
 

Ata da 415ª Reunião Plenária Ordinária 
(23/02/2022) 

 

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 décima quinta (415ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e 2 

vinte e dois (23/02/2022), 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, Marineide C. F. Barbisan, Márcia A. Galdino Silva, 8 

Patrícia R. Furlan Fessel, Luiz Gabriel Signorelli, Amanda Peterlini Soares da Silva, 9 

Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique Speglich e Fernando Pozzuto; por 10 

videoconferência: Márcia Bernardes de Souza Bueno, Renata Lobo Catusso e Alzeni 11 

dos Santos Camargo; conselheiros suplentes presencial: Eliane Netto da Silva e 12 

Márcia Camargo Franzese, a reunião iniciou-se às 14h, com 15 (quinze) 13 

conselheiros, sendo 13 (treze) os conselheiros com direito a voto; o Presidente 14 

Conselheiro Sr. Paulo convida o Conselheiro Readir para secretariar os trabalhos 15 

junto a ele, pois os secretários da mesa diretora não puderam se ausentar do 16 

trabalho por falta de pessoal, em seguida, passa a palavra para o Conselheiro 17 

Readir para leitura da convocação e pauta da reunião em substituição ao Primeiro 18 

Secretário, Sr. Luciano; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não 19 

conselheiros: não houve solicitação do uso do direito de voz; 2. Comunicação e 20 

justificativa de ausências de conselheiros: O Conselheiro Readir informou que 21 

justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Luciano Moura Martins e Aurea 22 

A. Paparelli Matias; conselheiro suplente: Edson Luiz S. Conti também estiveram 23 

presentes: Carlos Alberto da Cunha e Ana Maria F. de Souza ambos conselheiros 24 

comunitários UBS Vila Santana, Limarangoni Assessor Gabinete da Prefeita, 25 

Daniela Pitongo Longo Coordenadora (FMS), Omacir Antonio Bresaneli Secretário 26 

Adjunto da Secretaria da Saúde e Luiz Ernesto dos Santos Contador (FMS); 3. 27 

Ciência de correspondências e documentos emitidos: o Conselheiro Readir 28 

informa que foram emitidos os seguintes documentos: Resolução nº 01/2022 29 

(Aprova o Relatório das Contas da Saúde dos meses novembro e dezembro de 30 

2021, do Fundo Municipal de Saúde), Resolução nº 02/2022 (Aprova alteração do 31 

cronograma da Conferencia Municipal de Saúde Mental), Resolução nº 03/2022 32 

(Aprova o Plano Operativo da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos), 33 

Resolução nº 04/2022 (Aprova o Termo Aditivo I ao Termo de Convênio nº04/2021); 34 

II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação das Atas da 413ª 35 

Reunião Plenária Ordinária e da Ata da 414ª Reunião Plenária Extraordinária do 36 

Conselho Municipal de Saúde: o Presidente conselheiro Sr. Paulo, perguntou se 37 

todos os conselheiros haviam recebido e lido as atas, cientificou a todos que foi 38 

realizada alteração na Ata da reunião 413ª, conforme solicitação, em seguida, 39 

colocou o item em votação, ocasião em que foi feita chamada a todos os 40 

conselheiros para manifestação do item, sendo as atas aprovadas por 41 

unanimidade; 2. Apresentação, discussão e votação Relatório das contas do 42 

Fundo Municipal da Saúde referente ao mês de janeiro de 2022; em seguida, o 43 

Presidente, Sr. Paulo, passa a palavra ao conselheiro Paulo, membro da Comissão 44 

Fiscal, para iniciar a apresentação do Relatório “Contas da Saúde” do Fundo 45 

Municipal de Saúde do mês de janeiro de 2022, o conselheiro Paulo iniciou a 46 

apresentação e pediu permissão para que seja feita a leitura apenas da conta e o 47 

saldo final, considerando que todos receberam com antecedência o relatório, com 48 

aprovação de todos, deu andamento na apresentação, após a apresentação, 49 

anotada sugestão da conselheira Patrícia, para apresentação dos saldos, de forma 50 

que possam diferenciar o que realmente pode ser usado e após esclarecidos os 51 
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questionamentos, o Sr. Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do 52 

Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2022 em votação, o 53 

qual foi aprovado por unanimidade; 3. Apresentação, discussão e votação do 54 

Relatório Detalhado do quadrimestre anterior (RDQA), referente ao 3 55 

quadrimestre de 2021; O Presidente Sr. Paulo passa a palavra ao Secretário da 56 

Saúde Sr. Luiz Gabriel que iniciou agradecendo a participação de todos, ressaltando 57 

que a secretaria e um time no qual está inserido e esclareceu que o quadrimestre 58 

referente ao ano passado que não e relatório do seu exercício e que talvez algumas 59 

ponderações não será possível fazer, na sequencia passou a palavra a 60 

Coordenadora Daniela para apresentar a parte financeira, a coordenadora iniciou 61 

apresentação e esclarecidos os questionamentos , em seguida, o Presidente 62 

colocou em votação o item, o qual foi aprovado por unanimidade; 4. Formação da 63 

