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Trecentésima nonagésima oitava (398ª) Reunião Plenária Extraordinária do 1 

Conselho Municipal da Saúde, realizada no dia quatorze de junho de dois mil e vinte 2 

e um (14/06/2021), excepcionalmente via aplicativo TeamLink (tendo em vista a 3 

pandemia COVID-19), evitando aglomeração de pessoas. Participaram os seguintes 4 

conselheiros titulares: presencial: Edvaldo Alcântara Alves, por videoconferência: 5 

Paulo Henrique Crivellari, Alzeni dos Santos Camargo, Patrícia R. Furlan Fessel, 6 

Carina Missaglia, Carina Fernanda Levreiro Previtali, Cláudia Maria dos Santos e 7 

Paulo Henrique Speglich e Carolina Speglich Rossi; conselheiros suplentes: por 8 

videoconferência: Ana Lia dos Santos Brasil, Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, 9 

Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos, Erick Alfredo Erhardt, Amanda de Medeiros 10 

Batista dos Santos, Lucilene Maria dos Santos Sampaio, Betania Gomes de Souza e 11 

Elias de Souza Maciel, também participaram da reunião presencial: Milton Carlos 12 

Silveira e Sandra Alves Rodrigues (Secretaria Executiva do Conselho Municipal da 13 

Saúde apoio), por videoconferência: o Sr. Ricardo Nobrega da Silva (CISMETRO) e 14 

Fernando Pozzuto (Santa Casa); a reunião iniciou-se às 14:00hs, com (17) 15 

dezessete participantes, sendo (14) quatorze os conselheiros com direito a voto; o 16 

Presidente Conselheiro Sr. Edvaldo cumprimenta a todos e agradecendo a 17 

participação dos membros, em seguida Informa ao plenário o desligamento a pedido 18 

do Conselheiro Sr. Antonio Bufalieri, ficando vaga a suplência que ocupava, em 19 

seguida, efetua a leitura da convocação e pauta da reunião; I - EXPEDIENTE: 1. 20 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o Presidente, 21 

Conselheiro Sr. Edvaldo, informou que justificaram a ausência os conselheiros 22 

titulares: Francisco Antonio Marmo, Vera Lucia Leite da Silva, Maria Aparecida 23 

Frezzato de Oliveira, João Batista Alves, Renata Lobo Catusso, Gabriel de Sousa 24 

Vieira, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, 25 

Luciano Moura Martins,  André Ricardo Obici, suplentes:, Márcia Bernardes de 26 

Souza Bueno, Renata Stopiglia, Francisco Soares Macedo, Antonio Guerino Filho, 27 

Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Glauco César Ceranto, Lânia Cristina 28 

Wolf, em seguida informa aos Conselheiros e Conselheiras, que de acordo com o 29 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, art. 17 O Conselho Municipal 30 

de Saúde reunir-se-á extraordinariamente para tratar de matérias especiais ou 31 

urgentes (...); art. 18 §1º (...) a reunião extraordinária será informada com dois dias 32 

de antecedência, mediante e-mail, em seguida inicia a leitura da convocação e pauta 33 

ordem do dia; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação da 34 

Adesão do Município de Valinhos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da 35 

Região Metropolitana de Campinas (CISMETRO) em seguida passa a palavra 36 

para a conselheira Sra. Carina, Secretária de Saúde, que esclarece aos membros os 37 

benefícios que a adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 38 

Metropolitana de Campinas (CISMETRO) traria para o Município de Valinhos, 39 

durante a fala da conselheira Sra. Carina, a videoconferência apresentou falhas na 40 

transmissão, o que motivou a interrupção da reunião por nove (09) minutos, a 41 

conselheira Sra. Ana Maria solicita ao Sr. Milton que peça para que os participantes 42 

mantenham seus microfones desligados para evitar a microfonia, pois como pode 43 

ser observado pelo aplicativo alguns participantes ainda mantêm seus microfones 44 

ligados, pois sempre é pedido no início de cada reunião e ainda assim o pedido não 45 

