
  
12ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e 1 

dezenove, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno 2 

Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Débora 3 

Lee Comassetto, Cesar José Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, Leandro Soares Machado, 4 

Paulo Saincler Heusi, Simone Nuermberg Vasconcellos Costa, José Timóteo Vasconcellos 5 

Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes. Conselheiros 6 

Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Maria Alina Lurdes Oliveira. O Presidente Leandro 7 

Soares Machado assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a 8 

todos os presentes. 1. Pauta: Leitura e Aprovação das atas: 10ª e 11ª atas das reuniões 9 

ordinárias. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3.  Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1.  10 

Alteração na resolução nº 001/2017. 4.2.  Apresentação da Estrutura da Fundação 11 

Municipal de Saúde 4.3. Apresentação da Metodologia para a reformulação do Regimento 12 

Interno. (Pauta: Leitura e Aprovação das atas: 10ª e 11ª atas das reuniões ordinárias). O 13 

Presidente Leandro Soares Machado faz a leitura da pauta e coloca em votação a 10ª e 11ª 14 

aprovada por 12(doze) votos e 1(uma) abstenção 2. Relatos Gerais das Comissões. Comissão 15 

de Orçamento e Projetos; Analise da Programação Anual de Saúde (PAS) exercício de 2019. Os 16 

conselheiros presentes analisaram os indicadores e entenderam que precisam de mais prazo 17 

para encaminhar um pedido de informações formalizadas para a Fundação Municipal de Saúde; 18 

retomaremos as analises em próximas reuniões. Pelo estender do horário o Coordenador Luiz 19 

Carlos Gorchinski deu por encerrada a reunião às 18h46min. O conselheiro Luiz Carlos 20 

Gorchinski fala que a Programação Anual de Saúde (PAS) será analisado conforme o que foi 21 

aprovado na Conferência Municipal de Saúde a questionamento em certas metas que são 22 

prioridades e nas próximas reuniões estarão dando pareceres conclusivos. Quanto ao relatório 23 

do quadrimestre anterior há muitos questionamentos em relação a empenhos não estão sendo 24 

liquidados nas próximas reuniões estarão dando pareceres mais concretos. 2. Relatos Gerais 25 

das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que foi convocado para a reunião do 26 

comitê gestor da UPA da Santa Paula, fala que a reunião não ocorreu devido à ausência dos 27 

componentes do comitê a ultima reunião aconteceu em 13 de maio de 2019, fala que esteve na 28 

reunião do CONSUS na sede da 3ª Regional, fez a leitura do vereador Pietro Arnold Denuncia 29 

“supostos problemas na emissão de empenhos” publicado no Diário dos Campos 10/107/2019 30 

às 16h15min. 3. Informes Gerais. A Conselheira Maria Alina Lurdes Oliveira solicita a direção 31 

da mesa à implantação de um conselho local na região do Costa Rica fala que a comunidade 32 

esta aguardando a implantação do conselho local. O conselheiro Cesar José Campagnoli solicita 33 

copia do relatório final da 11ª Conferencia Municipal de Saúde, para que os conselheiros 34 

possam acompanhar as metas pactuadas. O Presidente Leandro Soares Machado, explica que 35 

já esta disponível no site da prefeitura na tela inicial vai ter o banner Conselho Municipal de 36 

saúde clica nele vai ter um link, foi postada em junho já está o PDF na integra. 4. Ordem do Dia. 37 

4.1.  Alteração na resolução nº 001/2017. O Presidente Leandro Soares Machado fala sobre a 38 

referida resolução a comissão de Orçamentos e Projetos identificou um equivoco havia sido 39 

aprovado pelo pleno que não teria a solicitação por parte das entidades que querem a 40 

renovação do credenciamento, refere se a um item repetido um dos itens tem um critério a mais 41 

sobre a questão de ter um relatório junto à entidade. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues 42 

esclarece que se trata da pesquisa de satisfação documentos exclusivo da entidade isso 43 

acabava travando as entidades o presidente fala que esse item foi suprimido (Pesquisa de 44 

satisfação dos usuários e apresentar copiada pesquisa ao conselho com antecedência 45 

solicitação do recadastramento). O Presidente Leandro Soares Machado coloca em votação 46 

para a supressão aprovado por 13 (treze) votos. 4.2.  Apresentação da Estrutura da 47 

