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Trecentésima nonagésima nona (399ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e 2 

um (30/06/2021), parcialmente presencial, na sala Ivan Fleury - Prefeitura Municipal 3 

de Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, com limitação de 25 4 

pessoas. Desta forma, será dada prioridade à participação presencial para 5 

Conselheiros Municipais de Saúde titulares, ou na ausência do titular, para o 6 

suplente correspondente, totalizando 22 vagas para estes, pois as outras 03 vagas 7 

estão reservadas para pessoal de apoio. Os demais, Conselheiros, poderão 8 

participar via aplicativo TeamLink (tendo em vista a pandemia COVID-19), evitando 9 

aglomeração de pessoas. Participaram (presencialmente ou via aplicativo TeamLink) 10 

os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco Antonio Marmo, João 11 

Batista Alves, Edvaldo Alcantara Alves, Luciano Moura Martins, Carina Missaglia, 12 

Paulo Henrique Speglich, e, por videoconferência: Vera Lúcia Leite da Silva, Paulo 13 

Henrique Crivellari, Alzeni dos Santos Camargo, Patrícia R. Furlan Fessel, Carina 14 

Fernanda Levreiro Previtali, Cláudia Maria dos Santos e Carolina Speglich Rossi, 15 

conselheiros suplentes  presencial: Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, e por 16 

videoconferência: Ana Lia dos Santos Brasil, Amanda de Medeiros Batista dos 17 

Santos, Lucilene Maria dos Santos Sampaio, a reunião iniciou-se às 14:00hs, com 18 

17 (dezessete) participantes, sendo 15 (quinze) os conselheiros com direito a voto; 19 

o Presidente, Conselheiro Sr. Edvaldo, inicia a reunião agradecendo a presença dos 20 

participantes e informa ao plenário o desligamento a pedido da Conselheira Sra. 21 

Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos a partir de 15 de junho de 2021, em seguida, 22 

passa a palavra ao primeiro secretário da mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, 23 

para leitura da convocação e pauta da reunião, o primeiro secretário, conselheiro Sr. 24 

Luciano, também agradece a presença dos participantes, em seguida prossegue 25 

com a leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz 26 

pelos não conselheiros:  o primeiro secretário informa que o Sr. Fernando Pozzuto 27 

solicitou o uso do direito de voz e poderá exercê-lo ao final da reunião; 2. 28 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, 29 

Conselheiro Sr. Luciano, informou que justificaram sua ausência os conselheiros 30 

titulares: Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Renata Lobo Catusso, Gabriel de 31 

Sousa Vieira, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, 32 

André Ricardo Obici; suplentes: Márcia Bernardes de Souza Bueno, Erick Alfredo 33 

Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco Soares Macedo, Antonio Guerino Filho, Eni 34 

Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Betania Gomes de Souza, Fabíola Mello 35 

Lima, Glauco Cesar Ceranto, Lânia Cristina Wolf e Elias de Souza Maciel, também 36 

estiveram presentes: Daniela Pitondo Longo (SS), Fernando Pozzuto (Santa 37 

Casa); 3. Ciência de correspondências e documentos emitidos: o primeiro 38 

secretário, conselheiro Sr. Luciano, informa que foram emitidos os seguintes 39 

documentos: 14/21 - Resposta conselho da Santa Casa; Ofício nº 15/21 - Gabinete 40 

Prefeita Convite para 11ª Conferência Municipal de Saúde; Portaria 03/21 - Define 41 

Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal da Saúde; Resolução nº 42 

19/2021 (Aprovação na 396ª das contas abril 2021); Resolução nº 20/2021 43 

(Aprovação na 396ª do RDQA 1º 2021); Resolução nº 21/2021 (Aprovação na 396ª 44 

do POA 2021-APAE); Resolução nº 22/2021 (Aprovação na 396ª Altera horário das 45 

reuniões CMS); Resolução nº 23/2021 (Aprovação na 397ª Regimento Interno e 46 

Cronograma da 11ª Conferência Municipal de Saúde); Resolução nº 24/2021 47 

(Aprovação na 398ª Adesão CISMETRO); 4. Ciência de correspondências e 48 

documentos recebidos: o primeiro secretário, Sr. Luciano, informa que não foram 49 

recebidos documentos; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e 50 

votação da Ata da 396ª Reunião Plenária Ordinária e da 397ª Reunião Plenária 51 
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Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde: o Presidente, conselheiro Sr. 52 

