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Quadringentésima (400ª) Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Municipal da 1 

Saúde, realizada no dia cinco de julho de dois mil e vinte e um (05/07/2021), 2 

parcialmente presencial na Sala Ivan Fleury, nas dependências da Prefeitura 3 

Municipal de Valinhos, com limitação de 25 pessoas, com prioridade de 4 

participação presencial para Conselheiros Municipais de Saúde titulares, ou na 5 

ausência do titular, para o suplente correspondente, totalizando 22 vagas para estes, 6 

pois as outras 03 vagas são reservadas para pessoal de apoio, os demais 7 

conselheiros puderam participar via aplicativo TeamLink (tendo em vista a 8 

pandemia COVID-19), evitando aglomeração de pessoas, participam os seguintes 9 

conselheiros titulares: presencial: Francisco Antonio Marmo, Vera Lucia Leite da 10 

Silva, Paulo Henrique Crivellari, João Batista Alves, Luciano Moura Martins, Carina 11 

Missaglia, Cláudia Maria dos Santos, por videoconferência: Ana Lia dos Santos 12 

Brasil, Alzeni dos Santos Camargo, Patrícia R. Furlan Fessel e Carolina Speglich 13 

Rossi; conselheiros suplentes: presencial: Márcia Bernardes de Souza Bueno e 14 

Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, por videoconferência: Amanda de Medeiros 15 

Batista dos Santos, Lucilene Maria dos Santos Sampaio, também esteve presente: 16 

Fernando Pozzuto (Santa Casa); a reunião iniciou-se às 14hs, com 15 (quinze) 17 

participantes, sendo 12 (doze) os conselheiros com direito a voto; a Vice Presidente 18 

Conselheira Sra Vera Leite, cumprimenta a todos e inicia a reunião agradecendo a 19 

participação dos membros, em seguida, passa a palavra ao primeiro secretário da 20 

mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, para leitura da convocação e pauta da 21 

reunião, o primeiro secretário conselheiro Sr. Luciano, também agradece a presença 22 

dos participantes, a conselheira Sra. Ana Lia pergunta quais os conselheiros que 23 

participam presencialmente, o conselheiro Sr. Luciano juntamente com a Secretária 24 

Executiva Sra Thais, respondem que no momento são nove (09) conselheiros 25 

presentes na Sala Ivan Fleury, o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, 26 

prossegue com a leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Comunicação 27 

e justificativa de ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, Conselheiro 28 

Sr. Luciano, informou que justificaram a ausência os conselheiros titulares: Maria 29 

Aparecida Frezzato de Oliveira, Renata Lobo Catusso, Gabriel de Sousa Vieira, 30 

Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, André 31 

Ricardo Obici, Carina Fernanda Levreiro Previtali e Paulo Henrique Speglich 32 

suplentes:, Antonio Bufalieri, Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco 33 

Soares Macedo, Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, 34 

Betania Gomes de Souza, Fabíola Mello Lima,  Glauco César Ceranto, Amanda 35 

Peterlini Soares da Silva e Elias de Souza Maciel; também esteve presente por 36 

aplicativo: Fernando Pozzuto (Santa Casa); e em seguida passa a palavra a Vice-37 

Presidente, Conselheira Sra. Vera Leite, que  justifica a necessidade da reunião 38 

extraordinária de acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde 39 

e passa a palavra ao Conselheiro Sr. Luciano; II - ORDEM DO DIA: 1.Eleição do 40 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde devido à vacância do cargo: o Sr. 41 

Luciano inicia a explicação de como será a votação e esclarece que para os que 42 

estão presencial será feita com cédula impressa, devidamente rubricada por dois 43 

membros presentes e para os que estão on-line será feita pelo formulário do google, 44 

cujo link será transmitido pelo chat do TeamLink, lembrando que a votação será 45 

secreta para ambas as modalidades (presencial e on-line), explica que podem se 46 

candidatar os titulares do segmento “Usuários” a fim de manter o mesmo segmento 47 

para “Presidente” e “Vice” de acordo com o Artigo 10 do Regimento Interno; pede 48 

para que a Secretária Executiva, Sra. Thaís, informe quais os conselheiros podem 49 

participar da eleição, podendo se candidatar apenas os membros presentes, a 50 

Secretária Executiva informa que podem se candidatar: Francisco Antonio Marmo, 51 
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Vera Lucia Leite da Silva, Paulo Henrique Crivellari, João Batista Alves e Ana Lia 52 

dos Santos Brasil; o Sr. Luciano informa que  todos os titulares poderão votar, e na 53 

sua ausência, o suplente correspondente, em seguida, lê as atribuições do 54 

presidente do CMS, em seguida, o Conselheiro, Sr. Luciano, pergunta quais 55 

conselheiros titulares do segmento dos usuários gostariam de se candidatar; dos 56 

candidatos conselheiros presentes na Sala Ivan Fleury, somente o conselheiro, Sr. 57 

Francisco Antonio Marmo manifesta sua candidatura ao pleito, o Conselheiro Sr. 58 

Luciano pergunta aos candidatos conselheiros que participam via aplicativo 59 

TeamLink, quais conselheiros titulares do segmento dos usuários gostariam de se 60 

candidatar, feita consulta verbal individual e não tendo nenhum dos conselheiros  61 

manifestado a vontade de se candidatar ao pleito e sendo o conselheiro Sr. 62 

Francisco Antonio Marmo o único candidato, os membros do conselho proclamam o 63 

conselheiro Sr. Francisco Antonio Marmo como Presidente do Conselho Municipal 64 

de Saúde por unanimidade, em seguida agradece a participação dos membros na 65 

reunião e passa a palavra para o Presidente eleito, conselheiro Sr. Marmo, que 66 

agradece aos membros do plenário pela confiança ao lhe conferirem à presidência 67 

do Conselho Municipal da Saúde e que não medirá esforços para cumprir os 68 

deveres para com Município, em seguida, a conselheira Ana Lia parabeniza e deseja 69 

muita sorte ao novo presidente e que trabalhe em conjunto com os demais 70 

conselheiros, principalmente quanto há reforma ou modernização do Regimento 71 

Interno do Conselho antes da nova eleição para nova composição do conselho, em 72 

seguida, o Presidente, conselheiro Sr. Marmo esclarece que as atualizações são 73 

necessárias e que serão considerados todos os meios possíveis e que esse 74 

processo, por envolver leis municipais, não será resolvido do dia para a noite, mas 75 

se compromete que o conselho como num todo vai cuidar do assunto, a conselheira 76 

Alzeni pede que o Presidente na próxima reunião falar sobre as cirurgias eletivas e 77 

de catarata da Santa Casa, a Secretária Executiva do CMS, Sra Thaís, informa à 78 

conselheira, Sra. Alzeni, que esse assunto não consta na ordem do dia e que deverá 79 

ser abordado na próxima Reunião Ordinária, em seguida agradece a participação de 80 

todos e parabeniza o Sr. Marmo, que encerra a reunião às 14h19, na qual eu, Thaís 81 

Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde, redigi a 82 

presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e assinada 83 

pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento 84 

Interno. 85 
 
 
 
 

Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Thaís Rocha Felipe 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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