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Quadringentésima décima nona (419ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e 2 

vinte e dois (25/05/2022), presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura Municipal de 3 

Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, participaram os seguintes 4 

conselheiros titulares: Readir Toledo Genari, Paulo Henrique Crivellari, Marineide 5 

C. F. Barbisan, Márcia Bernardes de Souza Bueno, Renata Lobo Catusso, Gabriel 6 

de Souza Vieira, Luciano Moura Martins, Sonia Aparecida da Silva, Luiz Gabriel 7 

Signorelli, Amanda Peterlini Soares da Silva, Cláudia Maria dos Santos, Paulo 8 

Henrique Speglich e Fernando Pozzuto; conselheiros suplentes: Isabel Cristina S. 9 

V. dos Santos, Patrícia R. Furlan Fessel, Eliane Netto da Silva, Marisilva Alves F. 10 

Aguiar, André Luis Rosa, a reunião iniciou-se às 14h, com 18 (dezoito) conselheiros, 11 

sendo 13 (treze) os conselheiros com direito a voto; o Presidente, Sr. Paulo inicia 12 

agradecendo a presença de todos e manifestou profundo pesar pelo falecimento da 13 

Sra. Ana Maria da Cunha Galdino e o Sr. Antônio Galdino, os pais da Conselheira 14 

Márcia Aparecida Galdino Silva, na sequencia,  passa a palavra para o 1º  Secretário 15 

Conselheiro Luciano para leitura da convocação e pauta da reunião; I - 16 

EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não conselheiros: o 1º secretário o 17 

conselheiro Sr Luciano informa que não foi solicitado o uso do direito de voz 2. 18 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o 1º secretário o 19 

conselheiro Sr Luciano informa que não houve justificativa de ausência; também 20 

estiveram presentes: Munícipe Sr. Jonatas A. Caxambu, Assessor Especial da 21 

Prefeita Sr. Laderlei Luiz Marangoni, Secretário Adjunto da Saúde Sr. Omacir 22 

Bresaneli, Vereador André Amaral, Diretores e Coordenadores da Secretaria da 23 

Saúde; 3. Ciência de correspondências e documentos emitidos: o 1º secretário 24 

informou que foram emitidos os seguintes documentos: Resolução nº 13/2022 25 

(Aprovação na 418ª das Contas do mês de março de 2022), Portaria nº04/2022 26 

(Nomeia os membros na 418ª para revisão e adequação da Lei nº 2.387 e do 27 

Regimento Interno), Ofício nº 11/2022 - Solicitação de encontro dos vereadores com 28 

os membros do CMS, solicitação da conselheira Márcia Bernardes de S. Bueno, 29 

Oficio nº 12/2022 - informação sobre o valor gasto com pisos para reforma da 30 

Secretaria da Saúde; 4. Ciência de correspondências e documentos recebidos: 31 

Leitura do Oficio nº 35/2022 – C.M.V./G.P, em resposta ao Ofício nº 11/2022 – CMS 32 

informando a data de encontro com os vereadores no dia 31 de maio do corrente 33 

ano, às 20h30, durante o intervalo da sessão legislativa; II - ORDEM DO DIA: 1. 34 

Apresentação, discussão e votação da Ata da 418ª Reunião Plenária Ordinária 35 

do Conselho Municipal de Saúde: o Presidente perguntou se todos os 36 

conselheiros haviam recebido e lido as atas, na sequência, Conselheiro Readir pediu 37 

a inclusão de uma fala, sobre a conferência de Saúde Mental, em seguida, o 38 

Presidente colocou o item em votação, sendo a ata aprovada por unanimidade; 2. 39 

