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Quadringentésima décima primeira (411ª) Reunião Plenária Extraordinária do 1 

Conselho Municipal da Saúde, realizada no dia primeiro de dezembro de dois mil e 2 

vinte e um (01/12/2021), na sala Ivan Fleury - Prefeitura Municipal de Valinhos, 3 

localizada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, e conforme Resolução CMS nº 4 

42/2021, a reunião aconteceu somente na modalidade PRESENCIAL; participaram 5 

os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco Antonio Marmo, Maria 6 

Aparecida Frezzato de Oliveira, João Batista Alves, Gabriel de Sousa Vieira, Pedro 7 

Sidnei Pellegrini, Luciano Moura Martins, Alzeni dos Santos Camargo, Carina 8 

Missaglia, Paulo Henrique Speglich, Carolina Speglich Rossi; conselheiros 9 

suplentes: Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, Betania Gomes de Souza, Fabíola 10 

Mello Lima, Glauco César Ceranto, também estiveram presentes: Dr. André 11 

Laubestein Pereira (Fac. São Leopoldo Mandic), Katia Pinon Serra (Fac. São 12 

Leopoldo Mandic), Silene Souza Gianechini (CREAPS), a reunião iniciou-se às 14h, 13 

com 14 (quatorze) conselheiros, sendo 12 (doze) com direito a voto; o Presidente 14 

do Conselho, conselheiro Francisco Antônio Marmo, procedeu à abertura dos 15 

trabalhos cumprimentando a todos os presentes, em seguida justificou a 16 

necessidade da reunião extraordinária de acordo com o Regimento Interno do 17 

Conselho Municipal de Saúde e em seguida, passou a palavra ao primeiro secretário 18 

da mesa diretora, conselheiro Luciano Moura Martins, para prosseguimento com a 19 

leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Comunicação e justificativa de 20 

ausências de conselheiros: o primeiro Secretário, conselheiro Luciano, informou 21 

que justificaram a ausência os conselheiros titulares: Vera Lucia Leite da Silva, 22 

Paulo Henrique Crivellari, Marcia Bernardes de Souza Bueno, Renata Lobo Catusso, 23 

Dirceu Pedroso do Amaral, Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici, Patrícia R. 24 

Furlan Fessel, Carina Fernanda Levreiro Previtali, Cláudia Maria dos Santos, e, 25 

suplentes: Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco Soares Macedo, 26 

Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Lucilene Maria dos Santos Sampaio, 27 

Antonio Guerino Filho, Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Amanda Peterlini 28 

Soares da Silva, Elias de Souza Maciel; e, em seguida, passou a palavra ao 29 

Presidente conselheiro Francisco Marmo, para condução dos trabalhos;  II - ORDEM 30 

DO DIA: 1. Apresentação, discussão e votação do Plano de Trabalho da 31 

Faculdade São Leopoldo Mandic: o Presidente Sr. Marmo, convida a Sra. Betania 32 

para considerações iniciais, que agradece a presença de todos e esclarece que a 33 

Faculdade São Leopoldo Mandic presta atendimento nas Unidades Básicas de 34 

Saúde e nas unidades de Saúde Mental e convida a Sra. Silene (CREAPS) para 35 

explicar um pouco do trabalho desempenhado pelo parceiro, a Sra. Silene inicia sua 36 

explicação dizendo que a Faculdade, por meio de seus alunos, ajuda muito nos 37 

atendimentos da saúde mental no município e que só às quintas-feiras a tarde é que 38 

não atendem, todos os demais dias fazem os atendimentos, e sempre estão 39 

acompanhados pelos preceptores da faculdade, explica, ainda, que os alunos são 40 

inseridos na rotina das unidades de saúde e os casos são discutidos pela equipe do 41 

município e também pelos professores que acompanham os alunos, explica que o 42 

CREAPS conta somente com 03 (três) psiquiatras, que trabalham 12 (doze) horas 43 

semanais, e a faculdade ajuda muito nos atendimentos tendo em vista o aumento da 44 

demanda dos atendimentos por conta da pandemia, novos transtornos de pânico, 45 

muita perda de plano de saúde, dentre muitas outras causas, conta, ainda, algumas 46 

situações cotidianas e em seguida encerra sua participação; o Sr. Marmo se dirige 47 

aos representantes da faculdade e pede para parabenizar os alunos pelo trabalho 48 

desenvolvido, em seguida, chama o Dr. André para explanação, que parabeniza aos 49 

conselheiros pelo trabalho de controle social, em seguida, inicia sua fala dizendo 50 

que este convênio não tem ônus financeiro para a Prefeitura e o curso de medicina 51 

mailto:cms@valinhos.sp.gov.br


 

