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Quadringentésima vigêsima (420ª) Reunião Plenária Extraordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada no dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois 2 

(26/05/2022), na rua Trinta e Um de Março, sn° - Praça Anny Carolyne  Bracalente - 3 

Casa dos Conselhos e conforme Resolução CMS nº 42/2021, a reunião aconteceu 4 

somente na modalidade PRESENCIAL; participaram os seguintes conselheiros 5 

titulares: Paulo Henrique Crivellari, Marineide C. F. Barbisan; Marcia Bernardes de 6 

Souza Bueno, Luciano Moura Martins; Alzeni dos Santos Camargo, Claudia Maria 7 

dos Santos, Paulo Henrique Speglich e  Fernando Pozzuto. Suplentes: Cláudio de 8 

Queiroz Guimarães; Isabel Cristina S. V. dos Santos: Eliane Netto da Silva, André 9 

Luiz Rosa também estiveram presentes: Omacir A. Bresaneli- Secretário Adjunto e 10 

Thaís R. Felipe, Ambos da Secretaria da Saúde, a reunião iniciou-se às 14h, com 13 11 

(Treze) conselheiros, sendo 10 (dez) com direito a voto; o Presidente do Conselho, 12 

Sr.  Paulo, procedeu à abertura dos trabalhos cumprimentando a todos os 13 

presentes, ressaltando e parabenizando a presença dos Conselheiros do segmento 14 

usuários, em seguida justificou a necessidade da reunião extraordinária de acordo 15 

com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e na sequência, passou 16 

a palavra ao  1º Secretário Conselheiro Luciano, para prosseguimento com a leitura 17 

da convocação e pauta, neste momento a Conselheira Isabel entregou um 18 

documento denominado ofício em nome dos Conselheiros do segmento usuários , 19 

para leitura na ordem do dia, foi concedido 5 (cinco) minutos à mesa diretora 20 

presente para avaliação, foi informado por parte dos conselheiros mencionados e 21 

presentes, o desconhecimento do documento, na sequencia houve a leitura do 22 

mesmo, que solicitava os seguintes procedimentos: 1º cancelamento da reunião por 23 

conter erros de redação e interpretação do item II ordem do dia; 2º ausência de 24 

membros eleitos do segmento Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Associação 25 

Médica e Sindicato Patronal nas reuniões anteriores e que após ajustes dos 26 

apontamentos fosse convocada uma nova reunião para apreciação da pauta da 27 

ordem do dia, na sequência foi esclarecido que apesar da divergência da redação 28 

entre a convocação e o material apresentado, ambos tem a mesma interpretação e 29 

que o termo de Convênio nº 03/2022 citado é posterior ao plano de trabalho, em 30 

relação ausência dos referidos segmentos, foi colocado de forma errônea o 31 

Sindicato de trabalhadores da saúde, uma vez que está sendo representado nas 32 

reuniões, quanto aos outros segmentos, os mesmos já foram notificados através de 33 

e-mail para regularização, em seguida a Servidora Thaís, após contato via telefone 34 

com o Procurador Geral do Município, informou que a recomendação seria dar 35 

andamento na reunião, que a sequência seria legítima devido ao quórum para 36 

deliberação; I - EXPEDIENTE: 1. Comunicação e justificativa de ausências de 37 

conselheiros: o 1º Secretário Sr. Luciano informou que justificaram a ausência os 38 

conselheiros titulares: Readir Toledo Genari, Gabriel de Souza Vieira, Amanda 39 

Peterlini S. da Silva; conselheira suplente: Fabíola Melo Lima e, em seguida, 40 

passou a palavra ao Presidente conselheiro Sr Paulo, para condução dos trabalhos; 41 

II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação do Plano de 42 

Trabalho da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos para prestação 43 

de serviços de urgência e emergência no período de 12 meses, a partir de 01 44 

de maio de 2022. O Presidente Sr. Paulo, convidou o Conselheiro e representante 45 

da Entidade Sr. Fernando para apresentação o Sr. Fernando iniciou agradecendo a 46 

presença de todos, fez suas considerações iniciais, na sequência explanou na 47 

íntegra o objeto de Plano de Trabalho da Irmandade Santa Casa de Misericórdia e 48 

todas as estruturas, em seguida agradeceu a presença de todos os conselheiros e 49 

pergunta se há alguma dúvida, e passou a palavra a Diretora Eliane que fez suas 50 

considerações ressaltando as pesquisas feitas no terceiro setor em relação aos 51 
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valores para nortear a contratação da prestação do serviço da Irmandade Santa 52 

Casa de Valinho e depois de esclarecidos os questionamentos finalizou, a 53 

conselheira Marineide, parabenizou a transparência na atuação do representante da 54 

entidade e da Diretora Eliane durante explanação do Plano, em seguida passou a 55 

palavra ao Presidente que colocou o item em votação e eu, Secretária Executiva fiz 56 

a chamada nominalmente, conforme sugestão do 1º Secretário, para votação do 57 

item e, não havendo qualquer observação, o Presidente proclamou aprovação do 58 

item por unanimidade, agradeceu e encerrou a reunião às 14h40min, na qual eu, 59 

Sandra Alves Rodrigues, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, 60 

redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e 61 

assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do 62 

Regimento Interno. 63 
 

Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Sandra Alves Rodrigues 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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