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Quadringentésima décima quarta (414ª) Reunião Plenária Extraordinária do 1 

Conselho Municipal da Saúde, realizada no dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e 2 

dois(02/02/2022), 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: Readir Toledo 7 

Genari, Paulo Henrique Crivellari, Áurea A. Paparelli Matias, Luciano Moura Martins, 8 

Alzeni dos Santos Camargo, Luiz Gabriel Signorelli, Amanda Peterlim Soares da 9 

Silva, Paulo Henrique Speglich e Fernando Pozzuto; por videoconferência: Marcia 10 

Bernardes de Souza Bueno, Sonia Aparecida da Silva e Patricia R. Furlan Fessel; 11 

conselheiros suplentes presencial: Eliane Netto da Silva e Fabíola Mello Lima; a 12 

reunião iniciou-se às 14h, com 14 (quatorze) conselheiros, sendo 12 (doze) os 13 

conselheiros com direito a voto; o Presidente do Conselho, Conselheiro Paulo 14 

Henrique Crivellari procedeu à abertura dos trabalhos cumprimentando a todos os 15 

presentes, em seguida justificou a necessidade da reunião extraordinária de acordo 16 

com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e em seguida, passou a 17 

palavra ao primeiro secretário da mesa diretora, Conselheiro Luciano, para 18 

prosseguimento com a leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. 19 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: justificou a ausência 20 

a Conselheira Isabel Cristina S. V. dos Santos; Conselheira Renata Lobo Catusso; 21 

Conselheira Marineide C. F. Barbisan; Conselheiro Pedro Sidnei Pellegrini e 22 

Conselheiro Glauco César Ceranto; também estiveram presentes: Ana Maria 23 

(Conselheira suplente - UBS Vila Santana, Mônica V. F. Dantas (Santa Casa) 24 

Marisilva Alves F. Aguiar (SS) II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e 25 

votação do Plano de Trabalho para utilização de 06 Leitos UTI Covid 19 Tipo II 26 

na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos: o Presidente, Conselheiro 27 

Paulo Henrique, passou a palavra ao Conselheiro Fernando para apresentar o 28 

Plano, na sequência Conselheiro Fernando cumprimentou e agradeceu a todos e 29 

iniciou dizendo que o Plano de trabalho são dos atendimentos das diárias de UTI 30 

Covid onde a Santa Casa, prestou os serviços, nos meses novembro e dezembro de 31 

2021 e janeiro de 2022, mesmo não tendo sido assinado o Termo de pagamento em 32 

novembro de 2021 não deixou de atender a população e que para realizar o 33 

pagamento dos meses pendentes, a Secretaria da Saúde, precisa do Termo 34 

aprovado, pelo Conselho Municipal de Saúde, mesmo posteriormente à prestação 35 

dos serviços, em seguida, agradeceu a Secretaria da saúde, pela atitude quanto a 36 

regularização dos serviços já prestados, inclusive auditados, mas que precisa 37 

legalizar a documentação para autorizar o pagamento, na sequência ficou à 38 

disposição para esclarecimentos, em seguida, o Presidente colocou o item em 39 

votação, ocasião em que foi feita chamada a todos os conselheiros para 40 

manifestação do item, o qual foi aprovado por unanimidade; com a palavra o 41 

Presidente colocou em votação, nos termos do Artigo 18, §4º, solicitação de inclusão 42 

na ordem do dia, assunto referente ao Aditivo do Convênio 004/2021, em que foi 43 

feita chamada a todos os conselheiros para manifestação, a inclusão na Ordem do 44 

dia foi autorizada, em seguida, passou a palavra a Diretora do Departamento 45 

Técnico Administrativo, também Conselheira, Sra. Eliane para considerações; 2. 46 

Apresentação, discussão e votação do Termo Aditivo 01 do Termo de 47 

Convênio 004/2021 - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos: a 48 

Diretora, Conselheira Eliane, iniciou cumprimentando a todos e apresentou o Termo 49 

de renovação, por 03 (três) meses, do contrato 004/2021 que findou dia 31 de 50 

janeiro de 2022, período necessário de planejamento e discussão para novo 51 
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Contrato, na sequência, passou o valor líquido do presente Contrato que é de 52 

R$8.238.499,66 (Oito Milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 53 

noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo que R$2.255.319,94 54 

(Dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e dezenove reais e 55 

noventa e quatro centavos), referente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 56 

contrato, valor previsto no contrato, denominado estouro de demanda, informou que 57 

a base de cálculo foi a média dos meses novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 58 

2022, no valor por mês de R$ 1.994.393,24 (Um milhão, novecentos e noventa e 59 

quatro mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) com 60 

acréscimo  de 25% (vinte e cinco por cento) no valor total, em seguida, o 61 

Conselheiro Readir, disse que em relação ao primeiro item da ordem do dia, foi 62 

aprovado, considerando que os serviços já tinham sido prestados, mas quanto ao 63 

segundo item, manifestou que é de grande responsabilidade do Conselho Municipal,  64 

aprovar o Termo Aditivo no valor R$8.238.499,66 (Oito Milhões, duzentos e trinta 65 

e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos),  66 

por 03 (três) meses, na sequencia questionou “o executivo não teve tempo para 67 

conversar com a Santa Casa, saber como ia ficar o contrato?” E pediu que seja 68 

registrado sua aprovação, mas que não se repita o processo, pois na próxima seu 69 

voto será contrário; em seguida, o Presidente colocou em votação, ocasião, em que 70 

foi feita chamada a todos os conselheiros para manifestação, o qual foi aprovado 71 

por unanimidade o item; III. Assuntos gerais: eu, Secretária Executiva, passei a 72 

palavra ao Secretário da Saúde também conselheiro, que apresentou a nova 73 

Diretora  Sra. Marisilva, responsável pela Urgência e Emergência da cidade de 74 

Valinhos (Unidade de Pronto Atendimento -UPA, Unidade de Atendimento 75 

Pediátrico, Ginecológico e Obstétrico e SAMU), setores diretamente ligados à Santa 76 

Casa, com intuito de estreitar os laços, melhorar o fluxo de atendimento aos 77 

pacientes, na sequência, apresentou as qualificações da Sra. Marisilva que é 78 

enfermeira, MBA em gestão, trabalhou no Hospital de Morungaba, no hemocentro 79 

da Santa Casa de Itatiba e finalizou com a importância de ter profissional qualificada 80 

como ela na gestão, em seguida, Conselheira Marcia Bueno questionou sobre uma 81 

reunião dos conselheiros com o Secretário e a Prefeita, com a palavra o Secretário 82 

informou que é a segunda reunião do Conselho que participa e irá passar a pauta 83 

para a Prefeita, em relação as demandas remanescentes como os itens inclusos em 84 

pauta, pediu para que os Conselheiros vejam os avanços em sua gestão e, não 85 

havendo outros assuntos, o Presidente Paulo Henrique agradeceu  e encerrou a 86 

reunião às 14h40 na qual eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho 87 

Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada 88 

em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o 89 

Art. 19, do Regimento Interno 90 
 
 
 
 
 

Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Thaís Rocha Felipe 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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