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Quadringentésima décima terceira (413ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e 2 

vinte e dois (26/01/2022), 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: Readir Toledo 7 

Genari, Marineide C. F. Barbisan, Márcia A. Galdino Silva, Márcia Bernardes de 8 

Souza Bueno, Gabriel de Souza Vieira, Luiz Gabriel Signorelli, Cláudia Maria dos 9 

Santos, Paulo Henrique Speglich; por videoconferência: Paulo Henrique Crivellari, 10 

Áurea A. Paparelli Matias, Patrícia R. Furlan Fessel, Fernando Pozzuto; 11 

conselheiros suplentes presencial: Eliane Netto da Silva e Fabíola Mello Lima; por 12 

videoconferência: Isabel Cristina S. V. dos Santos, a reunião iniciou-se às 14h, com 13 

15 (quinze) conselheiros, sendo 13 (treze) os conselheiros com direito a voto; a 14 

Vice-Presidente, Sra. Marineide, diz ao plenário que vai presidir a reunião pelo fato 15 

de o Sr. Paulo (Presidente) não pôde comparecer por motivos de saúde familiar e 16 

convida o Conselheiro Readir para secretariar os trabalhos junto a ela, pois os 17 

secretários da mesa diretora não puderam se ausentar do trabalho por falta de 18 

pessoal, em seguida, convida o Sr. Secretário da Saúde e também Conselheiro, Sr. 19 

Luiz Gabriel Signorelli, para completar a mesa e dá início aos trabalhos; o Sr. 20 

Secretário da Saúde se apresenta, diz que trabalhou em cidades da região e que foi 21 

diretor da Santa Casa e da UPA de Itatiba, que sua formação é em odontologia e 22 

medicina com residência em otorrino, relata sua experiência no serviço de urgência 23 

e emergência do SAMU de Campinas, tem experiência em pronto socorro pediátrico, 24 

adulto, sala de emergência, UTI, durante a pandemia trabalhou em Itatiba na gestão 25 

de fluxo de pacientes e também na área assistencial, diz que está na Secretaria de 26 

Saúde há 03 (três) semanas e que está fazendo diagnóstico para o planejamento do 27 

órgão, em seguida, a Sra. Vice-Presidente passa a palavra para o Conselheiro 28 

Readir para leitura da convocação e pauta da reunião em substituição ao Primeiro 29 

Secretário, Sr. Luciano; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não 30 

conselheiros: não houve solicitação do uso do direito de voz; 2. Comunicação e 31 

justificativa de ausências de conselheiros: O Conselheiro Readir informou que 32 

justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Renata Lobo Catusso, Luciano 33 

Moura Martins, Sonia Aparecida da Silva e Amanda Peterlini Soares da Silva; 34 

também estiveram presentes: Elias de Souza Maciel (Santa Casa), Daniela 35 

Pitondo Longo (FMS), André Amaral (vereador), Alisson G. Soldera (Assessor de 36 

vereador); 3. Ciência de correspondências e documentos emitidos: o 37 

Conselheiro Readir informa que foram emitidos os seguintes documentos: 38 

Resolução nº 39/2021 (Aprovação da Conferência Municipal de Saúde Mental), 39 

Resolução nº 40/2021 (Aprovação na 410ª das contas outubro 2021), Resolução nº 40 

41/2021 (Aprovação na 410ª do Plano de trabalho CISMETRO e previsão 41 

orçamentária para 2022), Resolução nº 42/2021 (Aprovação na 410ª da modalidade 42 

de realização das reuniões para presencial),  Resolução nº 43/2021 (Aprovação na 43 

410ª Programação Anual de Saúde 2021), Resolução nº 44/2021 (Aprovação na 44 

411ª Plano de Trabalho São Leopoldo Mandic), Ofício nº 37/21 - Gabinete Prefeita 45 

Conferência de Saúde Mental, Ofício 38/21 - Reserva da Câmara para Conferência 46 

de Saúde Mental, Ofício 39/21 - Secretaria de Esportes -  Conferência de Saúde 47 

Mental, Ofício 40/21 - Secretaria da Cultura -  Conferência de Saúde Mental, Ofício 48 

41/21 Gabinete Prefeita - solicitação de encontro, Ofício 42/21 MP - composição da 49 

mesa diretora, Ofício 01/22 - Resposta ao ofício 75/21 - PJV, CI 01/22 - abertura de 50 

processo “Conferência Municipal de Saúde Mental”; 4. Ciência de 51 
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correspondências e documentos recebidos: Ofício nº 75/2021 - PJV - Inquérito 52 

