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Quadringentésima primeira (401ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal 1 

da Saúde, realizada aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um 2 

(28/07/2021), parcialmente presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura Municipal 3 

de Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, com limitação de 25 4 

pessoas, desta forma, foi dada prioridade à participação presencial para 5 

Conselheiros Municipais de Saúde titulares, ou na ausência do titular, para o 6 

suplente correspondente, totalizando 22 vagas para estes, pois as outras 03 vagas 7 

foram reservadas para pessoal de apoio, a participação dos demais foi via 8 

aplicativo TeamLink (tendo em vista a pandemia COVID-19), evitando aglomeração 9 

de pessoas; participaram (presencialmente ou via aplicativo TeamLink) os seguintes 10 

conselheiros titulares: presencial: Francisco Antonio Marmo, Paulo Henrique 11 

Crivellari, João Batista Alves, Luciano Moura Martins, Carina Missaglia, Cláudia 12 

Maria dos Santos, Paulo Henrique Speglich e, por videoconferência: Ana Lia dos 13 

Santos Brasil, Renata Lobo Catusso, Alzeni dos Santos Camargo, Patrícia R. Furlan 14 

Fessel, Carolina Speglich Rossi, e conselheiros suplentes presencial: Márcia 15 

Bernardes de Souza Bueno, Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, e por 16 

videoconferência: Lucilene Maria dos Santos Sampaio, Elias de Souza Maciel, a 17 

reunião iniciou-se às 14:00h, com 16 (dezesseis) participantes, sendo 12 (doze) os 18 

conselheiros com direito a voto; o Presidente, Conselheiro Sr. Marmo, inicia a 19 

reunião agradecendo a presença dos participantes e informa ao plenário que há 20 

necessidade de alterar a forma de votação da reunião, especialmente para aqueles 21 

que estão on-line, e esclarece que a partir de agora para cada item será feito uma 22 

chamada e a pessoa dirá sim ou não e caso a pessoa seja chamada e não 23 

responda, será considerado que ela se absteve de seu voto e não será computado, 24 

sendo a decisão do item de pauta aprovada pela maioria simples dos membros, nos 25 

termos do art. 27 do Regimento Interno, em seguida, passa a palavra ao primeiro 26 

secretário da mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, para leitura da convocação e 27 

pauta da reunião, o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, também agradece a 28 

presença dos participantes, em seguida prossegue com a leitura da convocação e 29 

pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não conselheiros: o 30 

primeiro secretário informa que o Procurador do Município, Dr. Arone de Nardi 31 

Maciejezack, fará alguns esclarecimentos sobre a reunião extraordinária do dia 14 32 

(quatorze) de junho, em seguida, o Dr. Arone diz que é com enorme satisfação que 33 

participou de reunião da qual soube da aprovação por parte deste Conselho da 34 

iniciativa sugerida pelo Poder Público de nova forma de contratação de prestação de 35 

de exames e serviços médicos, frisa que é obrigação do município e dever do 36 

Conselho a busca por novas formas de trabalho que possam, na crise sanitária 37 

vivida, levar ao munícipe, com maior presteza, o serviço médico que ele necessita, 38 

esclarece que sua presença se justifica pela dúvida de utilização do silêncio como 39 

manifestação de vontade e se esse formato seria válido, diz que para as futuras 40 

votações houve aconselhamento no sentido de que a pessoa será convocada para 41 

manifestar seu sim ou não ao tema em pauta, diz que entende não haver 42 

irregularidade em se fazer uso do silêncio como sinal de anuência, até porque o 43 

Código Civil prevê o assunto em seu artigo 111 (cento e onze), relata, ainda, que 44 

tem como certo que não teria como o Conselho ter outra postura senão a de exigir 45 
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do Município que este busque novas formas de atendimento, a Sra. Ana Lia se 46 

apresenta ao procurador e diz que tem algumas dúvidas relacionadas à referida 47 

reunião e pergunta como ficam os conselheiros que manifestaram que não 48 

conseguiram votar por falha do sistema ou do áudio, tendo em vista que é um direito 49 

do conselheiro se expressar, e diz, ainda, que se sentiu cerceada no direito de votar, 50 

e que não só ela, mas também outros conselheiros não ouviram o então Presidente, 51 

Sr. Edvaldo, chamar a votação, e pergunta se a votação pode ser considerada válida 52 

e se não seria mais adequado chamar reunião para nova votação com votação 53 

nominal, o Conselheiro Sr. Elias se manifesta e diz que na reunião de saída do 54 

então Presidente, Sr. Edvaldo, ele deixou claro que o Cismetro seria chamado 55 

novamente para nova explanação e votação e pergunta se a palavra dele será 56 

acatada ou se terá seguimento a votação embaraçosa, o Dr. Arone se manifesta e 57 

diz que o Regimento Interno do Conselho não permite nova votação do mesmo tema 58 

por deliberação, e seria permitido somente se houvesse alguma nulidade, e diz que 59 

na visão dele o ato foi perfeito, pronto e acabado, está apto a ter o efeitos regulares, 60 

