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Trecentésima nonagésima sexta (396ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

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

vinte e um (26/05/2021), parcialmente presencial, na sala Ivan Fleury - Prefeitura 3 

Municipal de Valinhos, sito à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, com limitação de 4 

25 pessoas. Desta forma, será dada prioridade à participação presencial para 5 

Conselheiros Municipais de Saúde titulares, ou na ausência do titular, para o 6 

suplente correspondente, totalizando 22 vagas para estes, pois as outras 03 vagas 7 

estão reservadas para pessoal de apoio. Os demais, Conselheiros, poderão 8 

participar via aplicativo TeamLink (tendo em vista a pandemia COVID-19), evitando 9 

aglomeração de pessoas. Participaram (presencialmente ou via aplicativo TeamLink) 10 

os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco Antonio Marmo, João 11 

Batista Alves, Edvaldo Alcantara Alves, Luciano Moura Martins, Carina Missaglia, 12 

Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique Speglich e Carolina Speglich Rossi, por 13 

videoconferência: Paulo Henrique Crivellari, Renata Lobo Catusso, Alzeni dos 14 

Santos Camargo, Patrícia R. Furlan Fessel e Carina Fernanda Levreiro Previtali, 15 

conselheiros suplentes por videoconferência: Ana Lia dos Santos Brasil, Ana 16 

Maria Ferreira de Sousa Oliveira, Erick Alfredo Erhardt, Lucilene Maria dos Santos 17 

Sampaio e Elias de Souza Maciel, a reunião iniciou-se às 14:30hs, com 23 (vinte e 18 

tres) participantes, sendo 15 (quinze) os conselheiros com direito a voto; o 19 

Presidente, Conselheiro Sr. Edvaldo, inicia a reunião agradecendo a presença dos 20 

participantes, informando ao plenário o pedido de desligamento da Conselheira Sr.ª 21 

Aparecida Contieri Sella, assumindo como Titular a partir desta data o Conselheiro 22 

Sr. Francisco Antonio Marmo; em seguida, passa a palavra ao primeiro secretário da 23 

mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, para leitura da convocação e pauta da 24 

reunião, o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, também agradece a 25 

presença dos participantes, em seguida prossegue com a leitura da convocação e 26 

pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não conselheiros:  o 27 

primeiro secretário informa que não foi solicitado o uso do direito de voz; 2. 28 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, 29 

Conselheiro Sr. Luciano, informou que justificaram sua ausência os conselheiros 30 

titulares: Vera Lúcia Leite da Silva, Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Gabriel de 31 

Sousa Vieira, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, 32 

André Ricardo Obici, suplentes: Antonio Bulfalieri, Márcia Bernardes de Souza 33 

Bueno, Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos, Renata Stopiglia, Francisco Soares 34 

Macedo, Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Antonio Guerino Filho, Eni Berci 35 

Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Betania Gomes de Souza, Fabíola Mello Lima, 36 

Glauco Cesar Ceranto e Lânia Cristina Wolf; também estiveram presentes: Daniela 37 

Pitondo Longo (SS), Fernando Pozzuto (Santa Casa); Roberto Bernardi, Rodrigo S 38 

Silva e Marcia H Taparelli (APAE); 3. Ciência de correspondências e documentos 39 

emitidos: o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, informa que foram emitidos 40 

os seguintes documentos: Resolução nº 17/2021 (Aprovação na 394ª das contas 41 

mar-2021), Resolução nº 18/2021(Aprovação na 394ª da 11ª Conferência Municipal 42 

de Saúde), Of 08.21 - Questionamento de conselheira CMS Ana Lia, Of 09.21 - 43 

Relatório Santa Casa mensal; Of 10.21 - Providências para regularização do 44 

conselho da Santa Casa, Of 11.21 - Reserva da Câmara para 11ª Conf. da Saúde, 45 

Of 12.21 - Providências para regularização do conselho da APAE, Of 13.21 - 46 

Providências para regularização do conselho do Rosa e Amor; 4. Ciência de 47 

correspondências e documentos recebidos: o primeiro secretário, Sr. Luciano, 48 

informa que foram recebidos os seguintes documentos: Ofício nº 114/2021 - SS, 49 

Ofício nº 135/2021 - GP - Agendamento sala de reuniões prof. Ivan Fleury Meirelles; 50 

II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação das Atas da 394ª 51 

mailto:cms@valinhos.sp.gov.br


 

Ata da 396ª Reunião Plenária Ordinária 
(26/05/2021) 

 

Rua 31 de Março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança, Valinhos-SP,  CEP: 13270-372  2 
Fone: (19) 3859-9191 - email: cms@valinhos.sp.gov.br 