Civil SIS-MP - solicita informações e documentos; II - ORDEM DO DIA: 1. 53 

Apresentação, discussão e votação das Atas da 410ª Reunião Plenária 54 

Ordinária e das Atas da 411ª e 412ª Reunião Plenária Extraordinária do 55 

Conselho Municipal de Saúde: a Vice-Presidente, conselheira Sra. Marineide, 56 

perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido as atas, com o que todos 57 

concordaram, em seguida, colocou o item em votação, ocasião em que foi feita 58 

chamada a todos os conselheiros para manifestação do item, sendo a ata aprovada 59 

por unanimidade; 2. Apresentação, discussão e votação Relatório das contas 60 

do Fundo Municipal da Saúde referente ao mês de novembro e dezembro de 61 

2021; em seguida, a Vice-Presidente, Sra. Marineide, passa a palavra o conselheiro 62 

Sr. Paulo, membro da Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do Relatório 63 

“Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde dos meses de novembro e 64 

dezembro de 2021, o Sr. Paulo inicia a apresentação e esclarece que as contas que 65 

não tiveram movimentação durante o mês em referência serão apresentados apenas 66 

o saldo inicial e final, ao final da apresentação, o Secretário da Saúde pergunta 67 

sobre a verba de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que é para construção, foi 68 

destinada ao laboratório e devolvida, tendo em vista que o laboratório não saiu do 69 

prédio do CEV I porque falta cabeamento, câmera de segurança e caixa de energia, 70 

que inclusive está em licitação, o Sr. Paulo explica que recurso é exclusivo para 71 

construção do prédio e o projeto é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento 72 

Econômico e o que estava no projeto foi executado, e essas outras partes podem 73 

não ter sido contempladas com tal recurso, a Sra. Daniela, do Fundo Municipal de 74 

Saúde, explica que após a comprovação de cada etapa da obra os recursos para a 75 

etapa seguinte eram repassados, sendo concluída a obra que estava prevista, e foi 76 

informada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que os documentos da 77 

obra estão na plataforma Mais Brasil já em fase de conclusão, explica, ainda que o 78 

Ministério da Saúde verificou que havia esse saldo remanescente e que precisava 79 

ser devolvido, o Conselheiro Paulo disse que a Secretaria da Saúde e Vigilância 80 

Sanitária não foram consultadas sobre o projeto, ainda, ressaltou que precisa de 81 

uma análise jurídica para verificar se os saldos das obras provenientes de emenda 82 

parlamentar da UBSs podem ser utilizados, após a apresentação e esclarecidos os 83 

questionamentos a Sra. Vice-Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” 84 

do Fundo Municipal de Saúde, referente aos meses de novembro e dezembro 85 

de 2021 em votação, o qual foi aprovado por maioria, tendo em vista a falha na 86 

conexão com a internet; 3. Alteração da data de realização da Conferência 87 

Municipal de Saúde Mental/ Conferências Livres, Plenárias ou Oficinas da III 88 

Conferência Estadual de Saúde Mental e respectivo cronograma; O Sr. Readir 89 

explica que haverá uma reunião técnica para discutir a metodologia para trabalhar 90 

os eixos propostos pelo Conselho Nacional de Saúde, explica, ainda, que serão 91 

feitas 04 (quatro) oficinas realizadas no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022, e 92 

que haverá a indicação de 02 diretrizes por eixo/oficina e a escolha dos delegados e, 93 

ainda, que a Conferência Municipal de Saúde Mental será realizada em Plenária no 94 

dia 10 (dez) de março de 2022 no período tarde, ocasião em que haverá a 95 

consolidação das diretrizes e propostas e eleição dos Delegados, em seguida, a Sra. 96 

Vice-Presidente colocou em votação o item, o qual foi aprovado por maioria, tendo 97 

em vista que não foi possível retorno da Conselheira Sra. Patrícia Fessel que estava 98 

participando na modalidade on-line; III. Assuntos gerais: houve a leitura de um e-99 

mail enviado ao CMS pela munícipe Branca Rodrigues, no qual relata sua 100 

insatisfação e desrespeito ao direito do deficiente que utiliza transporte do município 101 

para tratamento na rede Lucy Montouro, ao final, o Secretário da Saúde pede para 102 
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enviar o relato à Diretora do Departamento Técnico Administrativo, Sra. Eliane, para 103 

averiguação e providências, a Conselheira Márcia dirige-se ao Secretário e diz que 104 

faz 10 (dez) anos que está prometida uma reforma na UBS Maracanã, relata muitas 105 

goteiras no prédio e que os servidores estão sem água para tomar, o Sr. Secretário 106 

diz que vai em todas as UBSs para diagnosticar as melhorias que precisam ser 107 

feitas e então fazer o planejamento de acordo com a verba disponível, relata, ainda, 108 

que nessa semana presenciou a falta de funcionários nas farmácias por conta de 109 

afastamento devido à Covid e ações emergenciais, a Conselheira e Diretora do 110 

Departamento Técnico Administrativo, Eliane Netto da Silva, apresenta-se ao 111 

Conselho, relata sua experiência na área administrativa na saúde, diz que a equipe 112 

está levantando a situação da saúde no município e fazendo os levantamentos 113 

necessários para as próximas ações, diz que nesse pouco tempo na Secretaria da 114 

