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Quadringentésima décima sétima (417ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e 2 

dois (30/03/2022), presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura Municipal de 3 

Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, participaram os seguintes 4 

conselheiros titulares: Paulo Henrique Crivellari, Marineide C. F. Barbisan, Márcia 5 

Bernardes de Souza Bueno, Gabriel de Souza Vieira, Alzeni dos Santos Camargo, 6 

Patrícia R. Furlan Fessel, Luiz Gabriel Signorelli, Amanda Peterlini Soares da Silva, 7 

Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique Speglich e Fernando Pozzuto; 8 

conselheiros suplentes: Eliane Netto da Silva, Fabíola Mello Lima, André Luis 9 

Rosa e Márcia Camargo Francese, a reunião iniciou-se às 14h, com 15 (quinze) 10 

conselheiros, sendo 11 (onze) os conselheiros com direito a voto; o Vice-Presidente, 11 

Sr. Paulo inicia agradecendo a presença de todos e convida o Conselheiro Gabriel 12 

para secretariar os trabalhos junto a ele, pois os secretários da mesa diretora não 13 

puderam se ausentar do trabalho por falta de pessoal, em seguida, o Presidente Sr. 14 

Paulo passa a palavra para o Conselheiro Gabriel para leitura da convocação e 15 

pauta da reunião, em substituição ao Primeiro Secretário, Sr. Luciano; I - 16 

EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não conselheiros: o Conselheiro 17 

Gabriel informou que foi solicitado o uso do direito de voz pela Sra. Marisol 18 

Watanabe, que informou aos membros sobre um processo administrativo iniciado 19 

em 2019, para a criação dos Conselhos Comunitários dos Serviços Saúde Mental no 20 

Caps II, Caps Infantil, Creaps e Cemap para avaliação, andamento e providências. 21 

2. Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: O Conselheiro 22 

Gabriel informou que justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Readir 23 

Toledo Genari, Áurea A. Papareli Matias, Renata Lobo Catusso, Luciano Moura 24 

Martins e Sonia Aparecida da Silva, na sequência o Presidente aproveitou e falou 25 

sobre as ausências dos conselheiros nas reuniões, ressaltando a importância do 26 

comparecimento e solicitação da presença de seus suplentes; também estiveram 27 

presentes: Christian Madsen, servidor do Departamento de Saúde Coletiva/Saúde 28 

do Trabalhador; Natália Rocha e Marisol Watanabe, servidoras da Coordenação de 29 

Saúde Mental; Carlos A. da Cunha e Ana Maria F. de Sousa, Conselheiros da UBS 30 

Vila Santana; Maria Helena Lovizaro, Grupo Rosa e Amor e Luiz Ernesto Santos, 31 

Contador da Secretaria da Saúde; 3. Ciência de correspondências e documentos 32 

emitidos: o Conselheiro Gabriel informou que foram emitidos os seguintes 33 

documentos: Resolução nº 05/2022 (Aprovação na 415ª das Contas de Janeiro de 34 

2022), Resolução nº06/2022 (Aprovação na 415ª, Relatório Detalhado do 35 

quadrimestre Anterior 3º quadrimestre 2021), Resolução nº 07/2022 (Aprovação na 36 

415ª alteração do cronograma da 2ª Conferencia de Saúde Mental), Resolução nº 37 

08/2022 (Aprovação na 415ª do Regimento Interno da 2ª Conferencia de saúde 38 

Mental), Resolução nº09/2022 (Aprovação na 416ª Plano de Trabalho da 39 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos); 4. Ciência de 40 

correspondências e documentos recebidos: Ata da Reunião do Conselho 41 

Comunitário de Saúde (CCS) – Vila Santana – que solicita observação nas Atas 42 

enviadas ao CMS; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação da 43 

Ata da 415ª Reunião Plenária Ordinária e da Ata da 416ª Reunião Plenária 44 

Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde: o Presidente perguntou se todos 45 

os conselheiros haviam recebido e lido as atas, em seguida, colocou o item em 46 

votação, sendo as atas aprovadas por unanimidade; 2. Apresentação, discussão 47 

e votação Relatório das contas do Fundo Municipal da Saúde referente ao mês 48 

de novembro e dezembro de 2021; em seguida, o Presidente, passa a palavra ao 49 

conselheiro Paulo, membro da Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do 50 

Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês de fevereiro, o 51 
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Paulo iniciou, cumprimentando a todos e informou que será apresentado apenas o 52 

saldo final das contas, no decorrer da apresentação a Conselheira Patrícia questiona 53 

se é real o saldo nos fundos de saúde e se o aumento na folha de pagamento dos 54 

funcionários foi devido à contratação ou reajuste no salário, em seguida o 55 

Conselheiro Paulo esclarece em relação às contas, que o valor demonstrado é de 56 

competência ao referido mês e que constam valores empenhados que não sofreram 57 

abatimentos no saldo, quanto à folha de pagamento, não tinha informação, com a 58 

palavra a Conselheira ressalta a importância de apresentar os saldos reais das 59 

contas para facilitar na fiscalização e divulgação dos valores, após a apresentação e 60 

esclarecidos os questionamentos o Presidente colocou o Relatório “Contas da 61 

Saúde” do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2022 62 

em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 3. Apresentação, discussão e 63 

votação do Relatório Anual de Gestão – RAG - 2021; o Presidente, conselheiro 64 

Sr. Paulo, convida a Conselheira Cláudia, para apresentação de parte do relatório, 65 

sem seguida, passou a palavra para o servidor Christian que finalizou, após a 66 

apresentação e esclarecidos os questionamentos o Presidente colocou o item em 67 

votação e não havendo objeção o item foi aprovado por unanimidade; 4. 68 

Apresentação, discussão e votação do Plano de Trabalho da Associação 69 

Grupo Rosa e Amor 2022/2023; o Presidente convida a expositora do POA do 70 

Grupo Rosa e Amor, Dra. Márcia, que inicia a apresentação contando a história do 71 

grupo, missão, valores, alcance do trabalho executado e demais itens pertinentes ao 72 

plano operativo e finalizou a apresentação, o Presidente agradeceu e parabenizou a 73 

Dra. Márcia pelos serviços prestados, na sequência colocou em votação o item, o 74 

qual foi aprovado por unanimidade; 5 .Eleição de delegados para a etapa 75 

macrorregional da Conferência Municipal de Saúde Mental: o Presidente colocou 76 

em votação para inclusão do item na ordem do dia, considerando urgência e 77 

relevância a indicação dos delegados (01 usuário e 01 gestor) em atendimento a 78 

representação paritária e não havendo objeção foi aberto as inscrições, em seguida 79 

foram indicados a conselheira Márcia Bernardes de S. Bueno – segmento usuário e 80 

André Luiz Rosa -  segmento gestor; III. Assuntos gerais: a Dra. Maria Helena 81 

pediu a palavra para esclarecer que a Dra. Márcia apresentou valor mensal e pede 82 

para constar que o Plano de Trabalho é para o ano, em seguida o Presidente 83 

passou a palavra ao Secretário da Saúde Dr. Luiz que comunicou uma “live” de 84 

lançamento do Curso Ead sobre “Conselhos Municipais de Saúde” do Tribunal de 85 

Contas do estado de São Paulo, no dia sete de abril de 2022 e que está disponível 86 

um transporte para os conselheiros interessados na participação presencial, em 87 

seguida a servidora Marisol perguntou qual o próximo passo em relação à 88 

solicitação da Criação dos Conselhos nos serviços de Saúde mental, e foi orientada, 89 

através da secretaria, enviar o processo inicial ao Conselho Municipal de Saúde 90 

para dar continuidade e, nada mais havendo a tratar foi encerrado a sessão às 91 

15h30, na qual eu, Sandra Alves Rodrigues, Secretária Executiva do Conselho 92 

Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada 93 

em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o 94 

Art. 19, do Regimento Interno. 95 
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Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
 

Gabriel de Souza Vieira 
Conselheiro Titular  

 
 

Sandra Alves Rodrigues 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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