Reunião Plenária Ordinária e da 395ª Reunião Plenária Extraordinária do 52 

Conselho Municipal de Saúde: o Presidente, Conselheiro Sr. Edvaldo perguntou 53 

se todos os conselheiros haviam recebido e lido as atas, com o que todos 54 

concordaram, em seguida foi aberto espaço para questões, não havendo 55 

questionamentos, o Presidente colocou o item em votação o qual foi aprovado por 56 

unanimidade; 2. Apresentação, discussão e votação do Relatório das contas 57 

do Fundo Municipal da Saúde, referente ao mês de abril de 2021: em seguida, o 58 

Presidente, Sr. Edvaldo, passa a palavra o conselheiro Sr. Luciano, para iniciar a 59 

apresentação do Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês 60 

de abril de 2021, o Sr. Luciano inicia a apresentação e esclarece que as contas que 61 

não tiverem movimentação durante o mês de abril serão apresentadas apenas o 62 

saldo inicial e final, após a apresentação o conselheiro Sr. Paulo se coloca a 63 

disposição para quaisquer esclarecimentos, a conselheira Srª Ana Lia questiona 64 

novamente o formato de apresentação do Relatório “Contas da Saúde” do Fundo 65 

Municipal de Saúde, que não traz de forma detalhada as quantidades de materiais 66 

adquiridos no mês, o conselheiro Sr Paulo esclarece a conselheira Srª Ana Lia que 67 

as constas são analisadas pela Comissão Fiscal, que é responsável por validar cada 68 

nota apresentada e sua contabilização emitindo, através do Relatório “Contas da 69 

Saúde” do Fundo Municipal de Saúde, parecer para aprovação pelos demais 70 

Conselheiros na Reunião Plenária, em seguida o conselheiro Sr. João questiona 71 

alguns pontos do “Movimentos Contas bancárias mês 04/2021” na conta 15556-x - 72 

Taxas e Multas - Vigilância:  a) Termo de Convenio 11/2020 (Cirurgia de Catarata) 73 

valor de R$ 3.673,60; b) aquisição do veículo (Fiat Toro) no valor de R$ 127 mil 74 

reais e c) material de consumo (gasolina, etanol, óleo diesel) no valor de R$ 75 

35.909,22; na conta 21816-2: valor para Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 76 

Valinhos - Termo de Convenio 02/2021 no valor de 263.940,10; na conta da Covid-77 

19 se os gastos foram apenas no valor descrito de R$ 212.927,70; o conselheiro Sr 78 

Paulo esclarece que com relação a conta 15556-x item a embora os valores estejam 79 

na conta da Vigilância, esses recursos podem ser utilizados em qualquer tipo 80 

despesa; com relação ao item b a conselheira Srª Claudia esclarece que a aquisição 81 

deste tipo de veículo é necessário para suprir as UBS com materiais e insumos, que 82 

é necessário um veículo que tenha capacidade de atender esta demanda; item c o 83 

conselheiro Sr Paulo esclarece que os valores neste item se refere ao consumo de 84 

frota da secretaria;  com relação a conta 21816-2 é uma parte dos valores 85 

repassados para Santa Casa especificamente na conta Covid-19 os valores 86 

representam apenas o montante especifico desta conta; a conselheira Ana Lia 87 

enaltece o trabalho dos profissionais da Saúde no combate ao Covid-19, 88 

agradecendo a todos com voto de louvor a Secretaria da Saúde, em seguida o 89 

Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de 90 

Saúde, referente ao mês de abril de 2021 em votação, o qual foi aprovado por 91 

unanimidade; 3. Apresentação, discussão e votação do Relatório Detalhado do 92 

Quadrimestre Anterior, RDQA - do 1º quadrimestre de 2021: em seguida o 93 

presidente Sr. Edvaldo passa a palavra à servidora, Sra. Daniela, iniciou a 94 

apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 95 

1º Quadrimestre de 2021, finalizada a apresentação, após os esclarecimento das 96 

dúvidas, dos conselheiros o presidente conselheiro Sr Edvaldo colocou em votação; 97 

não havendo objeções o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) 98 

referente ao 1º Quadrimestre de 2021, sendo que o mesmo foi aprovado por 99 

unanimidade; 4. Constituição da Comissão para organização da 11ª 100 

Conferência Municipal de Saúde de Valinhos: em seguida o presidente Sr. 101 

Edvaldo passa a palavra para o conselheiro Sr Luciano efetuar a convocação junto 102 
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aos membros do plenário, de acordo com decreto n° 10.820, de 21 de maio de 2021 103 

que convoca a 11ª conferência municipal de Saúde de Valinhos, e que o adiamento 104 

da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Valinhos acarretará em prejuízo para a 105 

construção desse importante instrumento de gestão que norteará as políticas de 106 

saúde no município para os próximos quatro anos, a Comissão Organizadora será 107 

definida em deliberação do Conselho Municipal de Saúde, a ser composta por 108 

04(quatro) do segmento dos usuários, 02(dois) do segmento de Profissionais da 109 

