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Quadringentésima quinta (405ª) Reunião Plenária Extraordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada no dia dois de setembro de dois mil e vinte e um 2 

(02/09/2021), no Centro de Estudos e Treinamento em Saúde (CETS), localizado à 3 

Rua Bahia, s/nº, Vila Santana; os Conselheiros puderam participar via aplicativo 4 

TeamLink (tendo em vista a pandemia COVID-19), evitando aglomeração de 5 

pessoas; participaram os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco 6 

Antonio Marmo, Paulo Henrique Crivellari, João Batista Alves, Luciano Moura 7 

Martins, Alzeni dos Santos Camargo, Carina Missaglia, Claudia Maria dos Santos e 8 

Paulo Henrique Speglich, por videoconferência:  Vera Lucia Leite da Silva, Carolina 9 

Speglich Rossi; conselheiros suplentes: presencial: Ana Maria Ferreira de Sousa 10 

Oliveira, Lucilene Maria dos Santos Sampaio, Fabíola Mello Lima, Glauco César 11 

Ceranto, Amanda Peterlini Soares da Silva, também esteve presente: Marcos 12 

César Sampaio, Agente Administrativo I, respondendo pelo Depto. Técnico 13 

Administrativo/ SS); a reunião iniciou-se às 14h, com 15 (quinze) conselheiros, 14 

sendo 11 (onze) com direito a voto; o Presidente do Conselho, conselheiro 15 

Francisco Antônio Marmo, procedeu à abertura dos trabalhos cumprimentando a 16 

todos os presentes, em seguida justificou a necessidade da reunião extraordinária 17 

de acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e em seguida, 18 

passou a palavra ao primeiro secretário da mesa diretora, conselheiro Luciano 19 

Moura Martins, para prosseguimento com a leitura da convocação e pauta; I - 20 

EXPEDIENTE: 1. Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o 21 

primeiro Secretário, conselheiro Luciano, informou que justificaram a ausência os 22 

conselheiros titulares: Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Marcia Bernardes de 23 

Souza Bueno, Renata Lobo Catusso, Gabriel de Sousa Vieira, Pedro Sidnei 24 

Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici, 25 

Patrícia R. Furlan Fessel e Carina Fernanda Levreiro Previtali, suplentes: Erick 26 

Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco Soares Macedo, Amanda de Medeiros 27 

Batista dos Santos, Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto 28 

Andreoli, Betania Gomes de Souza e Elias de Souza Maciel, e em seguida passou a 29 

palavra ao Presidente conselheiro Francisco Marmo, para condução dos trabalhos;  30 

II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação do Plano de 31 

Trabalho e Previsão Orçamentária CISMETRO para o 3º Quadrimestre de 2021: 32 

o Presidente, Sr. Marmo, convidou o Sr. Marcos para fazer a explanação do tema e 33 

iniciou a apresentação apresentando a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, 34 

responsável pela Gestão do SUS na cidade, que executa ações na atenção básica, 35 

programas prioritários, vigilância epidemiológica e sanitária, além de serviços de 36 

média complexidade ambulatorial e hospitalar, esclarece, ainda, que o município 37 

conta com 14 (quatorze) Unidades Básicas de Saúde, 03 (três) Centros de 38 

Especialidades, CREAPS, CAPS Adulto, CAPS Infantil, CEMAP, UPA 24 horas, 39 

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, Vigilância em Saúde, Saúde 40 

Epidemiológica, Zoonozes e Programa Melhor em Casa e que o município passou a 41 

integrar o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas 42 

- Norte (CISMETRO) por meio da Lei Municipal nº 6.138 de 27 de agosto de 2021, 43 

relata que o município, por meio da Secretaria da Saúde, tem a pretensão de 44 

contratar através do consórcio para o 3º quadrimestre do ano de 2021 os seguintes 45 

serviços: serviços médicos para atenção primária em saúde; serviços médicos 46 

especializados; serviços de promoção de saúde (treinamento de profissionais da 47 

saúde); serviços médicos especializados em auditoria e regulação; recepção; 48 

motorista; ajudantes gerais (estoque); transporte sanitário com condutor; técnicos 49 

em imobilização ortopédica; serviços de saúde mental; procedimentos diagnósticos 50 

por imagem e serviços de enfermagem, esclarece, ainda que para tanto, há a 51 
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seguinte previsão orçamentária para o período de setembro à dezembro de 2021: 52 

Atenção Básica, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); Atenção Especializada, R$ 53 

700.000,00 (setecentos mil reais); Atenção Hospitalar, R$ 150.000,00 (cento e 54 

cinquenta mil reais); Atenção Epidemiológica, R$ 100.000,00 (cem mil reais); Cota 55 

fixa, R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais), totalizando a previsão 56 

para o terceiro quadrimestre de 2021 de R$ 1.742.400,00 (um milhão, setecentos e 57 

quarenta e dois mil e quatrocentos reais), esclarece, ainda, que os valores 58 

apresentados são uma previsão, não necessariamente tendo que gastá-los nesses 59 

serviços, explica que o Cismetro apresentará a produção mensal para que o 60 

pagamento possa ser efetuado, explica a intenção de contratar médico volante para 61 

auxiliar nas demandas das UBSs para não deixar a população desassistida, tendo 62 

em vista que há grande rotatividade relacionada à férias e afastamentos, explica 63 

algumas questões relacionadas à UPA e frisa que são demandas pontuais e 64 

específicas, esclarece questões de contratação de exames em que há enorme 65 

economia para o município, além da dificuldade de contratação de alguns exames 66 

por meio de licitação, sempre pensando no bem-estar dos munícipes, que poderão 67 

ser atendidos com mais conforto, a Secretária da Saúde, Sra. Carina Missaglia, 68 

manifesta-se e diz que o Cismetro é uma excelente alternativa à população, tendo 69 

em vista há demanda reprimida em diversas especialidades e diz que espera que 70 

em poucos meses consiga regularizar as demandas reprimidas, fez esclarecimentos 71 

sobre a parte orçamentária e a dinâmica da Secretaria da Saúde, e se coloca à 72 

disposição para sanar quaisquer esclarecimentos relacionados à Secretaria da 73 

Saúde, em seguida, o Presidente agradece a apresentação e diz estar muito feliz 74 

com a contratação do consórcio, em seguida, eu, Secretária Executiva, fiz a 75 

chamada para votação do item e, não havendo qualquer observação, o Presidente 76 

proclamou aprovação do item por unanimidade, e, não havendo outros assuntos, 77 

agradeceu a todos, em seguida eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do 78 

Conselho Municipal da Saúde encerrei a reunião às 14h47 e redigi a presente ata, 79 

que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e 80 

Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 81 
 
 
 
 

Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Thaís Rocha Felipe 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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