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Quadringentésima vigésima terceira (423ª) Reunião Plenária Extraordinária do 1 

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

vinte e dois (20/07/2022), presencial, na Casa dos Conselhos, situada à Rua 3 

31 de Março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança; 4 

participaram os seguintes conselheiros titulares: Readir Toledo Genari, 5 

Paulo Henrique Crivellari, Marineide C. F. Barbisan, Márcia A. Galdino Silva, 6 

Márcia Bernardes de Souza Bueno, Luiz Gabriel Signorelli, André Luiz Rosa, 7 

Claudia Maria dos Santos e Fernando Pozzuto; conselheiros suplentes: 8 

Isabel Cristina S. V. dos Santos, Renata Stopiglia, Antonio Guerino Filho, 9 

Fabíola Mello Lima e Omacir Antônio Bresaneli; a reunião iniciou-se às 14h30, 10 

com 14 (Quatorze) conselheiros, sendo 11 (onze) os conselheiros com direito 11 

a voto; o Presidente do Conselho, Conselheiro Paulo Henrique Crivellari 12 

procedeu à abertura dos trabalhos cumprimentando a todos os presentes, em 13 

seguida justificou a necessidade da reunião extraordinária de acordo com o 14 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e em seguida, passou a 15 

palavra a Vice-Presidente, Conselheira Marineide, para prosseguimento com 16 

a leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Comunicação e 17 

justificativa de ausências de conselheiros: a Vice-presidente informou que 18 

justificaram a ausência os conselheiros titulares: Gabriel de Sousa Vieira; 19 

Luciano Moura Martins, Sonia Aparecida da Silva e Paulo Henrique Speglich 20 

e, em seguida, passou a palavra ao Presidente conselheiro Sr. Paulo, para 21 

condução dos trabalhos; também esteve presente: Carlos R. Faria, 22 

conselheiro Comunitário da UBS Portugal; II - ORDEM DO DIA: 23 

ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE: Sobre a matéria 24 

publicada “Município anuncia assinatura de contrato com a Santa Casa 25 

para cirurgias eletivas”: o Presidente, justificou a necessidade da reunião 26 

para esclarecimentos em relação a matéria, que iniciou com a  Conselheira 27 

Marineide, considerando várias abordagens de usuários e fez os seguintes 28 

questionamentos: Haverá verba indicada dos vereadores para cirurgias 29 

eletivas? Se sim, qual seria o valor total e o valor para cada especialidade? É 30 

real o valor de R$10.000.000,00 que a prefeita anunciou no boletim oficial e 31 

serão realmente aplicados nas cirurgias eletivas? Já estão sendo 32 

encaminhados pacientes para Santa Casa de Valinhos e quais 33 

especialidades? Todas as especialidades serão encaminhadas para Santa 34 

Casa ou outro local? Antes da manifestação do Secretário da Saúde o 35 

conselheiro Readir se pronunciou quanto necessidade da reunião devida 36 

dúvida em relação ao conteúdo da matéria que inclusive gerou esperanças 37 

aos munícipes que estão na fila de espera, inclusive com a divulgação que a 38 

Prefeitura iniciou o encaminhamento dos pacientes para Santa Casa e diante 39 

das recorrentes solicitações do Sr. Fernando nas reuniões, da necessidade 40 

de novo contrato para atender a demanda, fez o seguinte questionamento: A 41 

Santa Casa tem condições tanto em relação à estrutura física, como recursos 42 

humanos, para atender todos os munícipes que estão esperando as cirurgias 43 

eletivas? Em resposta o Sr. Fernando falou que o Termo assinado, remete-se 44 

ao POA, no qual tem uma cláusula que, se a Prefeitura tiver orçamento ela 45 

pode contratar cirurgias eletivas e informou que a Santa Casa consegue fazer 46 

150 (cento e cinquenta) a 200 (duzentos) cirurgias por mês, desde cataratas 47 

até ortopédicas, em seguida conselheiro Readir fez o questionamento ao 48 

Secretário da Saúde, considerando a possibilidade de realizar as cirurgias 49 

eletivas através do contrato vigente aprovado em 30 de junho de 2022 e como 50 

está sendo a dinâmica da secretaria para encaminhamento desses 51 
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pacientes? Com a palavra o Sr. Luiz Gabriel, Secretário da Saúde iniciou 52 

esclarecendo que o conteúdo da matéria está de acordo com o objeto do 53 

contrato, exceto pelo valor divulgado de R$17.000.000,00 (dezessete milhões 54 

de reais), na verdade é de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) da 55 

prefeitura mais o repasse dos vereadores que ainda não oficial, no valor de 56 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) totalizando R$ 14.000.000,00 57 