Saúde e 02(dois) do segmento do Gestor, empossada por meio de Decreto 110 

Municipal, em seguida passa a palavra para a Secretária Executiva Srª Thaís 111 

convocar os membros Titulares para composição da Comissão Organizadora que se 112 

manifestaram favoravelmente foram os conselheiros: Segmento de Usuários: 113 

Edvaldo Alcântara Alves, Francisco Antonio Marmo, João Batista Alves e Paulo 114 

Henrique Crivellari; Segmento de Profissionais na Área da Saúde: Alzeni dos 115 

Santos Camargo e Luciano Moura Martins; Segmento do Gestor: Claudia Maria 116 

dos Santos e Paulo Henrique Speglich, Ficou acordado entre os membros da 117 

Comissão Organizadora a data de 28 de maio de 2021 a data para início dos 118 

trabalhos, as 09 horas no auditório da Casa dos Conselhos, situada à Rua 31 de 119 

março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança; 5. Plano 120 

Operativo Anual (POA) da APAE 2021: em seguida o presidente Sr. Edvaldo passa 121 

a palavra para o Sr Roberto que iniciou a apresentação do Plano Operacional Anual 122 

2021 APAE, informando aos conselheiros, que basicamente seria a mesma 123 

apresentação exibida no ano anterior, iniciou a apresentação com breve histórico do 124 

início das atividades na cidade de Valinhos e a evolução no tratamento diferenciado 125 

de acordo com as necessidades do indivíduo bem como sua interação junto a 126 

sociedade, após os esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o presidente Sr. Edvaldo 127 

colocou o Plano Operacional Anual 2021 APAE em votação, sendo que o mesmo foi 128 

aprovado por unanimidade; após a votação a conselheira Srª Carina pede a 129 

palavra para agradecer a APAE em nome da Secretaria da Saúde parabenizando 130 

pelo trabalho competente que tem realizado e gratidão eterna todo apoio e carinho 131 

para com todos os internos;   132 

3. Alteração do horário de início das Reuniões do Conselho Municipal de 133 

Saúde para o Biênio 2019/2021: em seguida o Presidente Sr. Edvaldo apresenta a 134 

plenária do Conselho Municipal da Saúde que as Reuniões do Conselho em primeira 135 

chamada as 14 horas não são seguidas, que por isso as reuniões passaram a ser 136 

realizadas em segunda chamada, propõe ao plenário a alteração das 14 horas para 137 

as 13:30 horas, em seguida o Presidente Conselheiro Sr Edvaldo colocou em 138 

votação, sendo a conselheira Srª Ana Lia foi a única conselheira que votou contra a 139 

alteração do horário para as 13:30 horas, sendo assim a Alteração do horário de 140 

início das Reuniões do Conselho de Saúde para o ano de 2021 foi aprovado pela 141 

maioria dos conselheiros; III. Assuntos gerais: O Presidente conselheiro Sr. 142 

Edvaldo disponibiliza a palavra aos conselheiros presentes, a conselheira Ana Lia 143 

pede a palavra para parabenizar a Santa Casa pela apresentação do relatório 144 

apresentado de prestação de contas, em seguida pergunta sobre as refeições 145 

fornecidas na UPA para assistência do paciente em espera, pois é oferecido café da 146 

manhã, almoço e janta, no entanto, não é oferecido o lanche da tarde, e relata sua 147 

preocupação com os pacientes diabéticos que não podem ficar muito tempo em 148 

jejum, a conselheira Srª Carina esclarece que devido a pandemia a demanda de 149 

pacientes internados na UPA não prevista e a Santa Casa forneceu as refeições que 150 

é a mesma fornecida aos seus pacientes, que já está tramitando a licitação para 151 

fornecimento das refeições para os pacientes na UPA e agradece a conselheira Ana 152 

Lia pela consideração feita, em seguida a conselheira Ana Lia pede para que fique 153 
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registrado em ata que na reunião anterior precisou se ausentar por motivos pessoais 154 

antes de seu termino, a Secretária Executiva Srª esclarece que já estava ciente da 155 

ocorrência e que iria registrar nesta ata,  e nada mais havendo a tratar foi encerrada 156 

a sessão às 16h30, na qual eu Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do 157 

Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será 158 

lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de 159 

acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 160 
 

 

 

 

 

 
 

Edvaldo Alcântara Alves  
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

Thaís Rocha Felipe 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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