Saúde viu que os servidores trabalham bastante e são bem estratégicos, e coloca-se 115 

à disposição de todos para eventuais dúvidas e esclarecimentos, em seguida, a 116 

Conselheira Márcia Bueno relata que há algum tempo houve uma reunião em que 117 

haveria uma pessoa para receber e verificar as atas das 14 (quatorze) UBSs para 118 

fazer o acompanhamento do que está acontecendo e até o momento não foi tomada 119 

providência quanto a isso, o Conselheiro Readir sugere, ainda, que as atas sejam 120 

publicadas no boletim municipal, a Conselheira Márcia Bueno pergunta sobre o 121 

processo eleitoral para preencher as vagas que estão em aberto, eu, Secretária 122 

Executiva, respondo que deve ser nomeada Comissão Eleitoral para iniciar o 123 

processo para preencher as vagas de Conselheiros Comunitários e também 124 

Conselheiros Municipais, a Conselheira Márcia Bueno diz que já foi solicitado para 125 

que participem das reuniões do CMS representante do CAPS e do Melhor em Casa, 126 

o Conselheiro Readir sugere que sejam feitos convites formais a tais representantes 127 

para participação nas reuniões, a Conselheira Márcia Bueno diz que acha um 128 

absurdo o Centro de Especialidades de Valinhos (CEV), que atualmente funciona 129 

como gripário na parte superior, atende também as especialidades de oftalmologia e 130 

ortopedia, diz que o local ficou quase 01 (um) mês sem faxina, relata fato na demora 131 

do transporte de pacientes no local, diz que não concorda com a situação do 132 

município não ter ambulância própria e já presenciou vários casos dificultosos nesse 133 

sentido, na sequencia passou a palavra ao Conselheiro Readir e mencionou que na 134 

UBS Jurema a qual ele representa, existe uma lista de obras a serem executadas e 135 

que mais de 02 (dois) anos estão sendo proteladas, concluiu que, um local que 136 

atende a população vulnerável nas questões de saúde, não tem condições de 137 

atender a população e relata que é um absurdo chegar numa reunião de UBS e ter  138 

discussões com o poder público sobre goteiras, painel de senhas inoperante e etc, 139 

momento onde deveria ser discutido fluxo e demanda de atendimento das 140 

especialidades, para melhor servir a população, situação essa que é relatada pelos 141 

conselheiros e conselheiras das demais UBSs e que é um absurdo, dizer que não 142 

tem dinheiro para realizar pequenas obras nas UBSs, com a palavra ainda, 143 

Conselheiro Readir falou sobre as responsabilidades do gestor público, 144 

independente da situação política, a sociedade civil tem que ser atendida e 145 

respeitada, na sequencia sugere uma reunião técnica com todos os envolvidos com 146 

apresentação de cronogramas de trabalho em cada UBS, para solucionar esses 147 

problemas e que cuidar da Saúde Pública é o mais importante para Conselho 148 

Municipal de Saúde, sugere ainda uma capacitação aos conselheiros e conselheiras 149 

que tiverem interesse, ministrada pela Secretaria da Fazenda, que demonstram 150 

explicitamente a receita e despesa, dentro do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes 151 

Orçamentárias, voltada a Secretaria da Saúde, que facilitará entendimento das 152 

Contas do Fundo Municipal de Saúde, com a palavra diz que os Conselheiros 153 
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Comunitários, os membros dos demais segmentos do Conselho Municipal de Saúde, 154 

precisam ter uma participação mais ativa e que a Lei de Criação do Conselho 155 

Municipal de Saúde tem que ser revista e pediu ao Presidente para que constam na 156 

pauta da próxima reunião: formação da comissão para adequação dos membros dos 157 

Conselhos Comunitários biênio 2021/2023, formação da comissão para análise e 158 

avaliação da Lei nº 2.387/1991 e do Regimento Interno, e a inclusão de um Código 159 

de Ética, para finalizar, reforçou para que as Atas dos Conselhos Comunitários da 160 