(quatorze milhões de reais), ressaltou que consta no POA 2022/2023 da 58 

Santa Casa, aprovado pelo CMS que prevê a prestação de serviço de 59 

assistência médica hospitalar e ambulatorial de média complexidade, como 60 

internação de urgência ou emergência e internação para procedimentos 61 

eletivos, que o critério será avaliado, mediante passagem pelo fluxo de 62 

regulação da Secretaria da Saúde, considerando a disponibilidade 63 

orçamentária e física da Instituição, ressalta também a possibilidade de um 64 

chamamento público para cirurgias eletivas para contratação de outras 65 

instituições, mas que devido ao tempo para tramitação, no momento, com o 66 

incentivo do Estado e com prazo determinado para realização deverá ser feito 67 

através do contrato vigente. Quanto às especialidades a serem enviadas a 68 

Santa Casa de Valinhos, isso vai depender da instituição, considerando que 69 

será custeado pelo incentivo do Estado, o que mandar para fora não 70 

consegue custear com o incentivo, considerar também a viabilidade do 71 

transporte etc., na sequencia o Sr. Fernando questionou sobre a possibilidade 72 

de especialidades de alto custo (lucro menor) ser encaminhadas a Santa 73 

Casa e as de custo baixo (lucro maior) enviadas a outras instituições. O 74 

Secretário da Saúde e cirurgião, disse que o critério será de acordo com 75 

economicidade, saúde e o bem-estar do paciente, não será avaliado questão 76 

de ser vantajoso ou não e que no mês de agosto serão encaminhadas 50 77 

(cinquenta) cirurgias: 25 vesículas e 25 urológicas que são cirurgias 78 

teoricamente simples com internação de até 24 horas, com risco baixo numa 79 

quantidade ideal para se iniciar na Instituição Santa Casa com perspectiva de 80 

aumento para os próximos meses, com a palavra o conselheiro Readir 81 

perguntou se a secretaria da saúde criou normativa para chamar esses 82 

pacientes, com a palavra o Secretário da Saúde demonstrou o fluxo de forma 83 

técnica, para a realização das cirurgias que se iniciam com a contatação de 84 

150 pacientes – 75 urológicas/75 vesículas, que através do matriciamento, 85 

com consulta no urologista e cirurgião da prefeitura, para avaliar se há 86 

necessidade da cirurgia ou passar pela cirurgia devido à condição física do 87 

paciente, na sequência os que foram encaminhados passarão pelo cirurgião 88 

com a solicitação de exames pré-operatórios que também vai avaliar a 89 

condição física do paciente, que poderá ser encaminhado ao especialista para 90 

avaliação, o seguinte passo é o anestesista para ver o risco cirúrgico do 91 

paciente, é um fluxo de segurança ao paciente para realização da cirurgia e 92 

que não é simples, ressaltou ainda que por ser uma cirurgia eletiva, no dia 93 

pode ocorrer problema administrativo e cancelar a cirurgia, com a palavra o 94 

Sr. Fernando ressalta sua preocupação, pois a Santa Casa depende das 95 

eletivas para sua sustentabilidade e sua estrutura e que sugere uma 96 

avaliação em relação a essa economia, em seguida o Secretário da Saúde 97 

reforça que não tem intenção de prejudicar, pelo contrário, aumentar os 98 

serviços prestados pela Santa Casa, mas vai seguir o principio da 99 

economicidade que é preconizado pelo Tribunal de Contas e esclarecido os 100 

questionamentos, finalizou sua explanação, não havendo outros assuntos, o 101 

Presidente agradeceu e encerrou a reunião às 15h45 na qual eu, Sandra 102 
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Alves Rodrigues, Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde, 103 

redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio 104 

e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, 105 

do Regimento Interno. 106 
 
 

Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Sandra Alves Rodrigues 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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