Apresentação, discussão e votação Relatório das contas do Fundo Municipal 40 

da Saúde referente ao mês de abril de 2022; o Presidente passa a palavra ao 41 

conselheiro Paulo, membro da Comissão Fiscal, para apresentação, o Paulo iniciou, 42 

cumprimentando a todos e pediu autorização para leitura do saldo final das contas, 43 

das emendas referentes à Portaria 163 e gastos com Covid-19, considerando que 44 

todos receberam com antecedência, ressaltou sugestão de aprovação da conta com 45 

ressalva, pois foi constatado um processo de compra não pertinente à área da 46 

Saúde e o ressarcimento do recurso à conta do Tesouro da qual o recurso foi 47 

debitado no valor de R$ 5.232,36 (cinco mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e 48 

seis centavos) para aquisição de EPIs (boné com abas), aos servidores da 49 

Secretaria de Obras, na sequencia a Conselheira Patrícia pergunta da dificuldade 50 

em demonstrar nas planilhas, os saldos separados dos que foram empenhados, 51 
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bloqueados e os disponíveis, o conselheiro Paulo disse que o Fundo Municipal não 52 

consegue fazer mês a mês, na sequência a Sra Daniela coordenadora informou que 53 

seria um serviço adicional, considerando que isso já é demonstrado no Relatório 54 

Quadrimestral, após a apresentação e esclarecidos os questionamentos o 55 

Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de 56 

Saúde, referente ao mês de abril de 2022 em votação, o qual foi aprovado por 57 

unanimidade com ressalva; 3. Apresentação, discussão e votação do Relatório 58 

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), referente ao 1º quadrimestre de 59 

2022; o Presidente, conselheiro Sr. Paulo, convida o Dr. Luiz Gabriel, para 60 

apresentação de parte do relatório que iniciou cumprimentando a todos e informou 61 

que o relatório apresentado seria diferenciado e dinâmico, juntamente com a 62 

Diretora Cláudia, com a Coordenadora Daniela, com o Sr. Omacir e com o Sr. 63 

Marangoni, ressaltando a importância do trabalho em equipe, foram feitas 64 

considerações com exibição de resultados e histórico da evolução das atividades 65 

desde o ano 2019, através de gráficos, que facilitou a visualização das metas e 66 

objetivos, que irá contribuir para um planejamento mais efetivo e aproveitou a 67 

presença de todos os coordenadores da Secretaria da Saúde para informar e 68 

parabenizar que, após o comparativo, desde 2019 até o momento houve 69 

crescimento de 40% nos esforços de toda a equipe para realização das atividades, 70 

após a apresentação e esclarecidos os questionamentos com sugestão na 71 

apresentação dos lançamentos financeiros, o Presidente colocou o item em votação 72 

e não havendo objeção o item foi aprovado por unanimidade; III. Assuntos 73 

gerais: O Sr. Luciano informou que o Relatório da II Conferência de Saúde Mental 74 

foi enviado ao setor responsável, para inclusão na página do Conselho Municipal de 75 

Saúde no site da Prefeitura, o Presidente em seguida passou a palavra a Diretora 76 

Eliane que iniciou cumprimentando a todos e informou sobre a construção do Plano 77 

de Trabalho da Santa Casa com a Secretaria da Saúde, que será detalhado na 78 

reunião extraordinária convocada e disponibilizou todo o material no término da 79 

ordem do dia, o qual foi apreciado informalmente pelos conselheiros, Márcia Bueno 80 

e Readir, na sequência o conselheiro Readir questionou em relação ao atendimento 81 

da Lei e do Regimento Interno que, os conselheiros titulares, deveriam ter na integra 82 

o conteúdo do Plano com valores dos serviços que será prestado aos munícipes 83 

juntamente com a convocação, o qual não foi enviado e que se repete novamente, 84 

como no inicio do mandato, a não disponibilização do conteúdo que é de extrema 85 

importância, em tempo hábil, para apreciação dos conselheiros, com a palavra ainda 86 

falou sobre a pauta do dia que durante duas horas de reunião apenas ações da 87 

Secretaria da Saúde ressaltando a importância, mas devido às responsabilidades 88 

dos conselheiros com a população, considerando os assuntos como falta de 89 

medicamentos, demandas de espera para cirurgias, problemas nas UBSs, etc;  90 

pediu para o Presidente juntamente com a Mesa Diretora rever a construção da 91 

ordem do dia e não se limitar em assuntos apenas da Secretaria falou também sobre 92 