UBSs, sejam publicadas em Boletim Municipal e que vai conversar com Conselheiro 161 

Paulo e Sra. Daniela quanto aos trabalhos da Comissão Fiscal, na sequencia 162 

Conselheira Márcia Bueno fala que o Regimento Interno do Conselho Municipal está 163 

em desacordo com Estado de São Paulo e Federal, o Conselheiro Paulo falou sobre 164 

ausência dos membros de outros segmentos  que constam na Lei de Criação do 165 

Conselho, na sequência a Conselheira Marineide sugeriu convidar o Secretário de 166 

Obras para a próxima reunião e o responsável pelos Centros de Especialidades de 167 

Valinhos onde relatou que é estipulada uma data para retorno ao médico 168 

especialista, que após 01(um) ano o paciente tem que iniciar o processo na UBS de 169 

referência e que no setor de marcação de exames,  o expediente encerra às 15h e 170 

tal situação não está em conformidade com horário de expediente dos munícipes, 171 

prática comum também em alguns serviços das Unidades de Saúde e finalizou com 172 

o seu descontentamento, solicitando a presença dos representantes ou a Diretora 173 

das UBSs, para leitura das Atas nas reuniões do Conselho, com a palavra o 174 

Conselheiro Paulo falou da inviabilidade de leitura das Atas nas reuniões e sugeriu 175 

que fosse solicitado o envio das mesmas ao Conselho, para devidas providências, 176 

na ocasião, eu, Secretária Executiva, sugeri a possibilidade de formar uma 177 

Comissão para tal finalidade e aproveitei  para cientificar a todos a necessidade de 178 

rever a questão de apenas Conselheiros Titulares podem participar de Comissões, 179 

em seguida o representante da Santa Casa Sr. Elias, pediu a palavra e após 180 

aprovação do Plenário, iniciou sua explanação, falou da dificuldade que a Instituição 181 

tem passado no momento, em relação as internações, a situação está se agravando, 182 

devido ao cenário atual, da pandemia Covid-19, ser o mesmo de 2021, na sequencia 183 

esclareceu que nos meses de maio, junho e julho de 2021 a Santa Casa trabalhou 184 

com 43 (quarenta e três) leitos de UTI para atendimento ao Covid-19 e foi feito 185 

investimento na abertura dos leitos e recebeu posteriormente por procedimentos e 186 

que neste momento pede o apoio, reforçando que tem 02(duas) verbas de custeios 187 

que estão depositadas no Fundo Municipal de Saúde e a Santa Casa diante da atual 188 

situação com reabertura de novos leitos de UTI que requerem recursos humanos, 189 

equipamentos e insumos, inclusive reformas parciais em 02 (dois) leitos, para poder 190 

atender a demanda,  a disponibilidade das verbas com valor de R$ 300.000,00 cada, 191 

seria de grande importância no contingenciamento para o atendimento dos 192 

munícipes, antes de finalizar, reforçou a questão da Conselheira Márcia Bueno, 193 

sobre as dificuldades em relação as  ambulâncias e deixou registrado que esse 194 

cenário reflete na assistência hospitalar e informou que na renovação do último 195 

contrato da Santa Casa foi esclarecido a dificuldade com as ambulâncias e foi feita a 196 

promessa que o município iria resolver a situação, mas não foi resolvida e 197 

congestionou a Santa Casa. Com a palavra o Conselheiro Readir, para 198 

conhecimento, perguntou sobre a dinâmica de liberação das verbas, que isso só 199 

ocorre após, aprovação em Plenária do Conselho Municipal de Saúde, mesmo que 200 

seja enviado pelo Parlamentar, ressaltou os impactos com as trocas da Gestão 201 

Pública principalmente na Saúde, em seguida passou a palavra ao Conselheiro 202 

Fernando que contribuiu com a informação que houve uma reunião da Santa Casa 203 

com o Secretário da Saúde e decidiram prorrogar o convênio vigente por mais 90 204 
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(noventa) dias, para que possam ter tempo hábil para planejamento e discussão 205 

para o novo convênio, eu Secretária Executiva informei sobre a manifestação da 206 

Conselheira Áurea, pois ela gostaria de uma maior fiscalização no CEV-1, relata 207 

aglomeração no local e falta de organização e, nada mais havendo a tratar foi 208 

encerrada a sessão às 16h, na qual eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do 209 

Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será 210 

lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de 211 

acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 212 
 

 
 

Marineide C. F. Barbisan 
Vice-Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
 

Readir Toledo Genari 
Conselheiro Titular 

 
 

Thaís Rocha Felipe 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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