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Quadringentésima sétima (407ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal 1 

da Saúde, realizada aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e 2 

um (29/09/2021), parcialmente presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura 3 

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

possibilidade de participação via aplicativo TeamLink (tendo em vista a pandemia 5 

COVID-19), evitando aglomeração de pessoas, participaram (presencialmente ou via 6 
aplicativo TeamLink) os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco 7 

Antonio Marmo, João Batista Alves, Márcia Bernardes de Souza Bueno, Luciano 8 

Moura Martins, Carina Missaglia, Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique 9 

Speglich, Carolina Speglich Rossi, e, por videoconferência: Paulo Henrique 10 

Crivellari, Alzeni dos Santos Camargo, e conselheiros suplentes presencial: Ana 11 

Maria Ferreira de Sousa Oliveira, Fabíola Mello Lima, a reunião iniciou-se às 14h, 12 

com 12 (doze) conselheiros, sendo 11 (onze) os conselheiros com direito a voto; o 13 

Presidente, Conselheiro Sr. Marmo, inicia a reunião agradecendo a presença dos 14 

participantes em seguida, passa a palavra ao primeiro secretário da mesa diretora, 15 

conselheiro Sr. Luciano, para leitura da convocação e pauta da reunião, o primeiro 16 

secretário, conselheiro Sr. Luciano, também agradece a presença dos participantes, 17 

em seguida prossegue com a leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. 18 

Uso do direito de voz pelos não conselheiros: o primeiro secretário informa que 19 

não houve solicitação do uso do direito de voz; 2. Comunicação e justificativa de 20 

ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, Conselheiro Sr. Luciano, 21 

informou que justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Vera Lúcia Leite 22 

da Silva, Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Renata Lobo Catusso, Gabriel de 23 

Sousa Vieira, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz,  24 

André Ricardo Obici, Patrícia R. Furlan Fessel, Carina Fernanda Levreiro Previtali e; 25 

suplentes: Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco Soares Macedo, 26 

Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, 27 

Pedro Pazinatto Andreoli, Betania Gomes de Souza, Glauco Cesar Ceranto, 28 

Amanda Peterlini Soares da Silva, Lucilene Maria dos Santos Sampaio, Elias de 29 

Souza Maciel, também estiveram presentes: Daniela Pitondo Longo (FMS), 30 

Fernando Pozzuto (Santa Casa), Luiz Ernesto Santos (SS), Marcos César Sampaio 31 

(SS); 3. Ciência de correspondências e documentos emitidos: o primeiro 32 

secretário, conselheiro Sr. Luciano, informa que foram emitidos os seguintes 33 

documentos: Ofício 31/21 SS - Representantes do Poder Público CCSs Biênio 34 

2021-2023; Ofício 32/21 Governo Municipal; Ofício 33/21 SS - atos 2º quadrimestre 35 

de 21 - Tribunal de Contas; Ofício 34/21 MP - ciência de não formação de conselhos 36 

em duas UBSs; Resolução nº 29/2021 (Aprovação na 403ª das contas julho 2021); 37 

Resolução nº 30/2021 (Aprovação na 405ª do Plano de trabalho CISMETRO e 38 

previsão orçamentária para 3º quadrimestre); Resolução nº 31/2021 (Aprovação na 39 

406ª do Plano de trabalho Santa Casa); 4. Ciência de correspondências e 40 

documentos recebidos: o primeiro secretário, Sr. Luciano, informa que foram 41 

recebidos os documentos: Ofício nº 235/2021 SS - Resposta do ofício nº 93/2021 - 42 

SCV; Ofício s/nº /2021 - Santa Casa - Convite para Conselheiros visitarem a 43 

entidade; Ofício nº 53/2021 - APAE - Documentos dos candidatos para composição 44 

do CCEAS; Ofício nº 58/2021 - APAE - Indicação de dirigentes para o CCEAS; 45 

Ofício nº 80/2021 - Rosa e Amor - Indicação de dirigentes para o CCEAS; Ofício nº 46 

04/2021 - fcbo (OAB) - Indicação de representante e delegado para eleição CMS; 47 

Ofício nº 97/2021 SCV - Indicação de representante e delegados para eleição CMS; 48 

Ofício nº 248/2021 SS - Indicação de representantes do Poder Público para o 49 

segmento gestor dos CCSs; Ofício nº 77/2021 Rosa e Amor - Indicação de 50 

representante e delegadas para eleição CMS; Ofício nº 83/2021 Rosa e Amor - 51 
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Substituição de delegada para eleição CMS; Ofício nº 52/2021 - APAE - Indicação 52 

de representante e delegados para eleição CMS; Ofício nº 189/2021 - GP - 53 

Indicação do Poder Executivo para os conselhos do CCEAS; II - ORDEM DO DIA: 1. 54 

Apresentação, discussão e votação da Ata da 403ª Reunião Plenária Ordinária 55 

e das Atas da 402ª, 404ª, 405ª Reunião Plenária Extraordinária do Conselho 56 

Municipal de Saúde: o Presidente, conselheiro Sr. Marmo, perguntou se todos os 57 

conselheiros haviam recebido e lido as atas, com o que todos concordaram, em 58 

seguida, colocou o item em votação, ocasião em que foi feita chamada a todos os 59 

conselheiros para manifestação do item, sendo as atas aprovadas por 60 

unanimidade; 2. Apresentação, discussão e votação do Relatório das contas 61 

do Fundo Municipal da Saúde, referente ao mês de agosto de 2021: em seguida, 62 

o Presidente, Sr. Marmo, passa a palavra o conselheiro Sr. Paulo, membro da 63 

Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do Relatório “Contas da Saúde” do 64 

