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Quadringentésima nona (409ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal da 1 

Saúde, realizada aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um 2 

(27/10/2021), parcialmente presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura Municipal 3 

de Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, com possibilidade de 4 

participação via aplicativo TeamLink (tendo em vista a pandemia COVID-19), 5 

evitando aglomeração de pessoas, participaram (presencialmente ou via aplicativo 6 
TeamLink) os seguintes conselheiros titulares: presencial: Francisco Antonio 7 

Marmo, Paulo Henrique Crivellari, João Batista Alves, Márcia Bernardes de Souza 8 

Bueno, Luciano Moura Martins, Carina Missaglia, Cláudia Maria dos Santos, Paulo 9 

Henrique Speglich, e por videoconferência: Gabriel de Sousa Vieira, Alzeni dos 10 

Santos Camargo, Carolina Speglich Rossi, e conselheiros suplentes presencial: 11 

Ana Maria Ferreira de Sousa Oliveira, Betania Gomes de Souza e Fabíola Mello 12 

Lima, e por videoconferência: Lucilene Maria dos Santos Sampaio, a reunião iniciou-13 

se às 14h, com 15 (quinze) conselheiros, sendo 12 (doze) os conselheiros com 14 

direito a voto; o Presidente, Conselheiro Sr. Marmo, inicia a reunião agradecendo a 15 

presença dos participantes e avisa aos conselheiros que estão online que a internet 16 

está ruim e pode haver queda de conexão durante a reunião, em seguida, passa a 17 

palavra ao primeiro secretário da mesa diretora, conselheiro Sr. Luciano, para leitura 18 

da convocação e pauta da reunião, o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, 19 

também agradece a presença dos participantes, em seguida prossegue com a 20 

leitura da convocação e pauta; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos 21 

não conselheiros: o primeiro secretário informa que não houve solicitação do uso 22 

do direito de voz; 2. Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: o 23 

primeiro Secretário, Conselheiro Sr. Luciano, informou que justificaram sua ausência 24 

os conselheiros titulares: Vera Lúcia Leite da Silva, Maria Aparecida Frezzato de 25 

Oliveira, Renata Lobo Catusso, Pedro Sidnei Pellegrini, Dirceu Pedroso do Amaral, 26 

Francisco Eri Cruz, André Ricardo Obici, Patrícia R. Furlan Fessel, Carina Fernanda 27 

Levreiro Previtali; suplentes: Erick Alfredo Erhardt, Renata Stopiglia, Francisco 28 

Soares Macedo, Amanda de Medeiros Batista dos Santos, Antonio Guerino Filho, 29 

Eni Berci Pinho, Pedro Pazinatto Andreoli, Glauco Cesar Ceranto, Amanda Peterlini 30 

Soares da Silva, Elias de Souza Maciel, também estiveram presentes: Leandro 31 

Capellato, Vlademir Ferreira Sousa; 3. Ciência de correspondências e 32 

documentos emitidos: o primeiro secretário, conselheiro Sr. Luciano, informa que 33 

foram emitidos os seguintes documentos: Ofício nº 35/21 SS - atos 2º quadrimestre 34 

de 21 - Tribunal de Contas; Ofício 36/21 - calendário reunião UBS biênio 21/23; 35 

Resolução nº 32/2021 (Aprovação na 407ª das contas agosto 2021); Resolução nº 36 

33/2021 (Aprovação na 407ª do RDQA 2º 2021); Resolução nº 34/2021 (Aprovação 37 

na 407ª da Convalidação da Portaria 373-21); Resolução nº 35/2021 (Aprovação na 38 

407ª do remanejamento CISMETRO); Resolução nº 36/2021 (Aprovação na 408ª do 39 

Plano de trabalho Santa Casa - Leitos UTI covid); 4. Ciência de correspondências 40 

e documentos recebidos: o primeiro secretário, Sr. Luciano, informa que não foram 41 

recebidos documentos; II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, discussão e 42 

votação da Ata da 407ª Reunião Plenária Ordinária e das Atas da 406ª e 408ª 43 

Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde: o Presidente, 44 

conselheiro Sr. Marmo, perguntou se todos os conselheiros haviam recebido e lido 45 

as atas, com o que todos concordaram, em seguida, colocou o item em votação, 46 

ocasião em que foi feita chamada a todos os conselheiros para manifestação do 47 

item, sendo as atas aprovadas por unanimidade; 2. Apresentação, discussão e 48 

votação do Relatório das contas do Fundo Municipal da Saúde, referente ao 49 

mês de setembro de 2021: em seguida, o Presidente, Sr. Marmo, passa a palavra 50 

o conselheiro Sr. Paulo, membro da Comissão Fiscal, para iniciar a apresentação do 51 
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Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde do mês de setembro de 52 

2021, o Sr. Paulo se dirige ao local de apresentação, no entanto, em virtude nos 53 

problemas com a conexão de internet houve certa demora para o início das 54 

apresentações, em seguida inicia a apresentação e esclarece que as contas que 55 

não tiveram movimentação durante o mês de maio serão apresentados apenas o 56 

saldo inicial e final, e após a apresentação não houve questionamentos e, em 57 

seguida, o Presidente colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo 58 

Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2021 em votação, o qual 59 

foi aprovado por maioria; 3. Deliberação e votação do cancelamento da 60 

Jornada de Saúde 2021, da Lei Municipal nº 2.387/91, artigo 4º inciso XXVII: em 61 

seguida, o Presidente explica aos conselheiros que tendo em vista que a Lei de 62 

criação do CMS traz como uma de suas atribuições a organização anual da Jornada 63 

de Saúde com ampla participação da comunidade, com o objetivo de fornecer e 64 

avaliar a situação da saúde no município, assim como oferecer subsídios para o seu 65 

aprimoramento e que, neste ano, foi realizada a 11ª Conferência Municipal da 66 

Saúde, na Câmara Municipal nos dias 23 e 24 de junho, em que se teve como tema 67 

“O Fortalecimento da Atenção Básica”, a finalidade da Jornada da Saúde foi 68 

alcançada com a realização da referida conferência e por isso, propõe ao plenário 69 

a deliberação do cancelamento da Jornada de Saúde 2021, item este aprovado 70 

por maioria, em seguida, o Sr. Presidente pergunta se alguém tem alguma 71 

colocação e, nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 14h46, na qual 72 

eu, Thaís Rocha Felipe, Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde, 73 

atesto que tivemos problemas com a internet no local de reunião e que embora 74 

tenha havido suporte técnico da Prefeitura a reunião foi realizada com dificuldades, 75 

em seguida, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será lançada em livro 76 

próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, 77 

do Regimento Interno. 78 
 

 

 

 

 
 

Francisco Antonio Marmo 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 
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