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Trecentésima nonagésima quarta (394ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e 2 

vinte e um (28/04/2021), exclusivamente via aplicativo TeamLink, tendo em vista 3 

o Decreto nº 10.785, de 16 de abril de 2021, que “dispõe sobre a quarentena em 4 

razão do Coronavirus (COVID-19) e o avanço à Fase de Transição de acordo com 5 

balanço do “Plano São Paulo” divulgado pelo Governo do Estado no dia 16 de abril 6 

de 2021, e dá outras providências”, a participação presencial na Casa dos 7 

Conselhos, situada à Rua 31 de março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila 8 

Boa Esperança ficou restrita às pessoas que conduziram a reunião, participaram 9 

(presencialmente ou via aplicativo TeamLink) os seguintes conselheiros titulares: 10 

presencial: Edvaldo Alcantara Alves e Luciano Moura Martins, por videoconferência: 11 

Vera Lúcia Leite da Silva, Paulo Henrique Crivellari, João Batista Alves, Patrícia R. 12 

Furlan Fessel, Carina Missaglia, Carina Fernanda Levreiro Previtali, Cláudia Maria 13 

dos Santos, Paulo Henrique Speglich e Carolina Speglich Rossi, conselheiros 14 

suplentes por videoconferência: Ana Lia dos Santos Brasil, Ana Maria Ferreira de 15 

Sousa Oliveira, Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Amanda de Medeiros Batista 16 

dos Santos, Glauco Cesar Ceranto e Elias de Souza Maciel, a reunião iniciou-se às 17 

14:30hs, com 18 (dezoito) participantes, sendo 15 (quinze) os conselheiros com 18 

direito a voto; o Presidente, Conselheiro Sr. Edvaldo, inicia a reunião agradecendo a 19 

presença dos participantes, em seguida, passa a palavra ao primeiro secretário da 20 

mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, para leitura da convocação e pauta da 21 

reunião, o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, também agradece a 22 

presença dos participantes, em seguida prossegue com a leitura da convocação e 23 

pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não conselheiros:  o 24 

primeiro secretário informa que não foi solicitado o uso do direito de voz; 2. 25 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, 26 

Conselheiro Sr. Luciano, informou que justificaram sua ausência os conselheiros 27 

titulares: Aparecida Contieri Sella, Maria Aparecida Frezzato de Oliveira, Renata 28 

Lobo Catusso, Gabriel de Sousa Vieira, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do 29 

Amaral, Francisco Eri Cruz, Alzeni dos Santos Camargo, André Ricardo Obici, 30 

suplentes: Francisco Antonio Marmo, Antonio Bulfalieri, Márcia Bernardes de Souza 31 

Bueno, Isabel Cristina Sousa Vieira dos Santos, Francisco Soares Macedo, Lucilene 32 

Maria dos Santos Sampaio, Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto 33 

Andreoli, Betania Gomes de Souza, Fabíola Mello Lima, Lânia Cristina Wolf; 34 

também estiveram presentes: Daniela Pitondo Longo (SS), Fernando Pozzuto 35 

(Santa Casa); 3. Ciência de correspondências e documentos emitidos: o 36 

primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, informa que foram emitidos os 37 

seguintes documentos: Resolução nº 11/2021 (Aprovação na 392ª do Relatório 38 

Anual de Gestão (RAG) 2019); Resolução nº 12/2021 (Aprovação na 392ª do 39 

Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020; Resolução nº 13/2021 (Aprovação na 393ª 40 

das contas fev-2021); Resolução nº 14/2021 (Aprovação na 393ª Repasse verba 41 

Santa Casa - Portaria GM-MS 373 de 02-03-21); Resolução nº 15/2021 (Aprovação 42 

na 393ª Plano de Trabalho da Santa Casa - Portaria GM-MS 373 de 02-03-21); 43 

Resolução nº 16/2021 (Aprovação na 393ª do POA 2019-Grupo Rosa e Amor de 44 

Valinhos); 4. Ciência de correspondências e documentos recebidos: o primeiro 45 

secretário, Sr. Luciano, informa que foram recebidos os seguintes documentos: 46 

Ofícios nºs 99, 101 e 102 de 2021 - SS; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, 47 

discussão e votação da Ata da 392ª Reunião Plenária Extraordinária e da 393ª 48 

Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde: o primeiro 49 

secretário, Sr. Luciano, perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido 50 

as atas, com o que todos concordaram, em seguida foi aberto espaço para 51 
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questões, a Conselheira Sra. Ana Lia relata que não constou em ata determinada 52 

fala da Sra. Márcia, do Grupo Rosa e Amor, no entanto, a Secretária Executiva do 53 

