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Quadringentésima décima oitava (418ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

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

vinte e dois (27/04/2022), presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura Municipal de 3 

Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, participaram os seguintes 4 

conselheiros titulares: Readir Toledo Genari, Paulo Henrique Crivellari, Marineide 5 

C. F. Barbisan, Márcia A. Galdino Silva, Márcia Bernardes de Souza Bueno, Renata 6 

Lobo Catusso, Sonia Aparecida da Silva, Luiz Gabriel Signorelli, Amanda Peterlini 7 

Soares da Silva, Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique Speglich e Fernando 8 

Pozzuto; conselheiros suplentes: Antonio Guerino Filho, Patricia R. Furlan Fessel, 9 

Fabíola Mello Lima, André Luis Rosa, a reunião iniciou-se às 14h, com 16 10 

(dezesseis) conselheiros, sendo 12 (doze) os conselheiros com direito a voto; o 11 

Presidente, Sr. Paulo inicia agradecendo a presença de todos e passa a palavra 12 

para a 2ª Secretária Sônia para leitura da convocação e pauta da reunião; I - 13 

EXPEDIENTE: 1. Uso do direito de voz pelos não conselheiros: solicitado uso de 14 

direito a voz o Procurador do município Dr. Arone, que iniciou com o assunto que foi 15 

consultado, através do processo administrativo nº 9041/2022, sobre as faltas 16 

justificadas ou injustificadas dos membros CCS e CMS e orientou quanto à disciplina 17 

em relação às justificativas, considerando o maior prejuízo é a falta de quórum, 18 

portanto se o suplente compareceu teve quórum, não vê razão para maiores 19 

punições e que parte da premissa que aqueles que participam do Conselho, 20 

principalmente da Saúde é uma pessoa que está disposta a trabalhar para 21 

comunidade e que deve ser prestigiada e resguardada; na sequência falou sobre a 22 

satisfação de informar que foi criado um grupo de trabalho dentro do Depto. Jurídico 23 

em parceria com a Secretaria da Saúde, com vistas a reduzir número de demandas 24 

por medicamentos, a ideia é criar um formato de trabalho que consiga reduzir o 25 

número de mandado de segurança e ressaltou que este tipo de serviço não 26 

consegue ser desenvolvido sem ajuda dos CCS e CMS, devido à capilaridade que 27 

os membros têm com a população e que assim que o projeto estiver completo 28 

tratara de apresentar aos membros em plenária e submeter aprovação, discussão e 29 

ouvir sugestões, para tentar levar a população de forma mais ágil, o medicamento, 30 

na sequencia ressaltou que a população tem que entender que ela faz jus ao 31 

medicamento, mas muitas vezes é devido ao Estado, a União o fornecimento e 32 

acaba sendo pelo Município, considerando valor gasto exorbitante que prejudica a 33 

população ficando privada de outras oportunidades, será um trabalho para atender 34 

quem realmente necessita desta prestação e finalizou agradecendo a todos; 2. 35 

Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros: A 2ª Secretária 36 

informou que justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Luciano Moura 37 

Martins e Diego Pockel; também estiveram presentes: Silene S. Gianelli e Graziela 38 

de Oliveira Souza do CREAPS; Christiane ;F. V. Joaquim do CEMAP/Casa do 39 

Adolescente, Thaís Rocha Felipe da Secretaria da Saúde; Letícia Fernanda Páscoa 40 

Souza e Larissa Tavares de Carvalho do CAPS Infantil; Natália Rocha e Marisol 41 

Watanabe do CAPS II; Marailza Siqueira Coordenadora da Saúde Mental; Daniela 42 

Pitongo Longo Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde; 3. Ciência de 43 

correspondências e documentos emitidos: A 2ª Secretária Sônia informou que 44 

foram emitidos os seguintes documentos: Resolução nº 10/2022 (Aprovação na 45 

417ª das Contas de Fevereiro de 2022), Resolução nº11/2022 (Aprovação na) 417ª, 46 

