, colocou o item em votação, 65 

ocasião em que foi feita chamada a todos os conselheiros para manifestação do 66 

item, sendo a ata aprovada por unanimidade; O Presidente explica ao Plenário 67 

que foi feita a solicitação de inversão de ordem dos itens de pauta em função das 68 

atividades laborais das convidadas da Saúde Mental, acrescenta que caso o 69 

Plenário autorize, nos termos do Regimento Interno, art. 18, § 3º, os itens que 70 

seriam apresentados em 4º e 5º lugar serão apresentados como itens 2º e 3º, em 71 

seguida, pergunta ao Plenário se está autorizada a modificação dos itens de pauta 72 

antecipando a apresentação dos itens referidos, o Plenário se manifesta 73 

positivamente, sendo, então, chamado o Conselheiro e Primeiro Secretário, Sr. 74 

Luciano, para apresentação do item; 2. Apresentação, discussão e votação da 75 

realização da Conferência Municipal de Saúde Mental/ Conferências Livres, 76 

Plenárias ou Oficinas da III Conferência Estadual de Saúde Mental e respectivo 77 

cronograma; com a palavra, o Conselheiro Luciano explica que A III Conferência 78 

Estadual de Saúde Mental – III CESM, emanada pelo Controle Social é convocada 79 

pelo Secretário Estadual de Saúde de São Paulo com o objetivo de propor diretrizes 80 

para a Política Estadual e Nacional de Saúde Mental com o tema “A Política de 81 

Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e 82 

garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, em seguida, explica que a 83 

etapa municipal deve ser concluída até o dia 31 de janeiro de 2022, motivo pelo qual 84 

as datas do evento são definidas para  27 e 28 de janeiro de 2022, a seguir, explica 85 

ao Plenário que o cronograma e a modalidade do evento serão decididos pela 86 

comissão organizadora do CMS que será composta na próxima reunião, finalizada a 87 

apresentação, passa a palavra ao Presidente que coloca o item em votação, sendo 88 

este aprovado por unanimidade; 3. Composição da Comissão Organizadora da 89 

Conferência Municipal de Saúde Mental/ Conferências Livres, Plenárias ou 90 

Oficinas da III Conferência Estadual de Saúde Mental; com a palavra, o Sr. 91 

Luciano completou a apresentação anterior com a apresentação dos membros da 92 

Equipe Técnica da Saúde Mental para o evento de janeiro, sendo aprovado, por 93 

unanimidade, a nomeação dos seguintes membros: Christiane F. V. Joaquim 94 

(CEMAP/ Casa do Adolescente), Larissa Tavares de Carvalho (CAPSi), Letícia 95 

Fernanda Páscoa de Souza (CAPS ii), Marailza Siqueira (CAPS II) e Silene S. 96 

Gianechini (CREAPS), que apresentou ao Plenário um pouco do trabalho 97 

desenvolvido no município e se colocou à disposição para esclarecimentos; 4. 98 

Apresentação, discussão e votação do Relatório das contas do Fundo 99 

Municipal da Saúde, referente ao mês de outubro de 2021: em seguida, o 100 

Presidente, Sr. Marmo, passa a palavra o conselheiro Sr. Paulo, membro da 101 

Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do Relatório “Contas da Saúde” do 102 
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Fundo Municipal de Saúde do mês de outubro de 2021, o Sr. Paulo inicia a 103 

apresentação e esclarece que as contas que não tiveram movimentação durante o 104 

mês em referência serão apresentados apenas o saldo inicial e final, e após a 105 

apresentação e esclarecidos os questionamentos o Presidente colocou o Relatório 106 

“Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro 107 

de 2021 em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 5. Apresentação, 108 

discussão e votação do Plano de Trabalho CISMETRO para o ano de 2022; a 109 

Conselheira, Sra. Betania, inicia a apresentação do plano relatando que a Secretaria 110 

da Saúde tem a pretensão de contratar através do consórcio serviços médicos para 111 

Atenção Primária em Saúde, Especialidades Médicas e Média Complexidade, bem 112 

como demais profissionais da área da Saúde, essenciais para operacionalização dos 113 

serviços, explica que a aquisição desses serviços via Consórcio são de caráter 114 

provisório e com objetivo de dar cobertura junto às Unidades Básicas de Saúde, 115 

Centro de Especialidades e Unidade de Pronto Atendimento para cobertura do 116 

déficit desses profissionais em função de exonerações a pedido, licenças, férias e 117 

falta de concurso em algumas áreas, há possibilidade de locação de veículos tipo 118 

VAN para viabilizar os Serviços do CAPS II e Melhor em Casa, que fazem transporte 119 

de pacientes e visitas domiciliares com a Equipe de Profissionais (Enfermeiros, 120 