e não vê problema no procedimento de votação e há uma busca contínua por 61 

aperfeiçoamento já que o planeta está vivendo uma situação atípica, o uso da 62 

internet está provocando situações embaraçosas em plenárias de Tribunais, diz, 63 

ainda, que essa situação atípica exige atos de força e de urgência inclusive com o 64 

sacrifício de toda a coletividade, cita o exemplo das dificuldades do comércio, das 65 

crianças na volta às aulas, dos profissionais de saúde trabalhando no limite, dos 66 

recursos públicos sendo drenados e o crescimento do país comprometido, e diz que 67 

não vê porque se discorrer sobre a nulidade do ato que tecnicamente ninguém 68 

apontou nenhuma falha no primeiro momento, diz que a aprovação não é um fim em 69 

si mesmo, explica que o Conselho aprova e na sequência fiscaliza a execução do 70 

serviço, e por fim, a Secretaria da Saúde tem por obrigação não só ficar com o plano 71 

A ou B, mas sim plano A, B, C, D, E, F, e explica que será uma constante na vida 72 

dos Conselheiros a aprovação de mais meios de se ter uma prestação de serviço 73 

cada vez mais eficaz complementando o que já se tem hoje, e na medida dos 74 

esforços, que seja mais barato, diz, ainda, que não pode na qualidade de servidor 75 

público, com salário congelado por força de lei, o aposentado, com vencimentos 76 

congelados, num país com 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) de 77 

desemprego, 560 (quinhentos e sessenta mil) mortos, falar que a Secretária da 78 

Saúde está incorrendo em algum erro ao buscar aumentar a gama de serviços de 79 

forma mais barata, e na visão dele parece uma anomalia que esse assunto tome 80 

tamanho corpo quando deveria ser uma exigência do Conselho que o município 81 

buscasse meios de prestar serviço com mais eficiência, a Sra. Ana Lia diz que o 82 

Procurador não respondeu sua pergunta no sentido de se sentir cerceada no direito 83 

a voz e voto, o Procurador se dirige à Conselheira e diz que se ao longo de toda a 84 

participação da Conselheira não ficou claro que havia algum problema de sinal, em 85 

termos de qualidade, e participou tranquilamente de todo o processo, é de se 86 

presumir que funcionou a contento, em seguida, o Dr. Arone pergunta à Conselheira 87 

se ela é contrária à tal forma de contratação, ela responde que esse é um direito que 88 

ela teve de se manifestar na ocasião, diz que entende o posicionamento do 89 

Procurador, e relata, ainda, o fato de muitos conselheiros estarem se desligando do 90 
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Conselho, em seguida, algumas pessoas na plenária se manifestam e a Sra. Ana Lia 91 

diz que não está ouvindo o que está sendo dito no recinto, o Procurado Municipal diz 92 

que, em resumo, as pessoas se manifestaram dizendo que anuem e que o processo 93 

de votação em questão foi válido e capaz de gerar efeitos, e que todos consideram 94 

vencida essa etapa de discussão, e que a partir da próxima votação o processo de 95 

manifestação será nominal para que não haja dúvida e que em referência aos 96 

reclames apresentados, ainda que poucos e pontuais, haverá uma rotina mais 97 

burocrática, mas estará assegurada essa situação, coloca, ainda, que se alguém 98 

souber de alguma ilegalidade que recomende a não contratação dos serviços que 99 

seja encaminhada porque é sua função fazer a denúncia se houver algo errado, 100 

encerra sua participação agradecendo o espaço e passa a palavra para o Sr. 101 

Luciano para continuação dos trabalhos; 2. Comunicação e justificativa de 102 

ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, Conselheiro Sr. Luciano, 103 

informou que justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Vera Lúcia Leite 104 

da Silva, Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Gabriel de Sousa Vieira, Pedro 105 

Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici 106 

e Carina Fernanda Levreiro Previtali; suplentes: Erick Alfredo Erhardt, Renata 107 

Stopiglia, Francisco Soares Macedo, Amanda de Medeiros Batista dos Santos, 108 

Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Betania Gomes de 109 

Souza, Fabíola Mello Lima, Glauco Cesar Ceranto, Amanda Peterlini Soares da 110 

Silva, também estiveram presentes: Edvaldo Alcantara Alves (Assessor da 111 

vereadora Simone Bellini); Arone de Nardi Maciejezack (Procurador Municipal), 112 

Daniela Pitondo Longo (SS), Fernando Pozzuto (Santa Casa); 3. Ciência de 113 

correspondências e documentos emitidos: o primeiro secretário, conselheiro Sr. 114 

Luciano, informa que foram emitidos os seguintes documentos: Ofício nº 16/21 - 115 

Orientação para eleição do CCEAS - Santa Casa, Ofício nº 17/21 - Orientação para 116 

eleição do CCEAS - APAE, Ofício nº 18/21 - Orientação para eleição do CCEAS - 117 

Rosa e Amor, Ofício nº 19/21 - Questionamento de conselheiros CMS Alzeni, Ofício 118 

nº 20/21 - Questionamento de conselheiros CMS Patrícia Fessel, Portaria nº 04 - 119 

