
 

Ata da 404ª Reunião Plenária Extraordinária 
(23/08/2021) 

 

Rua 31 de Março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança, Valinhos-SP,  CEP: 13270-372  1 
Fone: (19) 3859-9191 - email: cms@valinhos.sp.gov.br 

Quadringentésima quarta (404ª) Reunião Plenária Extraordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada no dia vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um 2 

(23/08/2021), no Centro de Estudos e Treinamento em Saúde (CETS), localizado à 3 

Rua Bahia, s/nº, Vila Santana; os Conselheiros puderam participar via aplicativo 4 

TeamLink (tendo em vista a pandemia COVID-19), evitando aglomeração de 5 

pessoas; participaram os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco 6 

Antonio Marmo, Paulo Henrique Crivellari, João Batista Alves, Gabriel de Sousa 7 

Vieira, Luciano Moura Martins, Carina Missaglia, Carina Fernanda Levreiro Previtali, 8 

Claudia Maria dos Santos e Paulo Henrique Speglich, por videoconferência: Alzeni 9 

dos Santos Camargo e Carolina Speglich Rossi; conselheiros suplentes: 10 

presencial: Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, Fabíola Mello Lima e Amanda 11 

Peterlini Soares da Silva, por videoconferência: Amanda de Medeiros Batista dos 12 

Santos, Lucilene Maria dos Santos Sampaio e Elias de Souza Maciel, também 13 

esteve presente: Christian Madsen (servidor lotado no Departamento de Saúde 14 

Coletiva/SS); a reunião iniciou-se às 14h, com 17 (dezessete) conselheiros, sendo 15 

12 (doze) com direito a voto; o Presidente do Conselho, conselheiro Francisco 16 

Antônio Marmo, procedeu à abertura dos trabalhos cumprimentando a todos os 17 

presentes. Em seguida justifico a necessidade da reunião extraordinária de acordo 18 

com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e em seguida, passou a 19 

palavra ao primeiro secretário da mesa diretora, conselheiro Luciano Moura Martins, 20 

para prosseguimento com a leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. 21 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, 22 

conselheiro Luciano, informou que justificaram a ausência os conselheiros 23 

titulares: Vera Lucia Leite da Silva, Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Marcia 24 

Bernardes de Souza Bueno, Renata Lobo Catusso, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu 25 

Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici e Patrícia R. Furlan 26 

Fessel, suplentes: Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco Soares 27 

Macedo, Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli e Glauco 28 

César Ceranto, e em seguida passou a palavra ao Presidente conselheiro Francisco 29 

Marmo, para condução dos trabalhos;  II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, 30 

discussão e votação do Plano Municipal de Saúde de dois mil e vinte dois a 31 

dois mil e vinte e cinco (2022/2025) e da Programação Anual de Saúde: Após a 32 

leitura do Presidente, eu Secretária Executiva manifestei quanto à dinâmica dos 33 

trabalhos, considerando local desprovido de recursos operacionais e certifiquei que 34 

o material estava acessível a todos e, na sequência a conselheira Claudia, diretora 35 

do Departamento de Saúde Coletiva, iniciou apresentação, ressaltando que o Plano 36 

Municipal de Saúde é um documento que reúne e organiza as propostas de ação 37 

para os quatro anos de governo com inserção de proposituras definidas na 38 

Conferência Municipal de Saúde, em seguida passou a palavra ao servidor 39 

Christian, lotado no Departamento de Saúde Coletiva, Saúde do Trabalhador, para 40 

apresentar e ficou a disposição para complementação e esclarecimento de dúvidas, 41 

iniciou a apresentação com grande satisfação e fez uma breve apresentação do 42 

perfil da cidade de Valinhos e da estrutura administrativa da Secretaria da Saúde, 43 

conduzida por tópicos, com a palavra ainda Christian ressaltou que todos os 44 

conselheiros receberam com antecedência o Plano de Saúde, na sequência, a 45 

Conselheira Cláudia complementou o tópico Perfil Epidemiológico, salientou sobre 46 

as condições de saúde neste ano e que foi observada a diminuição nos índices de 47 

natalidade e mortalidade infantil e ressaltou que neste último ano, em relação à 48 

morbidade e mortalidade, com o aumento das doenças circulatórias, câncer, 49 

doenças respiratórias e doenças infectocontagiosas, devido à pandemia covid-19, 50 

destacou, ainda, o avanço na cobertura vacinal (100%) em crianças no ano de 2020 51 
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no município, diante do cenário de desaceleração nos anos anteriores, em seguida, 52 

com a palavra o servidor Christian apresentou a estrutura dos departamentos da 53 

secretaria da saúde e sem manifestação iniciou com os parâmetros utilizados para 54 

Programação Anual de Saúde demonstrando que o plano foi trabalhado e 55 

desdobrado em oito diretrizes, vinte e dois objetivos, noventa e nove metas e cento 56 

setenta e cinco ações, em seguida, a conselheira Cláudia complementou que 57 

avaliação do Plano será feita através dos relatórios quadrimestrais e dos relatórios 58 

de gestão, ainda com a palavra expressou a responsabilidade e o compromisso com 59 

as metas durante os quatro anos de gestão, na sequencia Christian apresentou as 60 

diretrizes, às 14h20min houve interrupção de transmissão para aqueles que estavam 61 

online devido a problemas técnicos, restabelecida a transmissão às 14h29min, 62 

conduzida por Christian, deu andamento na reunião e sem nenhuma manifestação, 63 

tendo em vista que os conselheiros já haviam realizado leitura dos documentos 64 

anteriormente, finalizou, em seguida, o Presidente agradeceu o servidor Christian e 65 

a conselheira Cláudia e parabenizou toda a equipe empenhada no Plano de Saúde e 66 

com objetivo de atendimento durante estes quatro anos de gestão, na sequência 67 

colocou-se em votação e com consulta aos conselheiros e aprovação de todos, 68 

proclamou aprovação por unanimidade, em seguida,  convidou a Secretária da 69 

Saúde conselheira Carina para as considerações finais, que com grande satisfação 70 

declarou o intenso trabalho e dedicação dos coordenadores para o desenvolvimento 71 

deste Plano de Saúde e que o desafio maior é o cumprimento das ações, mas 72 

destacou que com a equipe técnica atualmente, será possível reunir condições 73 

adequadas para dar prosseguimento a uma gestão de qualidade, com a palavra 74 

ainda disse que a Secretaria da Saúde está à disposição de todos para sugestões e 75 

criticas e agradeceu a todos, em seguida eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária 76 

Executiva do Conselho Municipal da Saúde encerrei a reunião às 14h48 e redigi, a 77 

presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e assinada 78 

pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento 79 

Interno. 80 
 
 
 
 

Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Thaís Rocha Felipe 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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