Edvaldo, perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido as atas, com o 53 

que todos concordaram, em seguida, colocou o item em votação e, não havendo 54 

objeção, as atas foram aprovadas por unanimidade; 2. Apresentação, discussão 55 

e votação do Relatório das contas do Fundo Municipal da Saúde, referente ao 56 

mês de maio de 2021: em seguida, o Presidente, Sr. Edvaldo, passa a palavra o 57 

conselheiro Sr. Paulo, membro da Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do 58 

Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês de maio de 59 

2021, o Sr. Paulo inicia a apresentação e esclarece que as contas que não tiveram 60 

movimentação durante o mês de maio serão apresentados apenas o saldo inicial e 61 

final, depois de efetuada a apresentação e feitos alguns esclarecimentos, o 62 

Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de 63 

Saúde, referente ao mês de maio de 2021 em votação, o qual foi aprovado por 64 

unanimidade; III. Assuntos gerais: O Presidente, Sr. Edvaldo, pergunta aos 65 

demais Conselheiros se há alguma dúvida em relação ao relatório da Santa Casa, a 66 

Conselheira, Sra. Ana Lia, manifesta-se e demonstra dúvida sobre o número de 67 

pacientes atendidos por mês e sugere que o modelo do relatório seja alterado para 68 

que a informação fique mais clara, pergunta, ainda, sobre o que seriam os valores 69 

glosados pela Secretaria da Saúde, o Sr. Fernando Pozzuto acata a sugestão do 70 

relatório e responde que quanto à glosa a Santa Casa está fazendo recurso perante 71 

a Secretaria de Saúde, pois são procedimentos de urgência e emergência que a 72 

Santa Casa fica impossibilitada de pedir autorização para o uso de Órteses, 73 

Próteses e Materiais Especiais (OPME) para atendimento ao paciente do SUS e não 74 

ser responsabilizada por omissão de socorro ou sequelas sendo os prontuários 75 

oferecidos ao médico auditor do SUS para ver a real utilização dos materiais e 76 

explica, ainda, que o recurso é para que as glosas sejam reconsideradas para 77 

remuneração de tais procedimentos, cujos fornecedores da entidade já foram pagos, 78 

a Sra. Ana Lia agradece pelos esclarecimentos efetuados e não havendo mais 79 

questionamentos, o Presidente concede o uso do direito de voz ao Sr. Fernando 80 

Pozzuto, que cumprimenta a todos os presentes e questiona se a Santa Casa terá 81 

preferência no atendimento às cirurgias eletivas à população SUS em relação ao 82 

consórcio da Cismetro e se este abrangerá tais cirurgias, pergunta, ainda, se as 83 

cirurgias poderiam ser encaminhadas para outros municípios e se já consta na Lei 84 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada na Câmara, a verba destinada à 85 

Secretaria de Saúde e, especificamente qual a verba está sendo programada para 86 

contratação de serviços hospitalares, valor este que será destinado ao novo Termo 87 

de Convênio, pergunta, ainda, sobre o andamento do Termo de Convênio assinado 88 

no ano passado referente às 300 (trezentas) cirurgias de catarata e que foram 89 

realizadas em torno de 60 (sessenta) cirurgias e se será dada continuidade nesses 90 

cirurgias para cumprimento do referido Termo de Convênio, a Secretária da Saúde, 91 

Sra. Carina, responde às perguntas do Sr. Fernando e diz que quanto ao novo 92 

Termo de Convênio com a Santa Casa existe uma equipe formada para rediscutir a 93 

contratação dos serviços e que existe interesse em continuar a contratação dos 94 

serviços e que será feito tudo o que é permitido em lei, acrescenta que a verba 95 

destina à contratação dos serviços está se exaurindo e que os gastos com Covid-19 96 

podem chegar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) por dia de UTI e o Tesouro 97 