é atendido, a conselheira Sra. Carina informa que vai trocar o aparelho para 46 

continuar a reunião, a conselheira Sra. Ana Lia sugere a utilização de fone de ouvido 47 

para melhorar o som, efetuados os ajustes a conselheira Sra. Carina retoma sua fala 48 

explicando que o CISMETRO é um Consórcio Intermunicipal com (16) dezesseis 49 

municípios já filiados e que há meses tem estudado a adesão ao consórcio, que a 50 

prefeita é favorável a adesão o que beneficiaria tanto os munícipes, com a redução 51 
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do tempo na realização dos procedimentos, como o próprio município, com a 52 

redução dos custos da área da saúde pois os valores praticado pelo consórcio, em 53 

alguns casos, chega até em cinquenta (50%) por cento menor que os valores de 54 

mercado, e diz que os recursos para área da saúde são limitados, explica, ainda, 55 

que com a adesão ao consórcio o município passa a ter maior capacidade no 56 

atendimento aos munícipes com os mesmo recursos atualmente destinados à área 57 

da saúde, informa, ainda, que a apresentação que será feita do CISMETRO já foi 58 

encaminhada aos membros, por e-mail, pelo Sr. Ricardo e outros diretores do 59 

CISMETRO, agradece a participação do Sr. Ricardo e os esclarecimentos durante 60 

as tratativas pela adesão e explica que essa é uma tendência seguida por vários 61 

municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), finalizando sua fala a 62 

conselheira Sra. Carina, Secretária de Saúde, diz que se sente feliz em poder estar 63 

nesse momento participando hoje da reunião e mostrando para todo o Conselho 64 

Municipal da Saúde as novas possibilidades que se apresentam com adesão ao 65 

consórcio, em seguida, passa a palavra para o Sr. Ricardo para iniciar a 66 

apresentação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de 67 

Campinas (CISMETRO), que cumprimenta todos os participantes e dirigindo-se aos 68 

membros do conselho se apresenta como consultor técnico do CISMETRO e informa 69 

que o Superintendente e o Diretor de Licitação que iriam participar da reunião por 70 

videoconferência tiveram problemas na conexão e que estão tentando resolver o 71 

problema e que irá realizar a apresentação, em seguida, pede para que o Sr. Milton 72 

vá alterando os slides da apresentação, o Sr. Ricardo inicia a apresentação 73 

descrevendo a origem e localização do CISMETRO, em seguida, pede para o Sr. 74 

Milton avançar a apresentação, como a apresentação está sendo feita do 75 

computador anfitrião da reunião e as configurações por serem diferentes não estão 76 

rodando de acordo com a narrativa, dessa forma o Sr. Milton pede para que o Sr. 77 

Ricardo realize a apresentação dos slides diretamente do seu computador, sanada a 78 

ocorrência o Sr. Ricardo prossegue a apresentação explicando que a origem do 79 

CISMETRO remonta ao ano de 2014, quando os prefeitos de Artur Nogueira e 80 

Holambra realizaram a primeira Assembleia Geral Ordinária, seguindo os moldes de 81 

Contrato de Consórcio Público / Privado, Lei nº 11.107 de 2005, a fundação foi 82 

precedida por um “Protocolo de Intenções” assinado pelos Chefes do Executivo e 83 

aprovado pelas Câmaras Municipais, com prazo indeterminado de duração e em 21 84 

(vinte e um) de julho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária, foi formalizada a 85 

adesão do município de Cosmópolis ao CISMETRO, em março de 2015 o consórcio 86 

mudou-se para sede própria, situada à Rua Amarílis, 118-B, Jardim Holanda, 87 

Holambra- SP, e esclarece que o CISMETRO desenvolve serviços tanto de caráter 88 

municipal quanto regional e as atividades são definidas a partir de projetos 89 

aprovados pelo Conselho Técnico, que é constituído pelos Secretários Municipais de 90 

Saúde dos municípios consorciados, que têm cadeira fixa, segue explicando que o 91 

