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Trecentésima nonagésima terceira (393ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos trinta e um dias de março de dois mil e vinte e um 2 

(31/03/2021), exclusivamente via aplicativo TeamLink, tendo em vista o 3 

retrocesso à Fase Vermelha de acordo com balanço do “Plano São Paulo” divulgado 4 

pelo Governo do Estado no dia 03 de março de 2021. A participação presencial na 5 

Sala Ivan Fleury, nas dependências da Prefeitura Municipal de Valinhos, ficou 6 

restrita às pessoas que conduziram a reunião, participaram (presencialmente ou via 7 

aplicativo TeamLink) os seguintes conselheiros titulares: presencial: Luciano 8 

Moura Martins, por videoconferência: Aparecida Contieri Sella, Paulo Henrique 9 

Crivellari, João Batista Alves, Renata Lobo Catusso, Alzeni dos Santos Camargo, 10 

Patrícia R. Furlan Fessel, Carina Missaglia, Carina Fernanda Levreiro Previtale, 11 

Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique Speglich e Carolina Speglich Rossi, 12 

conselheiros suplentes por videoconferência: Ana Lia dos Santos Brasil, Erick 13 

Alfredo Erhardt, Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Renata Stopiglia, Lucilene 14 

Maria dos Santos Sampaio, Betania Gomes de Souza, Glauco Cesar Ceranto e Elias 15 

de Souza Maciel, a reunião iniciou-se às 14:30hs, com 20 (vinte) participantes, 16 

sendo 16 (dezesseis) os conselheiros com direito a voto; o primeiro secretário, Sr. 17 

Luciano, informa que devido a problemas familiares e de saúde o Presidente, Sr. 18 

Edvaldo, e a Vice-Presidente, Sra. Vera Leite, não puderam comparecer, por isso, 19 

conduzirá a reunião e a inicia agradecendo a presença dos participantes, em 20 

seguida, passa para leitura da convocação e pauta da reunião; I - EXPEDIENTE: 1. 21 

Uso do direito de voz pelos não conselheiros:  o primeiro secretário o conselheiro 22 

Sr Luciano informa que não foi solicitado o uso do direito de voz; 2. Comunicação e 23 

justificativa de ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, Conselheiro Sr 24 

Luciano, informou que justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Vera 25 

Lúcia Leite da Silva, Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Edvaldo Alcantara Alves, 26 

Gabriel de Sousa Vieira, , Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, 27 

Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici, suplentes: Francisco Antonio Marmo, 28 

Antonio Bulfalieri, Márcia Bernardes de Souza Bueno, Ana Maria Ferreira de Sousa 29 

Oliveira, Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos, Francisco Soares Macedo, Antonio 30 

Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Fabíola Mello Lima, Lânia 31 

Cristina Wolf; também estiveram presentes: Daniela Pitondo Longo (SS), 32 

Fernando Pozzuto (Santa Casa) e Helena Lovizaro (Grupo Rosa e Amor); 3. Ciência 33 

de correspondências e documentos emitidos: o primeiro secretário, conselheiro 34 

Sr. Luciano informa o emitidos os seguintes documentos: Ofício 03/2021 - 35 

Solicitação de informações por conselheira do CMS para SS; Ofício 04/2021 - 36 

Solicitação de informações setor de radiologia para SS; Resolução nº 04/2021 37 

(Aprovação na 390ª das contas do mês de janeiro de 2021); Resolução nº 05/2021 38 

(Aprovação na 390ª do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - 3º 39 

quadrimestre de 2020); Resolução nº 06/2021 (Aprovação na 390ª do SISPACTO 40 

2021 - Pactuação Interfederativa de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores dos 41 

Municípios); Resolução nº 07/2021 (Ratificação na 391ª do aditamento ao Termo de 42 

Convênio 02/2019 celebrado entre a Irmandade Santa Casa e a Prefeitura de 43 

Valinhos); Resolução nº 08/2021 (Aprovação na 391ª do repasse de verba oriunda 44 

da Portaria GM/MS nº 3.537/2020); Resolução nº 09/2021 (Aprovação na 391ª do 45 

Plano de trabalho da Santa Casa associado ao repasse de verba oriunda da Portaria 46 

GM/MS nº 3.537/2020); Resolução nº 10/2021 (Retificação na 391ª do indicador nº 47 

10 do SISPACTO 2021); Portaria nº 02/2021 (Nomeação na 390ª de nova 48 

Secretária Executiva do CMS). 4. Ciência de correspondências e documentos 49 

recebidos: o primeiro secretário, Sr. Luciano, informa que foi recebido o seguinte 50 

documento: Ofício nº 73/2021 - SS - Resposta ao Of 02.21 - Questionamento de 51 
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conselheiro CMS Antonio Bufalieri.  II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, 52 

discussão e votação da Ata da 390ª Reunião Plenária Ordinária e da 391ª 53 

Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde: o primeiro 54 

secretário, Sr. Luciano, perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido 55 

as atas, com o que todos concordaram, em seguida foi aberto espaço para questões 56 

e, não havendo apontamentos, colocou o item em votação o qual foi aprovado por 57 

unanimidade; 2. Apresentação, discussão e votação do Relatório das contas 58 

do Fundo Municipal da Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2021: em 59 

seguida, o primeiro secretário, Sr. Luciano, passa a palavra o conselheiro Sr. Paulo, 60 

membro da Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do Relatório “Contas da 61 

Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês de fevereiro de 2021 por 62 

videoconferência, antes de iniciar a apresentação, a Sra. Ana Lia pergunta qual o 63 

número de conselheiros com direito a voto participam da reunião, e o primeiro 64 

secretário, Sr. Luciano, responde que no momento são 14 (quatorze) os 65 

conselheiros com direito a voto, em seguida, o Sr. Paulo inicia a apresentação e 66 

esclarece que as contas que não tiverem movimentação durante o mês de janeiro 67 

serão apresentados apenas o saldo inicial e final para ganhar tempo, haja vista a 68 

pauta estendida, feita a apresentação foi abeto para os esclarecimentos, a 69 

conselheira Sra. Ana Lia pede esclarecimento relacionado ao título do item 70 

“Equipamentos Permanentes UBS Imperial e Reforma” e o Sr. Paulo esclarece que 71 

se trata de equipamentos permanentes para as duas UBSs, Jardim Imperial e 72 

Reforma Agrária, não tendo como separar o valor entre as duas unidades, pois a 73 

verba foi destinada às duas unidades, a Sra. Ana Lia também faz a sugestão de que 74 

onde constar “insumos covid” que seja minimamente especificado quais os insumos 75 

foram comprados (avental, máscara, etc), em seguida, feito os esclarecimentos e 76 

sanadas as dúvidas o primeiro secretário, Sr. Luciano, colocou o Relatório “Contas 77 

da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 78 

2021 em votação, que foi aprovado por unanimidade; 3. Apresentação, 79 

discussão e votação do repasse de verba oriunda da Portaria GM/MS 373 de 02 80 

de março de 2021: em seguida o Sr. Luciano passa a palavra à Sra. Daniela, que 81 

apresentou a Portaria nº 383/2021 do Ministério da Saúde, que destinou o valor 82 

mensal de R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) para custear parte 83 

dos 08 (oito) leitos de UTI Covid-19 habilitados a partir de fevereiro (uma parte é 84 

custeada via Governo Federal, a outra com verba municipal), com possibilidade de 85 

sucessivas renovações, a depender de processo autorizativo encaminhado pela 86 

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, sendo este item aprovado por 87 

unanimidade; 4. Apresentação, discussão e votação de Plano de Trabalho da 88 

Santa Casa de Misericórdia de Valinhos associado ao repasse de verba 89 

recebida por meio do Fundo Municipal de Saúde de Valinhos, com a edição da 90 

Portaria GM/MS 373 de 02 de março de 2021; em seguida o primeiro secretário, 91 

Sr. Luciano, passa a palavra ao Sr. Fernando Pozzuto, da Santa Casa de Valinhos, 92 

que dá início à apresentação do plano de trabalho e expõe o que está incluso no 93 

valor das diárias, o objetivo e metas a serem alcançadas e explica o cronograma de 94 

desembolso, em seguida deu espaço para esclarecimentos de dúvidas e não 95 

havendo, o Sr. Luciano colocou o item em votação, o qual foi aprovado por 96 

unanimidade; 5. Apresentação, discussão e votação do Plano Operativo Anual 97 

(POA) - Grupo Rosa e Amor 2021: o Sr. Luciano convida a expositora do POA do 98 

Grupo Rosa e Amor, Dra. Márcia, que inicia a apresentação contando a história do 99 

grupo, missão, valores, alcance do trabalho executado e demais itens pertinentes ao 100 

plano operativo, finalizada a apresentação, a conselheira, Sra. Ana Lia, parabeniza a 101 

atuação do grupo na cidade e pergunta como este conselho e Secretaria da Saúde 102 
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podem ajudar o Grupo Rosa e Amor, a Sra. Márcia explica que está sendo enviado 103 

ofício à Secretaria da Saúde para viabilizar a vacinação conta Covid-19 do paciente 104 

oncológico, tendo em vista o atraso na diagnóstico e tratamento das pacientes, 105 

sendo que a medida de vacinação permitiria o acesso a centros cirúrgicos e de 106 

oncologia, solicita, ainda, que o protocolo de Valinhos para diagnóstico do câncer de 107 

mama seja a partir de 40 (quarenta) anos e anual para conseguirem detectar mais 108 

casos do referido câncer, relata que há projeto de ampliação para atendimento de 109 

todos os tipos câncer em mulheres para atendimento no Grupo Rosa e Amor, ao 110 

final, o Sr. Luciano colocou o item em votação, o qual foi aprovado por 111 

unanimidade; III. Assuntos gerais: o primeiro secretário, Sr. Luciano, disponibiliza 112 

tempo para manifestação dos conselheiros presentes, caso queiram abordar 113 

qualquer tema relacionado a saúde, e nada mais havendo a tratar foi encerrada a 114 

sessão às 16h30, na qual eu Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho 115 

Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada 116 

em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o 117 

Art. 19, do Regimento Interno. 118 
 

 

 

 

 

 
 

Edvaldo Alcântara Alves  
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

Thaís Rocha Felipe 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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