Conselho, Sra. Thaís, relata que fez a correção e reencaminhou a ata para todos os 54 

conselheiros novamente, a Conselheira Sra. Ana Lia verificou a inclusão da 55 

transcrição da fala e ficou de acordo e, não havendo outros apontamentos, o 56 

Presidente colocou o item em votação o qual foi aprovado por unanimidade; 2. 57 

Apresentação, discussão e votação do Relatório das contas do Fundo 58 

Municipal da Saúde, referente ao mês de março de 2021: em seguida, o 59 

Presidente, Sr. Edvaldo, passa a palavra o conselheiro Sr. Paulo, membro da 60 

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

Fundo Municipal de Saúde do mês de março de 2021 por videoconferência, o Sr. 62 

Paulo inicia a apresentação e esclarece que as contas que não tiverem 63 

movimentação durante o mês de março serão apresentados apenas o saldo inicial e 64 

final, no decorrer da apresentação houve problema com a conexão da internet e 65 

houve várias tentativas de restabelecimento da apresentação, mas não foi possível 66 

permanecer com o compartilhamento de tela para a apresentação dos slides, depois 67 

de alguns minutos tentando solucionar o problema, o Presidente, Sr. Edvaldo, 68 

seguindo a manifestação de alguns Conselheiros, perguntou se havia dúvida quanto 69 

ao arquivo enviado por e-mail e que o Sr. Paulo estava à disposição para 70 

esclarecimento de dúvidas tendo em vista o problema técnico que estava ocorrendo, 71 

o Conselheiro Sr. João faz questionamento sobre o relatório e o Sr. Paulo faz o 72 

esclarecimento e acrescenta, ainda, que o relatório das contas da Saúde está com 73 

algumas modificações tendo em vista o solicitado pela Conselheira Sra. Ana Lia, 74 

esta, por sua vez, diz que o que foi solicitado foi a divisão igualitária da verba da 75 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Imperial e da UBS Reforma Agrária, o Sr. 76 

Paulo responde que em setembro do ano de 2020 foi pauta do Conselho que o valor 77 

recebido de emendas parlamentares, mediante regulamentação, foi destinado a um 78 

único bloco para compra de equipamentos para todas as UBSs, a Conselheira Sra. 79 

Ana Lia solicita planejamento e previsão de quando e onde serão aplicados esses 80 

recursos, pois há muitas UBSs necessitando de reforma, o Sr. Paulo diz que na 81 

apresentação do ano passado foi discriminado tudo que seria comprado para cada 82 

UBS e diz que pedirá para que o arquivo seja enviado novamente, o Presidente Sr. 83 

Edvaldo pergunta se pode colocar o item em votação e a Sra. Ana Lia diz que a 84 

imagem da videoconferência chega congelada para ela e o som está inaudível, o 85 

Conselheiro Sr. João relata que para ele a imagem chega toda cortada, a Sra. Ana 86 

Lia diz que precisa ser avaliado se a reunião continuará assim ou não, a Secretária 87 

Executiva Sra. Thaís pede para que todos aguardem enquanto a equipe presente na 88 

Casa dos Conselhos mude de computador para continuar a reunião, a Sra. Ana Lia 89 

diz que não continuará nesta reunião, pois está difícil a comunicação e não tem 90 

condições de acompanhá-la desta forma, o Presidente Sr. Edvaldo pergunta a todos 91 

se a reunião pode prosseguir tendo em vista que o relatório de contas foi enviado a 92 

todos para apreciação, o Sr. João diz ao Presidente que não basta só aprovar o 93 

relatório e que os itens devem ser discutidos e, por isso, sugere remarcar a reunião, 94 

em seguida, pede desculpas mas diz que sairá da reunião por falta de condições de 95 

acompanhamento, após a saída dos Conselheiros que se manifestaram o 96 

Conselheiro Sr. Erick se manifesta e diz que vê com muita preocupação a questão 97 

de conselheiros se ausentarem da reunião sendo que previamente receberam os 98 

relatórios do Conselho e que a reunião deve continuar e quem tiver dúvida deve 99 

especificá-la para que possa ser sanada para que as contas do município não 100 

fiquem em aberto sujeitando o Conselho e a Prefeitura à aplicação de penalidades 101 