CISMETRO em seu Plano de Trabalho tem como um de seus pilares a recuperação 92 

da capacidade dos municípios de planejar e agir visando garantir e expandir os 93 

direitos da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de nossa população e diz 94 

que a elaboração do Plano de Trabalho anualmente tem a função de estabelecer os 95 

objetivos e metas das administrações diretas e indiretas, bem como a indicação de 96 

previsão das despesas de capital corrente, vinculadas aos programas e ações nele 97 

definidos, sempre abrangendo um período de um ano, o que oportuniza a célere 98 

correção de distorções e adequação de rotas, uma vez que a saúde está 99 

constantemente envolta em variáveis, diz, ainda, que o CISMETRO é um empresa 100 

montada e atualmente gere os Municípios Consorciados, que são: Holambra, Arthur 101 

Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Santo Antônio de Posse, Morungaba, Cordeirópolis, 102 
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Santa Gertrudes, Amparo, Iracemápolis, Monte Mor, Jaguariúna, Limeira, Ipeúna, 103 

Rio Claro e Engenheiro Coelho com uma População Atendida Estimada de 104 

1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes, além dos municípios de Valinhos e 105 

Águas de São Pedro já aprovaram a adesão ao Consórcio e o município de Tatuí  106 

que solicitou a adesão ao consórcio semana passada, os serviços prestados aos 107 

municípios consorciados: plantão médico, consultas de especialidades, exames 108 

laboratoriais, exames de imagens, plantão médico à distância, transportes sanitários, 109 

carros administrativos, internações, cirurgias eletivas e contratação de funcionários 110 

para departamentos vinculados à secretaria de saúde, vantagens para os municípios 111 

consorciados: credenciamento, cota fixa mensal, explica, ainda que custo variável é 112 

referente aos serviços prestados para cada município, diz que o gerenciamento dos 113 

serviços são efetuados pela secretaria municipal de saúde e os serviços contratados 114 

com tabela própria do consórcio, usando como base de referência os procedimentos 115 

e valores da tabela SUS - SIGTAP, esclarece que os pagamento são feitos após a  116 

prestação de serviços e conferência evitando ociosidade, há, ainda, contratação de 117 

funcionários, realizações de mutirões para reduzir fila de espera dos municípios, 118 

explica que toda e qualquer mudança de preço ou  tomada de decisões precisa ser 119 

aprovado em assembleia de prefeitos, há desburocratização, agilidade, economia de 120 

escala e redução de custos do sistema público de saúde, trazendo mais qualidade 121 

aos serviços de atendimento à população de forma humanizada e íntegra, informa 122 

aos membros que durante as tratativas foi feito um comparativo de serviços que a 123 

secretaria da saúde precisa executar em 2021 usando os valores cotados no 124 

mercado com a tabela do Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região 125 

Metropolitana de Campinas (CISMETRO), sendo que na comparação haveria uma 126 

economia aproximada de um milhão de reais (R$ 1.000.000,00), após a 127 

apresentação o Sr. Ricardo se coloca a disposição para sanar dúvidas dos 128 

membros, em seguida o Sr. Fernando Pozzuto indaga se poderia fazer uma 129 

pergunta e como não faz parte do conselho foi informado que somente o 130 

representante da Santa Casa no Conselho, o conselheiro Sr. Elias, é que poderia 131 

realizar o questionamento, a Conselheira Ana Lia pede ao Sr. Milton que seja 132 

desligado o microfone do anfitrião porque estava fazendo muito barulho, em seguida 133 

pergunta ao Sr. Ricardo qual a sua formação, o Sr. Ricardo informa que tem 134 

formação em administração e pós-graduação em custo hospitalar, em seguida pede 135 

para o Sr. Ricardo explicar sobre o arcabouço do consórcio principalmente no 136 

aspecto financeiro, o Sr. Ricardo esclarece o funcionamento do consórcio e que de 137 

acordo com o estatuto e a lei 11.107 de 2005 mesmo sendo uma empresa 138 

público/privada é sem fins lucrativos sendo a cota fixa do consórcio é para custear 139 

toda parte interna central do consórcio, fora isso, explica que o consórcio age 140 

somente como intermediador entre o município e o prestador de serviço, em 141 

seguida, a Sra. Ana Lia pergunta sobre a contratação dos prestadores de serviço e 142 

