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Trecentésima septuagésima quinta (375ª) Reunião Plenária Ordinária, do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos vinte e nove dias de janeiro de dois mil e vinte 2 

(29/01/2020), na Casa dos Conselhos, na Rua Trinta e um de Março Sn, no bairro 3 

Vila Boa Esperança, presentes os seguintes conselheiros titulares: Aparecida 4 

Contieri Sella, Paulo Henrique Crivellari, João Batista Alves, Edvaldo Alcântara 5 

Alves, Renata Lobo Catusso, Jefferson de Oliveira Bertholini, Francisco Eri Cruz, 6 

Luciano Moura Martins, José Antônio Prazeres dos Santos, Patrícia R Furlan Fessel, 7 

Carina Missaglia, Greta Luiza Ferraro Barduchi, Jorge Luiz De Lucca, Claudia Maria 8 

dos Santos e Carolina Speglich Rossi; conselheiros suplentes: Francisco Antonio 9 

Marmo, Antonio Bufalieri, Ana Lia dos Santos Brasil, Marcia Bernardes de Souza 10 

Bueno, Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, Amanda de Medeiros Batista dos 11 

Santos, Paulo Donizetti Antonio, Luiz Carlos Fustinoni, Helena Tamiko Honda 12 

Tanaka e Elias de Souza Maciel; também estiveram presentes: Joselita Elieny 13 

Sales Bitteli (FMS), RICARDO WAGNER SALES DO VALE (SS), Luisa Marques Nunes 14 

(Usuário UBS Pinheiro), Josefina de Fátima Parro Ribeiro (Conselheira UBS Bom 15 

Retiro), Rodrigo Souza da Silva (APAE), Patrícia L.F.Furlan Roncaglia (SS), Michel 16 

Ferreira Lodis e Marcelo Flavio de Souza Cairo (Ass. Ver.); a reunião iniciou-se às 17 

14h30, com o número regimental de membros; estavam presentes 18 membros com 18 

direito a voto; o presidente conselheiro Sr Edvaldo inicia a reunião agradecendo a 19 

presença de todos os membros e demais participantes, em seguida passa a palavra 20 

ao primeiro secretário da mesa diretora o conselheiro Sr Luciano para leitura da 21 

convocação e pauta da reunião, o conselheiro Sr. Luciano também agradece a 22 

presença dos conselheiros e demais participantes e em seguida prosseguiu a leitura 23 

da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não 24 

conselheiros: o conselheiro Sr. Luciano informa que não foi solicitado o uso do 25 

direito de voz; 2. Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o 26 

primeiro secretário Conselheiro Sr. Luciano informou que justificaram sua ausência 27 

os conselheiros titulares: Vera Lucia Leite da Silva, Maria Aparecida Frezzato de 28 

Oliveira, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, André Ricardo Obici; 29 

Suplentes: Ana Lia dos Santos Brasil, Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos, 30 

Maria Cristina Fernandes Marques, Erick Alfredo Erhardt, Teruo Kusakariba, 31 

Francisco Soares Macedo, Lucilene Maria dos Santos Sampaio, Eni Berci Pinho, 32 

Pedro Pazinatto Andreoli, Paulo Henrique Speglich e Maria Inês Travaglini Credidio; 33 

3. Ciência de correspondências e documentos recebidos: Of.01/2020 -34 

CHS/CMV, Of.02/2020 - CHC/CMV; 4. Ciência de correspondências e 35 

documentos emitidos: Resolução nº 24-2019 (Aprovação na 373ª das contas out-36 

2019), Resolução nº 25-2019 (Aprovação na 373ª do RDQA 2º 2019), Resolução nº 37 

26-2019 (Aprovação na 373ª do POA 2019-2020 SC Valinhos), Resolução nº 27-38 

2019 (Aprovação na 374ª do Calendário 2020; ao final passou a palavra para o 39 

presidente conselheiro Sr Edvaldo; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, 40 

discussão e votação das Atas 373ª Reunião Plenária Ordinária  e 374ª Reunião 41 

Plenária Extraordinária do Conselho Municipal da Saúde: o presidente 42 

conselheiro Sr Edvaldo perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido a 43 

ata 373ª, com o que todos concordaram, em seguida foi aberto espaço para 44 

questões, O conselheiro Sr. João Alves pede a palavra, concedida pelo presidente, o 45 

Sr. João questiona sobre a aprovação de Ata da reunião 373ª da qual não participou, 46 

seguido pelo conselheiro Sr. Antonio Bufalieri, pedem que seja registrado em ata, 47 

assim sendo após  os esclarecimentos dos apontamentos dos conselheiros o 48 

presidente conselheiro Sr Edvaldo colocou em votação; não havendo mais objeções 49 

a ata foi aprovada mediante a deliberação da maioria simples; em seguida o 50 

presidente conselheiro Sr Edvaldo perguntou se todos os conselheiros haviam 51 
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recebido e lido a ata 374ª, com o que todos concordaram, em seguida foi aberto 52 

espaço para questões, O conselheiro Sr. João Alves pede a palavra, concedia pelo 53 

presidente, o Sr. João questiona sobre a Ata da reunião 374ª item 3 da ordem do 54 

dia, pede para que conste em ata que é contra a manutenção do horário das 55 

reuniões do Conselho Municipal da Saúde, seguido pelo conselheiro Sr. Antonio 56 

Bufalieri, assim sendo após  os esclarecimentos dos apontamentos dos conselheiros 57 

o presidente conselheiro Sr Edvaldo colocou em votação; não havendo mais 58 

objeções a ata 374ª foi aprovada mediante a deliberação da maioria simples; 2. 59 