Municipal é responsável por tais despesas, esclarece, ainda, que haverá 98 

necessidade de suplementação para continuidade do contrato, lembrando que o 99 

contrato acaba em novembro ou até acabar a verba, pontua sobre o Cismetro e diz 100 

que é uma luz no fim do túnel para a atenção básica pelo fato de haver muitos 101 

exames represados e não haver concurso para certas especialidades, além do fato 102 
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impeditivo da Lei da Contratação em época de pandemia, e, nesse sentido o 103 

Cismetro é uma ajuda para o serviço público, explica que alguns exames podem ser 104 

comprados pela metade do preço e que a intenção é dar assistência básica à 105 

população, em relação às cirurgias de catarata, a Secretária da Saúde explica que o 106 

documento está no jurídico e lembra que a Secretaria recebeu documentos da 107 

Vigilância Sanitária orientando que em momento de pandemia e com as taxas de 108 

ocupação dos leitos de enfermaria e UTI em 100% (cem por cento) Covid há risco 109 

de a pessoa entrar para fazer a cirurgia e sair contaminada pela Covid-19, sendo 110 

este o motivo pelo qual só é liberado em caso de urgência/ emergência, relata, 111 

ainda, que sobre os casos glosados vale a pena discutir caso a caso, alguns deles 112 

não houve solicitação ao médico auditor, tendo sido somente solicitado o pagamento 113 

do procedimento após a execução do trabalho, e pede, ainda, para que seja feita 114 

solicitação do procedimento antes, o Sr. Fernando agradece as respostas e diz que 115 

ainda resta dúvida quanto às eletivas e pergunta se o contrato com a Cismetro 116 

contempla cirurgias eletivas e se poderão ser realizadas fora da cidade, a Sra. 117 

Carina responde que o Cismetro contempla cirurgias eletivas e que também será 118 

mantido o contrato para eletivas com a Santa Casa, inclusive, relata que em reunião 119 

anterior o Cismetro convidou a Santa Casa a se inscrever nos quadros de 120 

prestadores de serviço, a Sra. Ana Lia pede a palavra e demonstra sua preocupação 121 

em relação aos demais conselheiros, tendo em vista a baixa participação, 122 

principalmente da parte dos usuários, que inclusive têm pedido desligamento do 123 

CMS, coloca, ainda, que a Conferência Municipal de Saúde teve uma baixíssima 124 

adesão tanto dos conselheiros, quanto dos vereadores, relata, também, que em 125 

conferências anteriores e sem pandemia existia espaço reservado para troca de 126 

experiências e ideias e diz que isso não existiu na conferência, deixa, então, a 127 

sugestão para que a próxima conferência tenha esse espaço porque o SUS é feito 128 

de troca de experiências e de conhecimento, relata, ainda, sua preocupação em não 129 

ter sido feita uma reunião entre os membros do conselho, a Prefeita e a Secretária 130 

de Saúde para transparência da informação e da gestão tendo em vista o 131 

compromisso assumido por todos aqueles que representam a gestão, diz, ainda, que 132 

se não estão sendo ouvidos os membros do conselho, que representam a 133 

população, deixa a pergunta de quem é que está sendo ouvido, pede também para 134 

constar em ata que em relação à reunião do Cismetro ela foi retirada da reunião, 135 

pois apareceu a mensagem de que ela havia sido desconectada pelo host, relata 136 

que na ocasião não ouviu o Presidente chamar a votação e, por isso, não votou, 137 

pede então para que os Conselheiros se manifestem, a Sra. Carina pede para que 138 

os técnicos que conduzem a reunião verifiquem o ocorrido e diz estar surpresa com 139 

a informação, aproveita a oportunidade para falar sobre a Conferência de Saúde e 140 

agradece a todas as pessoas que fizeram o trabalho e que foi um evento atípico, 141 

cita, ainda, que muitos municípios nem fizeram a conferência por não saber como 142 

direcionar uma conferência em tempos de pandemia, esclarece que foi destinado 143 

tempo a perguntas e houve muitos acessos simultâneos na transmissão, relata que 144 

pode ter havido falhas, mas que também houve muita coisa boa, faz, ainda, outros 145 

esclarecimentos, o Conselheiro, Sr. Elias, pede a palavra para relatar que no dia da 146 

reunião com a pauta Cismetro não conseguiu visualizar, de forma on-line, a 147 

exposição da votação, relata que a falha pode ter ocorrido de seu sistema mas 148 