se existe algum critério na escolha e/ou avaliação técnica destes, o Sr. Ricardo 143 

esclarece que não pode fugir daquilo que a Lei de Licitações disciplina, hoje quando 144 

se faz uma licitação podem ser colocados critérios técnicos e a o padrão dos 145 

exames é feito na certificação de qualidade, porém, sabe-se que muitos laboratórios 146 

não tem muitas certificações e se há muita exigência o Tribunal de Contas pode 147 

entender que há um direcionamento na contratação, por isso o consórcio exige os 148 

mesmo parâmetros que o Ministério da Saúde exige para o credenciamento de 149 

prestadores de serviços de saúde, em seguida a conselheira Sra. Ana Lia pergunta 150 

se teria, preferencialmente, escolha de prestadores de serviços em Valinhos para 151 

atender os moradores da cidade, o Sr. Ricardo esclarece que, à priori, todas as 152 

clinicas que se adequarem dentro do Município podem se credenciar junto ao 153 
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consórcio, se não houver no Município determinado tipo de exame ficara à critério da 154 

Secretaria da Saúde optar dentre os procedimentos oferecido pelo consórcio mais 155 

adequados ao caso, a conselheira Sra. Ana Lia pergunta a respeito do 156 

funcionamento dos plantões médicos à distância e se as marcações de exames e 157 

consultas seriam feitas pelo aplicativo do Consórcio, o Sr. Ricardo esclarece que as 158 

marcações de consultas são feitas via sistema, e que os plantões à distância 159 

seguem as normatizações dos Conselhos Nacional e Regional de Medicina em que 160 

é, inclusive, definido o tempo de deslocamento do plantonista até a unidade de 161 

atendimento, sendo um terço (1/3) do valor presencial, a conselheira, Sra. Ana Lia, 162 

pergunta se os usuários iriam fazer as consultas virtuais, o Sr. Ricardo esclarece que 163 

existe a possibilidade da telemedicina, mas isso é à critério do município que teria de 164 

implantar um sistema adequado, a conselheira, Sra. Ana Lia, pergunta se a 165 

marcação de consultas e/ou exames serão agilizadas com a adesão ao consórcio, o 166 

Sr. Ricardo esclarece que a marcação de consulta e/ou exames é de competência 167 

da Secretaria Municipal da Saúde, sendo o consórcio apenas o gerenciador dos 168 

serviços, a conselheira, Sra. Ana Lia, pergunta a respeito da contratação de 169 

prestadores, do pagamento aos prestadores e o regime em que são contratados, o 170 

Sr. Ricardo esclarece que a contratação e o pagamento aos prestadores são de 171 

competência do consórcio e o regime é de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 172 

(CNPJ), a conselheira Sra. Ana Lia pergunta se o consórcio representa os interesses 173 

dos prestadores e tomadores de serviços (municípios consorciados), o Sr. Ricardo 174 

esclarece que na verdade a equipe do consórcio é montada por basicamente 175 

noventa por cento (90%) de Secretários da Saúde, consultores da área da saúde o 176 

consórcio representa mais os interesses dos tomadores de serviços (Municípios 177 

consorciados), a conselheira, Sra. Ana Lia, expõe sua preocupação quanto à 178 

questão da massificação de atendimento e que em alguns processos haverá, com 179 

certeza, alguma morosidade de resolver por ser necessário passar pela assembleia 180 

e reunir todos os prefeitos, e diz, ainda, que por outro lado haverá mais qualificação 181 

e o resultado financeiro será bem visível, o Sr. Ricardo pede desculpas à 182 

conselheira Sra. Ana Lia por interrompê-la para esclarecer que de acordo com o 183 

estatuto do consórcio, em casos de algum aspecto mais agravante é convocada 184 

reunião de urgência em até quarenta e oito (48) horas, em seguida, a conselheira, 185 