Fundo Municipal de Saúde do mês de agosto de 2021, o Sr. Paulo inicia a 65 

apresentação e esclarece que as contas que não tiveram movimentação durante o 66 

mês de maio serão apresentados apenas o saldo inicial e final, depois de efetuada a 67 

apresentação foi respondida pergunta efetuada pelo conselheiro Sr. João, e em 68 

seguida, o Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo 69 

Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2021 em votação, o qual foi 70 

aprovado por unanimidade; 3. Apresentação, discussão e votação do Relatório 71 

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), referente ao 2º quadrimestre de 72 

2021: em seguida, o presidente Sr. Marmo passa a palavra à servidora do Fundo 73 

Municipal de Saúde, Sra. Daniela, que iniciou a apresentação do Relatório 74 

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 2º Quadrimestre de 2021, 75 

e finalizada a apresentação e não havendo questionamento dos conselheiros, o 76 

presidente colocou o item em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 4. 77 

Apresentação, discussão e votação da Convalidação de repasse de verbas 78 

federais para pagamento de leitos UTI Covid-19 para continuidade dos 79 

atendimentos: em seguida, o presidente Sr. Marmo passa a palavra para o 80 

Conselheiro, Sr. Paulo Speglich, que inicia explicando que a convalidação da 81 

Portaria GM/MS nº 373, de 2 de março de 2021, que dispõe sobre o procedimento 82 

para autorização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva UTI Adulto e Pediátrico 83 

COVID-19, em caráter excepcional e temporário, faz referência ao Termo de 84 

Convênio nº 03/19, o qual dispõe sobre a contratação de 08 (oito) leitos de UTI 85 

Covid, que já foi objeto de aprovação pelo Conselho, e explica que o município 86 

recebe recurso federal para custear parte desses leitos, e que na ocasião foi 87 

deliberado pelo Conselho sobre o Termo de Convênio, mas não foi aprovada a 88 

Portaria referente ao recurso federal recebido, no valor de R$ 384.000,00 (trezentos 89 

e oitenta e quatro mil reais), explica, ainda, que para custear os leitos o município 90 

tem que complementar com recursos oriundos do Tesouro Municipal, em seguida, 91 

apresenta tabela com as Portarias e datas em que os recursos foram recebidos,  o 92 

Sr. Marmo pergunta se o recurso será transferido até o final do ano, o Sr. Paulo 93 

responde que é o município que tem que pedir a desabilitação à medida que forem 94 

caindo os casos de Covid-19, frisa, ainda, que o Ministério da Saúde está atrasando 95 

o repasse dos recursos, em seguida, o presidente colocou o item em votação, o qual 96 

foi aprovado por unanimidade; 5. Em seguida, o Presidente comunica ao plenário 97 

que há uma demanda de caráter urgente e relevante que a pedido da gestão foi 98 

solicitada a inclusão na pauta desta reunião e explica que o assunto é referente ao 99 

remanejamento de valores do Plano de Trabalho da CISMETRO (aprovado na 405ª 100 

reunião extraordinária) para contratação de médico regulador e auditor para o 101 

contrato com a Santa Casa e tal medida não implica alteração no valor 102 
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anteriormente pactuado, além disso, menciona que nos termos do art. 18 § 4º do 103 

Regimento Interno é possível incluir item na ordem do dia desde que autorizado pelo 104 

plenário e segue explicando que sendo autorizado pelo plenário, chamará o 105 

representante da Gestão, Sr. Marcos, que fará as devidas considerações 106 

(justificação da relevância e da urgência, bem como as considerações sobre o 107 

remanejamento de valores), em seguida pergunta aos Conselheiros presentes se 108 

estão de acordo em incluir este item na pauta, o que todos, concordaram; Em 109 

seguida, o Sr. Marcos inicia a explicação falando da necessidade de remanejamento 110 

da aplicação dos recursos do Plano de Trabalho da Cismetro e que a pactuação no 111 

valor de R$ 1.742.400,00 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil e 112 

quatrocentos reais) permanece, e há necessidade de remanejamento de R$ 113 

100.00,00 (cem mil reais) que estava em “C” Outros Serviços, para aplicação em “B” 114 

Recursos Humanos, cuja ficha estava zerada, e esclarece que tal remanejamento 115 

possibilitará a contratação de médico regulador e auditor para compor a equipe para 116 

regular os procedimentos internos entre Secretaria da Saúde, prestadores de serviço 117 

(Rosa e Amor, APAE e Santa Casa) e demais contratos celebrados com terceiros, 118 

em seguida, o Sr. Marmo coloca em votação o remanejamento de valores do 119 

Plano de Trabalho da CISMETRO para contratação de médico regulador e auditor 120 

para regular os procedimentos internos entre Secretaria da Saúde, e, não havendo 121 

questionamentos, proclama o item aprovado por unanimidade; III. Assuntos 122 

gerais: O Presidente Sr. Marmo comunica que o CMS recebeu ofício da Santa Casa 123 

em 16/09 convidando os conselheiros para visitar a entidade e está repassando o 124 

convite e informando que se houver interesse dos conselheiros em visitar a entidade 125 

para o procurarem para programar tal visita, de uma só vez, e fica à disposição para 126 

agendar a data, além disso,  anunciar que o CMS comprou 01 notebook para 127 

realização das reuniões, 01 pen drive de 32 GB, 01 HD externo para fins de backup, 128 

01 caixa de som para notebook, nos termos da Requisição de serviços nº 417/2021 129 

e, não havendo questionamento, chama o  Sr. Presidente, que pergunta se mais 130 

alguém tem alguma colocação e, nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão 131 

às 14h30, na qual eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho 132 

Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada 133 

em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o 134 

Art. 19, do Regimento Interno. 135 
 

 

 

 

 
 

Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

Thaís Rocha Felipe 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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