gostaria de deixar registrada essa questão, faz colocações sobre a glosa e diz que o 149 

manual do SUS prevê a remuneração no mês subsequente daquilo que foi glosado 150 

por se tratar de forma educativa, em seguida, a Conselheira, Sra. Alzeni, manifesta-151 

se e diz que não conseguiu votar no Cismetro, pergunta para a Sra. Carina com 152 

relação à glosa, se durante o final de semana existe alguém que possa responder às 153 
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solicitações da Santa Casa, o Presidente informa que as perguntas serão feitas por 154 

escrito à Secretaria e quando houver retorno a resposta será encaminhada aos 155 

conselheiros, a Sra. Ana Lia pergunta ao Conselheiro, Sr. Paulo Crivellari, se ele 156 

estava presente na reunião do Cismetro, ele responde que estava e que comentou 157 

por e-mail que durante a explanação percebia que as dúvidas estavam sendo 158 

esclarecidas e o Presidente estava falando mas o áudio não chegava para ele, em 159 

seguida, o Sr. Milton comunicou que a votação havia sido feita, relata que não ouviu 160 

a convocação para a votação e que percebeu, durante a fala do Presidente que a 161 

votação estava sendo convocada, mas não houve áudio, a Sra. Ana Lia esclarece 162 

que o Sr. Ricardo estava explicando a pergunta que ela havia feito quando foi 163 

retirada do ar, e quando retornou o Sr. Milton estava comunicando que tinha sido 164 

aprovada a votação, mas que na gravação aparece claramente o Sr. Ricardo 165 

explicando e diz que a votação não poderia ter sido feita com o Sr. Ricardo falando, 166 

e diz que talvez tenha havido uma falha na gravação ou no sistema, o que coloca 167 

em dúvida, pois se os conselheiros que estavam na reunião não perceberam a 168 

votação e também se manifestaram por e-mail, pede, ainda, pede para que o caso 169 

seja avaliado pelo jurídico, em seguida, o Presidente diz que conversou com a 170 

equipe e pergunta se os conselheiros desejam que o Cismetro seja chamado 171 

novamente para explanação e votação, a Sra. Ana Lia manifesta concordância, o Sr. 172 

Paulo Crivellari sugere que o representante da Cismetro esteja presente na plenária 173 

e não seja feito de forma on-line, a Secretária Executiva, Sra. Thaís, pede a palavra 174 

e diz que a melhor forma é chamar o representante da Cismetro para nova 175 

explanação para esclarecimento de dúvidas, a Sra. Ana Lia pede para que os e-176 

mails encaminhados ao Conselho sejam respondidos pela pessoa a qual ela se 177 

dirigiu,  se for dirigido à Secretária Executiva, que seja por ela respondido, se for 178 

dirigido ao Presidente, que seja por ele respondido, em seguida, o Presidente 179 

comunica que a partir do dia 01 (um) de julho estará se desligando do Conselho 180 

porque será assessor de vereadora e por esse motivo não pode fazer parte do 181 

Conselho, registra agradecimento a todos, em especial à Secretária de Saúde pela 182 

paciência, diz que estará à disposição de todos e que para ele foi uma experiência 183 

fora do comum, a Sra. Ana Lia lhe deseja sorte e sucesso e diz que a função que ele 184 

vai exercer também de é extrema importância, pois representa o povo, a Secretária 185 

Executiva, Sra. Thaís manifesta especial agradecimento pela acolhida do Presidente 186 

e relata que ele sempre esteve disponível para o bom andamento dos trabalhos e 187 

que sempre envidou esforços para que tudo acontecesse da melhor forma, a Sra. 188 

Carina Missaglia pede a palavra e diz que para aceitar ser Presidente a pessoa 189 

precisa ser muito corajosa, pois é um trabalho de 07 (sete) dias por semana e que 190 

administrar um conselho não é fácil e diz palavras de imenso agradecimento, o 191 

Presidente agradece a participação de todos e, nada mais havendo a tratar foi 192 

encerrada a sessão às 16h30, na qual eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva 193 

do Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada 194 

será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de 195 

acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 196 
 

 

 

 

 
 

Edvaldo Alcantara Alves 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 
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