Sra. Ana Lia, deseja sucesso a todos os envolvidos, agradece ao Sr. Ricardo pelos 186 

esclarecimento e pede desculpas aos conselheiros justificando que por ser da área 187 

da saúde quer entender mais a fundo, em seguida o conselheiro, Sr. Elias, pergunta 188 

sobre as cirurgias eletivas e se estas passam para o consórcio ou permanecem nos 189 

hospitais contratados, o Sr. Ricardo esclarece que o consórcio não limita as opções 190 

para o município, que pode utilizar os serviços do consórcio ou, por exemplo, da 191 

Santa Casa, em seguida, o conselheiro, Sr. Elias, pergunta se a Santa Casa poderá 192 

se credenciar junto ao CISMETRO, o Sr. Ricardo esclarece que o credenciamento 193 

ao CISMETRO ampliaria o atendimento da Santa Casa para outros municípios, em 194 

seguida, a conselheira Sra. Ana Lia pede ao Sr. Ricardo que disponibilize o contato 195 

do CISMETRO, pede, ainda, que o Sr. Milton envie por e-mail os contatos do 196 

CISMETRO a todos os conselheiros, em seguida a conselheira Sra. Isabel pede 197 

maiores esclarecimentos sobre o custo anual do convênio visto que em 2016 (dois 198 

mil e dezesseis) quando era servidora na cidade de Paulínia, que fazia parte do 199 

consórcio, houve uma grande variação dos valores e se tal variação seria decorrente 200 

do aumento dos serviços prestados, o Sr. Ricardo esclarece que o consórcio tem a 201 

taxa fixa mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e esse valor não muda desde 2014 202 

(dois mil e quatorze) e explica que só pode ser alterada depois de aprovada na 203 

assembleia de prefeitos, sendo colocada em ata o motivo do reajuste da taxa fixa, 204 
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diz, ainda, que o aumento dos gastos ocorre quando o município passa a utilizar 205 

mais serviços do que realmente já utilizava, e que Paulínia é o município que mais 206 

utiliza o consórcio, sendo uma das possibilidades a contratação de novos 207 

procedimentos, explica que o consórcio é aditado anualmente pelo Tribunal de 208 

Contas, assim como todas empresas prestadoras de serviços, em seguida a 209 

conselheira Sra. Ana Lia se manifesta e pede para que o Sr. Ricardo fale sobre a 210 

tabela do consórcio, o Sr. Ricardo esclarece que a tabela do consórcio elaborada 211 

com base no artigo 25 da Lei de Licitações e pela média comercial do serviço 212 

cotado, feitos os esclarecimento o Presidente, conselheiro Sr. Edvaldo, pergunta se 213 

há mais alguma questão e em seguida coloca em votação a Adesão do Município 214 

de Valinhos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de 215 

Campinas (CISMETRO), o qual foi aprovado por unanimidade, após a votação, a 216 

conselheira, Sra. Ana Lia, pergunta qual seria a média desse mercado, pede 217 

exemplo e pergunta se essa média de mercado acaba aumentando em qual 218 

percentual, 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), 30% (trinta por cento), o 219 

Presidente, conselheiro Sr. Edvaldo, avisa que o item já foi votado, o Sr. Ricardo 220 

mesmo já informado do encerramento da reunião esclarece à conselheira Sra. Ana 221 

Lia que a tabela do consórcio só tem acréscimo quando os prestadores avisam da 222 

defasagem dos valores, aí então será aberta nova cotação a fim de atualizar os 223 

valores da tabela e faz outras explicações sobre o assunto, o Presidente novamente 224 

informa  ao Sr. Ricardo que já houve votação, a conselheira, Sra. Ana Lia, afirma 225 

que entendeu a forma do cálculo de mercado, em seguida agradece os 226 

esclarecimentos, em seguida o Sr. Ricardo pergunta se ainda existe alguma 227 

questão, o Sr. Milton mais uma vez informa que a reunião já está encerrada e 228 

agradece a participação e os esclarecimentos prestados, o Sr. Ricardo agradece a 229 

oportunidade e se coloca à disposição, por telefone ou e-mail, nada mais a ser 230 

considerado é encerrada a reunião às 15h25, na qual eu Milton Carlos Silveira, 231 

Agente Administrativo II, redigi a presente ata em conformidade com o áudio da 232 

reunião, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e assinada pelo 233 

Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 234 
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