Ata da 411ª Reunião Plenária Extraordinária 
(01/12/2021) 

 

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 

da São Leopoldo Mandic foi concebido levando em conta o papel social do SUS e 52 

isso faz com que o aluno fique mais humanizado e tenha chances de voltar a 53 

atender pelo SUS, tendo em vista a grande dificuldade de contratação de 54 

especialistas no serviço público, relata que o convênio já foi celebrado em 2016, 55 

portanto, trata-se de uma renovação e não houve problemas com os órgãos de 56 

controle, Tribunal de Contas e Ministério Público, pelo contrário, só há elogios e 57 

incentivos para realização de parcerias, em seguida, explica o Plano de Trabalho 58 

enviado aos conselheiros e ao finalizar sua fala convida a Dra. Kátia para explanar 59 

sobre a parte técnica, a Dra. explica sobre a prática desenvolvida pelos alunos e o 60 

método de acolhimento, enfatiza a importância do atendimento rural para os 61 

munícipes e também para os alunos, coloca outras situações benéficas e coloca-se 62 

à disposição para o esclarecimento de dúvidas, o Conselheiro Sr. João agradece 63 

pela procura da faculdade em realizar parceria com o município e pergunta à 64 

Secretaria de Saúde como é feita a escolha dos atendimentos, tendo em vista que 65 

percebe que algumas unidades tem mais demanda pelo serviço e outras nem tanto, 66 

a Dra. Katia explica que todo final de semestre o coordenador do programa Medicina 67 

de Família avalia juntamente com a gestão quais unidades de saúde o município 68 

poderá disponibilizar para o semestre seguinte, pois são necessárias salas para 69 

atendimento e local para discussão dos casos, e há necessidade conciliar o 70 

programa com os atendimentos rotineiros das unidades, e explica que algumas 71 

estão em reforma ou o médico mudou o horário de atendimento, e tudo isso é 72 

levantado para análise situacional e planejamento do semestre, a Dra. orienta, 73 

ainda, que os conselheiros levem as demandas e sugestões à Secretaria de Saúde 74 

para planejamento do próximo semestre, depois de algumas sugestões para 75 

operação do acompanhamento do convênio, a Conselheira Sra. Betania sugere que 76 

o Conselho, ao final de cada semestre, oficie à Secretaria da Saúde para avaliação 77 

dos locais de atendimento para melhor atendimento das demandas, o Presidente faz 78 

considerações a respeito do Plano de Trabalho, agradece a faculdade pelo apoio, 79 

diz que é interesse do município manter a parceria e eventualmente ampliá-la para 80 

demais especialidades, em seguida, a Secretária da Saúde, Sra. Carina Missaglia, 81 

pede a palavra e fala sobre o aumento da demanda do SUS, agradece imensamente 82 

o interesse em prestar serviços à população e diz que só há benefícios para os dois 83 

lados, a Conselheira Sra. Fabíola se manifesta e diz que há parceria da faculdade 84 

com a equipe de odontologia há muitos anos e todos os anos é oferecido 85 

treinamento para os dentistas, são apresentadas novas técnicas, procedimentos, e, 86 

inclusive, com a pandemia alguns procedimentos foram alterados, e diz que o 87 

treinamento foi de suma importância para capacitação dos profissionais da rede, em 88 

seguida, o presidente coloca o item em votação, o qual foi aprovado por 89 

unanimidade, e, não havendo outros assuntos, agradeceu a todos, em seguida eu, 90 

Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde encerrei 91 

a reunião às 14h42 e redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada 92 

em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o 93 

Art. 19, do Regimento Interno. 94 
 
 
 
 

Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Thaís Rocha Felipe 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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