Médicos, Fisioterapeutas) para atendimento de pacientes assistidos pelo SUS, além 121 

de procedimentos e diagnósticos por imagem e aquisição de medicamentos 122 

padronizados e Materiais/insumos, diz, ainda, que a previsão orçamentária para o 123 

exercício de 2022 é de R$ 8.857.000,00 (oito milhões oitocentos e cinquenta e sete 124 

mil reais) para o período de janeiro a dezembro, foram respondidos 125 

questionamentos dos Conselheiros e em seguida o item foi colocado em votação, 126 

sendo aprovado por maioria, tendo em vista que não foi possível retorno da 127 

Conselheira Sra. Patrícia Fessel que estava participando na modalidade on-line; 6. 128 

Deliberação e votação da alteração da modalidade de realização das Reuniões 129 

Plenárias Ordinárias e Extraordinárias; em seguida, o Presidente explica que em 130 

razão da transição de mandatos dos Conselheiros do CMS e também em 131 

decorrência do avanço da flexibilização de eventos é mais adequado retornar as 132 

reuniões exclusivamente para a modalidade presencial para permitir maior 133 

integração entre Conselheiros e também o entendimento dos assuntos que serão 134 

deliberados e, não havendo questionamentos, coloca o item em votação, o qual foi 135 

aprovado por maioria; a seguir, o Presidente diz ao Plenário que há uma demanda 136 

de caráter urgente e relevante que a pedido da gestão foi solicitada a inclusão na 137 

pauta desta reunião e diz que a pauta é referente à Programação Anual de Saúde 138 

2021, esclarece, ainda, que nos termos do art. 18 § 4º do Regimento Interno é 139 

possível incluir item na ordem do dia desde que autorizado pelo plenário, o 140 

Presidente pergunta ao Plenário se há aprovação para inclusão do item na ordem do 141 

dia, o que é aprovado por maioria, em seguida, chama o servidor Christian Madsen 142 

para: 6. Apresentação, discussão e votação da Programação Anual de Saúde 143 

2021; o servidor Christian inicia a explanação dizendo que a Programação Anual de 144 

Saúde a ser apresentada é a que vem sendo trabalhada no decorrer deste ano 145 

devendo o município reportar tais ações ao Ministério da Saúde, esclarece, ainda, 146 

que embora o tema tenha sido colocado em pauta na data de hoje o arquivo foi 147 

enviado com antecedência aos Conselheiros para análise, faz a explicação do que 148 

são diretrizes, objetivos e metas e demais conceitos para possibilitar a votação dos 149 

Conselheiros, após a apresentação se coloca à disposição para esclarecimento de 150 

dúvidas, em seguida, o Presidente coloca o item em votação, sendo aprovado por 151 

maioria; após as deliberações, o Presidente faz agradecimentos aos conselheiros, à 152 

gestão, fala do trabalho realizado com muito desempenho, diz que sentirá saudades 153 
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e que está à disposição de Valinhos e, além disso, parabeniza os Conselheiros leitos 154 

para o biênio 2021/ 2023, a seguir, a Conselheira Betânia, em nome da Secretaria 155 

da Saúde, agradece aos Conselheiros e todo desempenho em um dos tempos mais 156 

difíceis para a saúde do município, diz ser muito agradecida a todos pelo trabalho 157 

desempenhado e que, ainda com dificuldades no início, as reuniões foram feitas de 158 

forma on-line e isso não trouxe prejuízo ao município e as verbas não deixaram de 159 

ser repassadas, o que possibilitou o adimplemento das obrigações para compras de 160 

medicamentos, insumos, leitos de UTI, fala também do apoio dos conselheiros na 161 

contratação da CISMETRO, que está possibilitando ao município cobrir os 162 

atendimentos à população, tendo em vista a impossibilidade de contratação do 163 

período, diz, ainda, que a Secretaria está de portas abertas para recebimento da 164 

população, a Conselheira Sra. Ana Maria se manifesta e diz que foram dois anos de 165 

muita luta do conselho, parabeniza-os por todo o empenho e dedicação, deseja boa 166 

sorte e garra para quem está chegando para o novo biênio e deseja que o trabalho 167 

tenha continuidade, pois houve muitas conquistas e muitas outras estão por vir, e, 168 

após o agradecimento final do Sr. Marmo e, nada mais havendo a tratar foi 169 

encerrada a sessão às 15h46, na qual eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva 170 

do Conselho Municipal da Saúde, atesto que tivemos problemas com a internet no 171 

local de reunião e que embora tenha havido suporte técnico da Prefeitura a reunião 172 

foi realizada com dificuldades, em seguida, redigi a presente ata, que após lida e 173 

aprovada será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária 174 

Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 175 
 176 

 

 

 

 
 

Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

Thaís Rocha Felipe 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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