Comissão Eleitoral para adequação de membros do Conselho Comunitário e 64 

do Conselho Municipal de Saúde do mandato Biênio 2021/2022: O Sr. 65 

Presidente passou ao conselheiro Readir  que informou que na eleição do Biênio 66 

2021/2023, algumas UBS não formaram conselhos e outras como também o CMS 67 

ficou faltando suplentes e que se faz necessário uma comissão para dar seguimento 68 

a eleição para adequação dos membros, na sequencia abriu para as inscrições 69 

ressaltando a representação que deve ser paritária, em seguida formou a Comissão 70 

com os seguintes membros: Paulo Henrique Crivellari e Márcia Bernardes de Souza 71 

Bueno, seguimento usuários; Alzeni dos Santos Camargo, seguimento profissional e 72 

Fernando Pozzuto, seguimento gestor; 5. Formação da Comissão para Analise e 73 

Avaliação da Lei n 2.387 91 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 74 

Saúde e do Regimento Interno: com a palavra ainda o Conselheiro informou a 75 

necessidade da formação da comissão e na sequencia falou de um pedido do 76 

Conselheiro suplente da OAB Dr. Edson Luiz S. Conti, que justificou sua ausência, 77 

mas gostaria de fazer parte da comissão, com aprovação de todos foi aceita a 78 

referida inscrição, em seguida formou a comissão: Readir Toledo Genari, Márcia A. 79 

Galdino Silva, Márcia Bernardes de Souza Bueno e Edson Luiz S. Conti, segmento 80 

usuários; Luciano Moura Martins e Patrícia R. Furlan Fessel, segmento Profissionais; 81 

Paulo Henrique Speglich e Fernando Pozzuto, segmento gestores; 6. Alteração da 82 

data de realização da Conferência Municipal de Saúde Mental: o conselheiro 83 

Readir informou nova data da conferencia e justificou ser a 2ª Conferencia Municipal 84 

de Saúde Mental, considerando a realização da 1ª Conferencia em 2010. 7. 85 

Apresentação, discussão e votação do Regimento Interno da 2ª Conferencia 86 

Municipal de Saúde Mental: o Conselheiro Readir apresentou o regimento, na 87 

sequencia falou da importância da divulgação e pediu apoio de todos, sem 88 

questionamentos finalizou sua apresentação, em seguida, o Presidente colocou em 89 

votação o item, o qual foi aprovado por unanimidade; 8. Apresentação e 90 

nomeação pela Plenária da servidora Sandra Alves Rodrigues como Secretária 91 

Executiva do Conselho Municipal da Saúde; o presidente passou a palavra ao Sr. 92 

Secretário que iniciou dizendo sobre a necessidade da servidora Thais na Secretaria 93 

e indicou como Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde a servidora 94 

Sandra, na sequencia passou a palavra a mim,  que informei que na ausência da 95 

servidora Sandra, devido as férias, eu e a servidora Daniela estamos a disposição 96 

do Conselho para qualquer suporte, antes de finalizar agradeci ao Presidente e o 97 

apoio de todos. III. Assuntos gerais: o Presidente informou que foi confirmada a 98 

reunião solicitada, dos Conselheiros Comunitários das UBSs com a Secretaria da 99 

Saúde para o dia 09 de março na Casa dos Conselhos ás 14 horas, mas todos 100 

serão avisados oficialmente, em seguida passou a palavra a Conselheira Marineide, 101 

que perguntou ao Sr. Secretário da Saúde, sobre o prédio CEV I se tem pretensão 102 
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de mudança de local, em seguida com a palavra o Sr. Secretário respondeu que 103 

está sendo feito um planejamento, devido as varias especialidades no local e que 104 

não quer fazer de forma provisória e estuda serviços terceirizados para algumas 105 

especialidades, não concorda com os CEVs descentralizados e que está com apoio 106 

de engenheiro na secretaria da saúde para avaliação técnica necessária e que 107 

demanda de vários problemas em outros locais, mas que de acordo com engenheiro 108 

e Secretário de Planejamento, o CEV I, apesar de apresentar rachaduras nas 109 

paredes, no ponto de vista estrutural, o prédio não está condenado, são outras 110 

questões que justificam a mudança e, nada mais havendo a tratar foi encerrada a 111 

sessão às 16h16 min, na qual eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do 112 

Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será 113 

lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de 114 

acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 115 
 

 
 

Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
 

Readir Toledo Genari 
Conselheiro Titular 

 
 

Thaís Rocha Felipe 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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