Nomeação Presidente, Resolução nº 25/2021 (Aprovação na 399ª das contas maio 120 

2021), C.I. 05/21 - Departamento de Saúde Coletiva; 4. Ciência de 121 

correspondências e documentos recebidos: o primeiro secretário, Sr. Luciano, 122 

informa que foi recebido o Ofício nº 184/2021 - SS - Resposta ao ofício nº 19/2021 123 

CMS; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação da Ata da 398ª 124 

Reunião Plenária Extraordinária, da 399ª Reunião Plenária Ordinária e da 400ª 125 

Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde: o Presidente, 126 

conselheiro Sr. Marmo, perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido 127 

as atas, com o que todos concordaram, em seguida, colocou o item em votação, 128 

ocasião em que foi feita chamada a todos os conselheiros para manifestação do 129 

item, as Conselheiras Sra. Ana Lia e Sra. Alzeni manifestaram que não aprovaram 130 

as atas da 398ª Reunião Plenária Extraordinária e da 399ª Reunião Plenária 131 

Ordinária, ficando as referidas atas aprovadas pela maioria, e a ata da 400ª 132 

Reunião Plenária Extraordinária aprovada por unanimidade; 2. Apresentação, 133 

discussão e votação do Relatório das contas do Fundo Municipal da Saúde, 134 

referente ao mês de junho de 2021: em seguida, o Presidente, Sr. Marmo, passa a 135 
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palavra o conselheiro Sr. Paulo, membro da Comissão Fiscal, para iniciar a 136 

apresentação do Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês 137 

de junho de 2021, o Sr. Paulo inicia a apresentação e esclarece que as contas que 138 

não tiveram movimentação durante o mês de maio serão apresentados apenas o 139 

saldo inicial e final, depois de efetuada a apresentação e feitos alguns 140 

esclarecimentos, o Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo 141 

Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2021 em votação, o qual foi 142 

aprovado por unanimidade; 3. Formação de Comissão Eleitoral Biênio 143 

2021/2023 para os Conselhos Comunitários das Entidades da Área da Saúde 144 

(CCEAS), Conselhos Comunitários de Saúde (CCS) e Conselho Municipal de 145 

Saúde (CMS): em seguida, o Sr. Luciano é chamado para explicar a incumbência da 146 

Comissão Eleitoral e esclarece que esta será responsável pela elaboração de todos 147 

os regulamentos eleitorais, cronograma, e demais atos pertinentes ao processo 148 

eleitoral do CCEAS, CCS e CMS para o biênio 2021/2023, e que serão necessários 149 

04 membros: 02 (dois) do segmento usuários, 01 (um) trabalhador da área da 150 

saúde e 01 (um) gestor, em seguida, se manifestaram os conselheiros, Sr. Paulo 151 

Speglich, Sr. Paulo Crivellari, Sr. Francisco Antonio Marmo e o Sr. Luciano Moura 152 

Martins; III. Assuntos gerais: O Presidente Sr. Marmo esclarece que os e-mails 153 

direcionados ao CMS podem ser respondidos pela Secretaria Executiva, que pode 154 

ter até 03 (três) servidores e explica que como se trata de um e-mail institucional, as 155 

mensagens são ajustadas com quem de direito para serem respondidas, por isso, 156 

qualquer servidor que trabalhe na secretaria executiva do CMS tem acesso à senha 157 

do e-mail, o que o habilita a responder eventuais esclarecimentos e que sempre está 158 

ciente dos e-mails  a ele direcionados, em seguida, a Secretária Executiva informa 159 

que foi agendada reunião com a Prefeita no dia 06 (seis) de agosto, às 13h, na Sala 160 

Ivan Fleury e que estão convidados todos os Conselheiros do CMS, titulares e 161 

suplentes, em seguida, a Sra. Ana Lia se manifesta e diz que por uma série de 162 

fatores já expostos em outras reuniões e por entender que o CMS é democrático e 163 

que se deve ter direito à voz e voto pede seu desligamento do CMS e do Conselho 164 

Comunitário de Saúde e agradece a todos com quem conviveu, à oportunidade que 165 

lhe foi dada, e deseja muito sorte e sucesso a todos, a Secretária Executiva diz que 166 

o anúncio pegou todos de surpresa e agradece pelas contribuições nos trabalhos, 167 

que sempre foram muito bem-vindas, em seguida, anuncia que a Conselheira, Sra. 168 

Márcia Bernardes, passará a ser titular e ocupará a vaga da Sra. Ana Lia, logo em 169 

seguida, o Presidente agradece a participação da Sra. Ana Lia, que em seguida 170 

agradece as palavras proferidas pelo Presidente e pede especial atenção à 171 

alteração do Regimento Interno do CMS e sugere a ampliação da participação 172 

comunitária do CMS de entidades, como por exemplo, a associação dos 173 

aposentados e outras entidades de saúde que representam a população, o 174 

Presidente agradece as sugestões e a participação de todos e, nada mais havendo 175 

a tratar foi encerrada a sessão às 15h03, na qual eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária 176 

Executiva do Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e 177 

aprovada será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária 178 

Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 179 
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Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

Thaís Rocha Felipe 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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