Fundação Municipal de Saúde Apresentado pelo senhor Rodrigo Di Piero Mendes supervisor 48 

de Gestão. Fala que a fundação na pratica muda muito pouco em termo de estrutura ela 49 

absorveu a estrutura que já existia na Secretária Municipal de Saúde, ela foi criada pela lei 50 

13345 de 3 de Dezembro de 2018 fala que já mandaram copia dessa lei para este conselho por 51 

entender que não há necessidade de fazer uma apresentação porque a mudança é pequena, 52 



  
mais na questão de independência de gestão de autonomia e de alguns benefícios que será 53 

relatado na sequencia que poderão ser obtidos por conta de ser fundação na pratica o 54 

patrimônio a receita os servidores a estrutura continua a mesma continua sendo gerida pela 55 

secretaria municipal de saúde quem estiver na cadeira de secretário de saúde   ocupa o cargo 56 

de presidente da fundação sem remuneração a secretaria municipal de saúde continua porque 57 

não pode ser extinta fala que não há acumulo de remuneração, existe  o Conselho Deliberativo e 58 

o Conselho Curador, essas duas figuras foram criadas pela lei não estão dentro do quadro da 59 

Fundação mais são órgão consultivos e deliberativos e trabalham paralelo com a gestão. O 60 

senhor Rodrigo fez a leitura da referida lei. Fala que o que a total de 65 (sessenta e cinco) por 61 

cento de todo o movimento de compras são da Saúde isso onera e sobrecarregas os 62 

departamentos por onde todos esses projetos tem que passar e por outro lado acabava 63 

atrasando as urgências da secretaria municipal de saúde, um dos motivou de transformação foi 64 

esse para agilizar as tramitações dos processos considerando que a saúde funciona vinte e 65 

quatro horas por dia, ou seja, não para. Num futuro próximo a fundação terá departamentos 66 

próprios, jurídico de compras financeiro e contábil já tem, só não existem ainda por conta de 67 

criações de cargos e disponibilidade orçamentaria e outro motivo pleitearem isenções fiscais as 68 

entidades privadas que prestam serviço pelo SUS usou como exemplos os Hospitais nesse 69 

formato jurídico tem como pleitear isenções fiscais. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 70 

pergunta se o regimento da fundação já esta pronto, e se já tem poder legal e força de lei, 71 

Senhor Rodrigo fala que já tem um esboço e passado para os membros do conselho (referencia 72 

aos conselhos da fundação) para aprovação e na sequencia publicar a conselheira Maria Alina 73 

Lurdes Oliveira pergunta se vai ser aberto concursos de vido a falta de funcionários no quadro 74 

da saúde, principalmente técnico de enfermagem e não existe mais concurso em aberto para 75 

suprir essa demanda como fica a questão enquanto fundação a forma de contratação, senhor 76 

Rodrigo fala que o concurso vai ser aberto, mais de imediato estão analisando a possibilidade de 77 

fazer um teste seletivo para suprir essas demandas emergenciais até sair o concurso. 4.3. 78 

Apresentação da Metodologia para a reformulação do Regimento Interno. O presidente 79 

Leandro Soares Machado fala que já tem um trabalho pronto por uma equipe por parte dos 80 

conselheiros seria viável essa apresentação dessa metodologia para não ficar demorada a 81 

reformulação do regimento, porque depois de analise por parte do conselho será chamado uma 82 

reunião extraordinária com quórum qualificado, a ideia seria quatro reuniões da comissão que 83 

fosse analisado de uma a três paginas. O presidente fala que é uma sugestão será 84 

encaminhado regimento interno a todos os conselheiros, para fazer sugestões em cima dos 85 

artigos. E traz para a reunião de comissão fazer por escrito o presidente fala que no dia da 86 

reunião extraordinária para aprovação não haverá tempo de diálogo sobre a matéria porque será 87 

discutida dentro da comissão. Reunião encerrou às 20h e 30min.     88 


