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Trecentésima nonagésima quinta (395ª) Reunião Plenária Extraordinária do 1 

Conselho Municipal da Saúde, realizada em quatorze de maio de dois mil e vinte e 2 

um (14/05/2021), parcialmente presencial na Sala Ivan Fleury, nas dependências da 3 

Prefeitura Municipal de Valinhos, com limitação de 25 pessoas. Desta forma, será 4 

dada prioridade à participação presencial para Conselheiros Municipais de Saúde 5 

titulares, ou na ausência do titular, para o suplente correspondente, totalizando 22 6 

vagas para estes, pois as outras 03 vagas estão reservadas para pessoal de apoio. 7 

Os demais Conselheiros poderão participar via aplicativo TeamLink (tendo em 8 

vista a pandemia COVID-19), evitando aglomeração de pessoas. Participaram os 9 

seguintes conselheiros titulares: presencial: Edvaldo Alcântara Alves, Luciano 10 

Moura Martins, Carina Missaglia, Carina Fernanda Levreiro Previtali, Cláudia Maria 11 

dos Santos e Paulo Henrique Speglich,  por videoconferência: Paulo Henrique 12 

Crivellari, Alzeni dos Santos Camargo e Carolina Speglich Rossi, conselheiros 13 

suplentes presencial: Fabíola Mello Lima e Glauco Cesar Ceranto, por 14 

videoconferência: Ana Lia dos Santos Brasil, Márcia Bernardes de Souza Bueno, 15 

Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira e Lucilene Maria dos Santos Sampaio, a 16 

reunião iniciou-se às 14:30hs, com 15 (quinze) participantes, sendo 11 (onze) os 17 

conselheiros com direito a voto; o Presidente, Conselheiro Sr. Edvaldo, 18 

cumprimentou a todos e antes de  iniciar a reunião pediu um minuto de silêncio pelo 19 

falecimento da ex Conselheira Comunitária de Saúde, Sra. Silvana Aparecida Del 20 

Col, após, inicia a reunião agradecendo a presença dos participantes, em seguida,  21 

passa a palavra ao primeiro secretário da mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, 22 

para leitura da convocação e pauta da reunião, o primeiro secretário, conselheiro Sr. 23 

Luciano, também agradece a presença dos participantes, em seguida prossegue 24 

com a leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Comunicação e 25 

justificativa de ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, Conselheiro Sr. 26 

Luciano, informou que justificaram a ausência os conselheiros titulares: Aparecida 27 

Contieri Sella, Vera Lucia Leite da Silva, Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, João 28 

Batista Alves, Renata Lobo Catusso, Gabriel de Sousa Vieira, Pedro Sidnei 29 

Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici, 30 

Patrícia R. Furlan Fessel, suplentes: Francisco Antonio Marmo, Antonio Bufalieri, 31 

Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos, Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, 32 

Francisco Soares Macedo, Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Antonio 33 

Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Betania Gomes de Souza, 34 

Lânia Cristina Wolf e Elias de Souza Maciel e em seguida passa a palavra ao 35 

Presidente, Conselheiro Sr. Edvaldo, justificando a necessidade da reunião 36 

extraordinária de acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, 37 

na sequência passa a palavra ao Conselheiro Sr. Luciano para apresentação, antes 38 

de iniciar a Sra. Ana Lia pergunta qual o número de conselheiros participam da 39 

reunião presencial e quantos representantes de usuário estão presentes e eu, 40 

Secretária Executiva, respondi que no momento são 8 (oito) presentes, sendo o 41 

conselheiro Sr. Edvaldo como representante de usuário, em seguida o Conselheiro 42 

Sr. Luciano inicia com a certificação que todos estão ouvindo; II - ORDEM DO DIA: 43 

1. Apresentação, discussão e votação da realização da 11ª Conferência 44 

Municipal de Saúde com definição de data e tema: o Conselheiro, Sr. Luciano, 45 

inicia a apresentação com as orientações básicas disponíveis pelo Conselho 46 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) sobre as Conferências 47 

de Saúde, com a apresentação por meio de slides que demonstram o marco legal na 48 

Constituição Federal, em que está prevista a importância da participação da 49 

comunidade na saúde como diretriz para o Sistema Único de Saúde (SUS), e que na 50 

oportunidade da realização das Conferências e das Etapas Municipais da 51 
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Conferência Nacional têm seu momento de diálogo e debate sobre os destinos do 52 

SUS, em seguida, relata que a Secretaria da Saúde vê como pertinente essa 53 

apresentação com o intuito de esclarecer, orientar e incentivar a realização da 54 

Conferência Municipal como posicionamento político de defesa do SUS e do direito 55 

à saúde, sendo importante salientar que as Conferências têm o caráter norteador e 56 

esclarecedor, com sugestões e propostas, considerando as especificidades e a 57 

diversidade da realidade do município com a proposta de destacar a importância de 58 

se promover discussões amplas e qualificadas sobre os rumos da saúde bem como 59 

fortalecer a construção do Plano Municipal de Saúde e a qualificação da gestão por 60 

meio da participação da comunidade, e que na sua construção deverá considerar as 61 

diretrizes definidas pelo Conselho e pela Conferência de Saúde que devem ser 62 

submetidas pela apreciação e aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, na 63 

sequência, explica que por se tratar de momentos diferentes da Administração 64 

Municipal destaca a diferença da Conferência Municipal de Saúde das Etapas 65 

Municipais da Conferência Nacional, ressaltando que a Conferência Municipal de 66 