Relatório Anual de Gestão – 2021 – RAG, Resolução nº 12/2022 (Aprovação na 47 

417ª o Plano Operativo Anual de 2022 do Grupo Rosa e Amor de Valinhos); 4. 48 

Ciência de correspondências e documentos recebidos: Não houve documentos 49 

recebidos; Na sequência o Conselheiro Readir pediu a palavra e solicitou à plenária, 50 

alteração da ordem do dia, iniciando com apresentação da equipe da Saúde Mental 51 
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e não havendo objeção, passou à palavra as servidoras que apresentaram os 52 

serviços de Saúde Mental prestados pelo CAPS Adulto, CAPS Infantil, CREAPS e 53 

CEMAP/Casa do Adolescente e as dificuldades no desenvolvimento das atividades 54 

nos serviços, em seguida o conselheiro Readir apresentou o relatório final da 55 

Conferência Municipal de Saúde Mental e informou que o referido material será 56 

levado para conhecimento dos vereadores na Câmara Municipal pelo coordenador, 57 

na sequencia passou a palavra ao Presidente; II - ORDEM DO DIA: 1. 58 

Apresentação, discussão e votação da Ata da 417ª Reunião Plenária Ordinária 59 

do Conselho Municipal de Saúde: o Presidente perguntou se todos os 60 

conselheiros haviam recebido e lido a ata, em seguida, colocou o item em votação, 61 

sendo a ata aprovada por unanimidade; 2. Apresentação, discussão e votação 62 

Relatório das contas do Fundo Municipal da Saúde referente ao mês de março 63 

de 2022; em seguida, o Presidente perguntou se todos os conselheiros haviam 64 

recebido as Contas, em seguida o Conselheiro Paulo informou a inclusão de saldos 65 

nas contas com abatimentos de valores empenhados, conforme solicitado 66 

anteriormente, após a apresentação o Presidente colocou o Relatório “Contas da 67 

Saúde” do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2022 em 68 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 3. Apresentação da designação 69 

dos membros eleitos na primeira reunião da Comissão para Revisão e 70 

adequação da Lei nº 2.387/91 – Dispoe sobre a Criação do Conselho Municipal 71 

de Saúde e do Regimento Interno; o Presidente, conselheiro Sr. Paulo, apresentou 72 

conforme segue: Readir Toledo Genari – Coordenador, Edson Luiz Spanholeto Conti 73 

– Relator da Comissão, na sequência o Conselheiro Readir pediu a palavra e falou 74 

que seria desnecessário constar na ordem do dia e que o atendimento da secretaria 75 

executiva deveria ser imediato a sua solicitação, para publicação de Portaria, eu, 76 

Secretária Executiva, informei que desconhecia essa prática, pois as comissões não 77 

tem poder deliberativo; III. Assuntos gerais: O Presidente Sr. Paulo informou a 78 

Plenária o desligamento da Conselheira Sra. Áurea, do CCS e do CMS, por motivos 79 

particulares e que devido às vacâncias, tanto do CMS como do CCS estimulou a 80 

Comissão que está formada, para iniciar o processo de eleição suplementar, em 81 

seguida, Conselheiro Readir pediu a palavra e na sequencia falou que tem assuntos 82 

internos acontecendo no Conselho, na qual eu, e o Presidente estamos presos em 83 

deliberações em plenárias para assuntos que não tem necessidade, que a função do 84 

Presidente após recebimento do desligamento da referida conselheira era informar a 85 

mesa diretora e completar o Conselho e que sua atitude confere que não temos 86 

quórum nessa reunião, continuou dizendo que o Conselho não está caminhando 87 

bem, que o Presidente não está cumprindo com suas funções e solicitou uma 88 

reunião com o Presidente e os usuários, para ajustar as funções do Conselho ou sua 89 

renúncia ao cargo, em seguida o Presidente Sr. Paulo, no momento de exaltação 90 

entregou seu cargo do Conselho, o Secretário da Saúde falou que o momento não 91 

era de tomar decisões que precisa ter uma conversa para de alguma forma ajustar 92 

as funções do Conselho da melhor maneira possível, nada mais havendo a tratar foi 93 

encerrado a sessão às 16h30, na qual eu, Sandra Alves Rodrigues, Secretária 94 

Executiva do Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e 95 

aprovada será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária 96 

Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 97 

Paulo Henrique Crivellari 
Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 

Sandra Alves Rodrigues 
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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