a questão de priorizar as solicitações do direito de voz dos Conselheiros, que 93 

inclusive foi solicitado pela Conselheira Isabel e que até o momento não foi 94 

concedido, na sequência o Secretário falou sobre o elo da gestão com os 95 

conselheiros e com a municipalidade e ressaltou que tanto na sua rotina, como na 96 

da sua equipe, atendimento aos munícipes, aos conselheiros e sempre estará 97 

disponível para tal, tanto via telefone como presencial, em seguida a conselheira 98 

Márcia Bueno mencionou sobre a situação da falta de medicamentos, na sequência 99 

a  Coordenadora da Assistência Farmacêutica Rita, servidora há vinte três anos no 100 

município ressaltou a importância, como profissional, a dispensação regular dos 101 

medicamentos e explanou a dificuldade no trâmite com os fornecedores e com a 102 
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Secretaria de Licitações no processo de compra e que a assistência farmacêutica 103 

desenvolve suas atividades nas questões técnicas e administrativas regularmente, e 104 

principalmente, em tempo hábil, para não comprometer o fornecimento dos 105 

medicamentos à população e finalizou colocando toda sua equipe disponível para 106 

qualquer esclarecimento, na sequência Sr. Marangoni falou sobre a dificuldade no 107 

fluxo de atendimento descentralizado nas farmácias das UBSs, considerando 108 

principalmente o déficit no quadro de funcionários e que a secretaria fez um 109 

mapeamento, que poderá alinhar com o Conselho, uma solução, pensando na 110 

regionalização, um fluxo consistente na dispensação de medicamentos, com a 111 

palavra ainda informou que, considerando as condições estruturais precárias do 112 

almoxarifado da saúde foi providenciado um local adequado e que até momento, 113 

não conseguiu-se finalizar o contrato de aluguel, que poderia ser através de 114 

contratação por meio de dispensa, mecanismo legal rápido, para realizar compras 115 

públicas e que a situação encontra-se relativamente onerosa e antes de finalizar 116 

pediu apoio do Conselho para tais situações, em seguida, o conselheiro Readir disse 117 

que eles querem ser parceiros da Secretaria da Saúde, na sequencia o Presidente 118 

passou a palavra a  conselheira Márcia, que manifestou e pediu providencias, 119 

quanto ao revezamento de atendimento nas farmácias das UBS Portugal e 120 

Maracanã, os usuários estão se locomovendo até as UBSs e estão encontrando a 121 

farmácia fechada, por questões pessoais da funcionária responsável, em seguida a 122 

conselheira Marineide fez uma pergunta ao secretário sobre a possibilidade de 123 

centralizar os CEVs no CEV I,  o mesmo respondeu que “sim”, inclusive foi 124 

elaborado um planejamento de adequações, com cronograma de obras, e que as 125 

ações estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público para tentar retomar e 126 

unificar o atendimento das especialidades, e falou sobre as atividades do Centro 127 

Cirúrgico na UBS São Marcos e que tem a intenção, que seu funcionamento seja na 128 

região central, com a palavra ainda, Marineide perguntou sobre a possibilidade de 129 

separar o CEDIC da UBS Vila Santana, na sequencia o secretário respondeu que 130 

não tem motivos lógicos para tal ação e que não é uma prioridade no momento, 131 

antes de finalizar a Marineide ainda, fez um pedido de reconsiderar a transferência 132 

da Enfermeira Sra Francisca, considerando sua dedicação a UBS Vila Santana e 133 

prontamente o secretário ficou de avaliar o caso para uma possível tomada de 134 

decisão e, nada mais havendo a tratar foi encerrado a sessão às 16h50, na qual eu, 135 

Sandra Alves Rodrigues, Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde, 136 

redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e 137 

assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do 138 

Regimento Interno. 139 
 

Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Sandra Alves Rodrigues 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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