Saúde ocorre no primeiro ano do governo municipal com a convocação pelo Prefeito 67 

e a Etapa Municipal ocorre no terceiro ano do governo municipal e é convocada pelo 68 

Presidente da República, na sequência relata a importância de fazer a Conferencia 69 

Municipal por ser importante para o gestor mobilizar e estabelecer diálogo com a 70 

sociedade, além de analisar as prioridades locais de saúde e formular propostas no 71 

âmbito do município, destaca, ainda, que o Plano Municipal de Saúde é elaborado 72 

pelo gestor em paralelo com a Conferência Municipal de Saúde e por isso o 73 

Conselho Municipal deve estar atento para preparar e realizar sua Conferência ao 74 

mesmo tempo em que monitora e participa da elaboração do Plano Municipal de 75 

Saúde e do Plano Plurianual para ao final, avaliar as diretrizes aprovadas na 76 

Conferência e se estas estão contempladas nesse instrumento de gestão, na 77 

sequência apresenta os passos para realização da Conferência Municipal e que na 78 

ocasião estamos no passo em que o Conselho Municipal aprova a proposta da 79 

convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, apresentando data, 80 

tema principal e eixos temáticos, no próximo passo a Secretaria da Saúde homologa 81 

decisão do Conselho Municipal da Saúde encaminhando para o Chefe Executivo 82 

que publica o decreto de Convocação da Conferência, conforme deliberação do 83 

Conselho, com no mínimo um mês de antecedência, a seguir será constituída a 84 

Comissão Organizadora e, após a realização da Conferência haverá divulgação 85 

através do Relatório Final, em que constará o registro das diretrizes e que deverá 86 

ser amplamente divulgado no município e encaminhado para gestão municipal a fim 87 

de subsidiar o Plano Municipal de Saúde, finalizou a apresentação citando as fontes 88 

de pesquisa (Nota Técnica do Conselho Estadual de Saúde e Cartilha do 89 

CONASEMS), na sequência passou a palavra o Sr. Paulo Speglich que destaca a 90 

importância de sugestões de temas por parte dos presentes e com sugestão de dois 91 

temas: Fortalecimento da Atenção Básica, com os seguintes tópicos 1. Estruturar 92 

atenção básica, mudar o modelo atual que é o foco no tratamento do doente para a 93 

prevenção, com implantação na linha de cuidados dos hipertensos e diabéticos, 2. 94 

Melhorar a informatização, com implantação de prontuário eletrônico em 100 % nos 95 

atendimentos nas Unidades Básicas e 3. Implantação da estratégia da Saúde da 96 

Família; Desafios da Saúde Pública em tempos de Pandemia com os tópicos 1. 97 

Telemedicina 2. Atendimento remoto 3. Saúde Mental dos usuários e dos 98 

trabalhadores da Saúde, sugestão de tópico intensificada pela Conselheira Sra. Ana 99 

Maria, que relatou notícia de muitos casos de depressão e ansiedade entre os 100 

profissionais de saúde,  destacou, ainda, que todos os tópicos apresentados são 101 

essenciais e prioritários na sua opinião, na sequencia Sr. Paulo Speglich apresenta 102 
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sugestão da data para realização da Pré-Conferência Municipal de Saúde no dia 103 

vinte e três de junho de dois mil e vinte e um (23/06/2021) das 19h às 22h, com 104 

eleição dos delegados, e no dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte um 105 

(24/06/21) das 19h às 22h a Conferência Municipal, em seguida o Conselheiro Sr. 106 

Paulo Crivellari fez a observação do tempo curto para a realização da Conferência, e 107 

eu esclareci que já temos um cronograma para o atendimento dentro do prazo 108 

estipulado, e que o cronograma é somente uma sugestão e que depois será 109 

apresentado pela Comissão Organizadora, que será formada na próxima reunião, 110 

com a incumbência de definir os eixos temáticos e diretrizes, acrescentei, ainda, que 111 

o cronograma está sujeito a alteração, caso necessário, o Presidente, conselheiro 112 

Sr. Edvaldo, colocou a realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde com o 113 

tema Fortalecimento da Atenção Básica e a data para realização da Conferência 114 

em votação, não havendo objeção os itens foram aprovados por unanimidade; II. 115 

Assuntos gerais: disponibiliza tempo para manifestação dos conselheiros 116 

presentes quanto à realização das reuniões de forma parcialmente presencial, não 117 

havendo manifestação contrária, o presidente, conselheiro Sr. Edvaldo, encerrou a 118 

sessão às 15h45, na qual eu Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho 119 

Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada 120 

em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o 121 

Art. 19, do Regimento Interno. 122 
 
 

Edvaldo Alcântara Alves 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Thaís Rocha Felipe 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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