por parte do Ministério Público, inclusive o engessamento do repasse de recursos 102 
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para entidades que precisam do numerário, acrescenta, ainda, que com relação aos 103 

demais itens, caso não haja a necessidade de expor em vídeo poderia prosseguir 104 

com aprovação caso tenha o número suficiente de Conselheiros e Suplentes com 105 

direito a voto, a Conselheira Sra. Ana Maria se manifesta e diz que é favorável à 106 

sugestão do Sr. Erick tendo em vista que todos receberam as planilhas e que 107 

problemas com conexão de internet acontecem a todo momento em qualquer lugar e 108 

não é por isso que vão deixar de fazer o que tem de ser feito, em seguida, a 109 

Secretária Executiva diz que em segunda chamada são necessários votos de 07 110 

(sete) Conselheiros com direito à voto, o Conselheiro Sr. Luciano pede a palavra e 111 

diz que concorda com a Sra. Ana Maria no sentido de continuar com a reunião com 112 

as pessoas presentes e diz que a Secretária Executiva, Sra. Thaís, fará a contagem 113 

de Conselheiros presentes para que possa ser dado prosseguimento, a Sra. Ana 114 

Maria diz que essas pequenas intervenções devem parar de acontecer e que o 115 

correto seria anotar as dúvidas do arquivo enviado previamente à reunião e, após a 116 

explanação, fazer o questionamento, em seguida, a Secretária Executiva pede para 117 

que os Conselheiros titulares e suplentes presentes digam se estão de acordo com a 118 

continuidade da reunião a fim de que sejam evitados problemas futuros, nesse 119 

sentido se manifestaram os titulares: Sra. Vera Lúcia, Sr. Paulo Crivellari, Sr. 120 

Edvaldo, Sr. Luciano, Sra. Patrícia, Sra. Carina Missaglia, Sra. Carina Previtali, Sra. 121 

Cláudia, Sr. Paulo Speglich, Sra. Carolina, da mesma forma, houve manifestação 122 

dos suplentes, com direito a voto: Sra. Ana Maria e Dr. Erick, se manifestaram 123 

também a favor os seguintes suplentes Sr. Glauco e Sr. Elias, em seguida o 124 

Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de 125 

Saúde, referente ao mês de março de 2021 em votação, o qual foi aprovado pela 126 

maioria; III. Assuntos gerais: O Presidente, Sr. Edvaldo, pergunta aos demais 127 

Conselheiros se estão de acordo com a solicitação feita pela Sra. Ana Lia para que a 128 

Santa Casa envie e apresente, mensalmente, relatório detalhado de todos 129 

os atendimentos realizados com seus valores de custos correspondentes aos 130 

pacientes com Covid-19 e demais atendimentos do Convênio Prefeitura-Santa Casa, 131 

o qual foi objeto do ofício CMS nº 03/21, cujo relatório-resposta da Santa Casa foi 132 

repassada aos Srs. Conselheiros, por e-mail, em 26 de abril de 2021, e que em caso 133 

positivo, o relatório deverá ser encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde para 134 

transmissão aos conselheiros e apresentado nas reuniões ordinárias, em seguida, 135 

os Conselheiros presentes foram unânimes na decisão e se manifestaram de acordo 136 

com o envio e apresentação do referido relatório por parte da Santa Casa, em 137 

seguida, o Presidente, disponibiliza tempo para manifestação dos conselheiros 138 

presentes, caso queiram abordar qualquer tema relacionado a saúde, o Sr. Elias se 139 

manifesta pede orientação sobe a próxima eleição do Conselho Comunitário de 140 

Entidades Assistenciais (CCEAS) da Santa Casa, tendo em vista que o mandato 141 

está encerrado desde fevereiro de 2021, o Dr. Erick solicita que o questionamento 142 

seja feito por e-mail a todos os Conselheiros visto se tratar de ordem legal e sujeito a 143 

eventual impugnação de candidatura, a Conselheira Sra. Patrícia se manifesta a 144 

respeito do horário da reunião e pede esclarecimentos sobre a possibilidade de 145 

iniciar a reunião mais cedo e foi orientada a fazer o questionamento por e-mail, o 146 

Presidente Sr. Edvaldo diz que todos teriam que ter a responsabilidade de chegar às 147 

14h para não prejudicar aqueles que estão disponíveis no horário determinado e, 148 

nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 16h30, na qual eu Thaís 149 

Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde, redigi a 150 

presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e assinada 151 

pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento 152 

Interno. 153 
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