Apresentação, discussão e votação do Relatório das contas do Fundo 60 

Municipal da Saúde, referente ao mês de novembro e dezembro de 2019: em 61 

seguida o presidente conselheiro Sr Edvaldo, passa a palavra ao conselheiro Dr. 62 

Francisco, membro da Comissão Fiscal, iniciar a apresentação do Relatório “Contas 63 

da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês de novembro de 2019, feita a 64 

apresentação o conselheiro Dr. Francisco se colocou à disposição para os 65 

esclarecimentos  e sanadas as dúvidas o presidente conselheiro Sr Edvaldo colocou 66 

o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 67 

de novembro de 2019 em votação, sendo que o mesmo foi aprovado por 68 

unanimidade, em seguida o presidente conselheiro Sr Edvaldo, passa a palavra ao 69 

conselheiro Sr. Fustinoni, para a apresentação do Relatório “Contas da Saúde” do 70 

Fundo Municipal de Saúde do mês de dezembro de 2019, feita a apresentação o 71 

conselheiro Sr. Fustinoni, transferiu a palavra para o conselheiro Dr. Francisco que 72 

se colocou à disposição para os esclarecimentos e sanadas as dúvidas o presidente 73 

conselheiro Sr Edvaldo colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo 74 

Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2019 em votação, sendo 75 

que o mesmo foi aprovado por unanimidade; 3. Apresentação e discussão da 76 

proposta de POA Santa Casa específico para emenda parlamentar no valor de 77 

R$ 300.000,00: Item retirado da pauta, por não ter sido encaminhado em tempo 78 

hábil; 4. Apresentação, discussão e votação do SISPACTO - 2020: em seguida o 79 

presidente conselheiro Sr Edvaldo, passa a palavra a conselheira Srª Claudia, que 80 

iniciou com apresentação dos índices esclarecendo que os indicadores do 81 

SISPACTO é um instrumento de pactuação de indicadores que tem como objetivo o 82 

planejamento do SUS, norteados por diretrizes nacionais. Explicou que os 83 

indicadores são essenciais nos processos de monitoramento e avaliação, através da 84 

análise crítica dos resultados obtidos e expressou as ações de acordo com as 85 

situações a serem alteradas, e que as metas e as diretrizes expressam o 86 

compromisso de alcançar os objetivos que os indicadores pactuados pela Secretaria 87 

da Saúde, respondendo aos questionamentos dos conselheiros e informando que os 88 

resultados são disponibilizados pelo Ministério da Saúde no site do DATASUS: 89 

www.datasus.gov.br e no Sistema de Pactuação dos Indicadores/SISPACTO, feita a 90 

apresentação a conselheiro Srª Claudia se colocou à disposição para os 91 

esclarecimentos, após os esclarecimento das dúvidas, dos conselheiros o presidente 92 

conselheiro Sr Edvaldo colocou em votação; não havendo objeções o SISPACTO - 93 

2020 foi aprovado por unanimidade; III. Assuntos Gerais: o presidente 94 

conselheiro Sr Edvaldo informa ao plenário que devido ao carnaval a reunião do mês 95 

de fevereiro foi alterada para o dia 27 (quinta-feira), e reitera a necessidade do 96 

comprometimento de todos os conselheiros com o horário de início das reuniões às 97 

14hs, o presidente conselheiro Sr Edvaldo informa ao plenário que o grupo do 98 

WhatsApp foi criado com a intenção de facilitar a divulgação de informações do CMS 99 

para os conselheiros, assim sendo a partir de hoje, as mensagens serão publicadas 100 

exclusivamente pelo Secretário Executivo do Conselho Municipal, podendo os 101 

Conselheiros apenas visualizar, em seguida o presidente disponibiliza a palavra aos 102 
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conselheiros presentes, o conselheiro Sr Antonio Bufalieri pede a palavra para se 103 

dirigindo aos membros do conselho para que seja acompanhada de perto a 104 

reposição de medicamentos no município não passe pelo desabastecimento 105 

ocorrido na transição da administração anterior para a atual, em seguida o 106 

conselheiro Sr Fustinoni informa ao plenário sobre a Capacitação dos Conselheiros 107 

Municipais da Saúde, que será realizada para todos os conselheiros (Titulares e 108 

Suplentes) e que há necessidade de definir qual o melhor dia para sua realização, 109 

ficou acertado que na terça-feira à noite seria o ideal, faltando definir apenas o local 110 

da realização de acordo com o número de participantes e nada mais havendo a 111 

tratar o Presidente Sr. Edvaldo encerrou a sessão às 16h41, na qual eu Milton 112 

Carlos Silveira, Secretário Executivo do Conselho Municipal da Saúde, redigi a 113 

presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e assinada 114 

pelo Presidente e Secretário Executivo, de acordo com o Art. 19, do Regimento 115 

Interno. 116 

 
 
 
 

Edvaldo Alcântara Alves  

Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

Milton Carlos Silveira 

Secretário Executivo CMS 
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