
 

 
Ata da Audiência Pública Municipal – Prestação de C ontas da Secretaria 
Municipal de Saúde do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e 
dezesseis (janeiro, fevereiro, março, abril, 2016),  em vinte e cinco de maio 
de dois mil e dezesseis. (25/05/2016).  
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (25.05.2016), às quinze 
horas e trinta minutos, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Andirá, 
realizou-se a Audiência Pública Municipal, Prestação de Contas da Secretaria Municipal de 
Saúde pertinente ao primeiro quadrimestre do ano de dois mil e dezesseis. Estiveram 
presentes o Conselho Municipal de Saúde, funcionários das unidades básicas de saúde, o 
vereador José Odair Bonacin, Wagner Calixto. A presidenta do conselho de saúde da abertura  
que agradece a presença de todos e o secretário de saúde Diego Domingues de Oliveira inicia 
os trabalhos narrando os objetivos e a legalidade da Audiência Pública, expondo em laminas 
do data show as ações realizadas nos serviços ofertados aos usuários do Sistema Público de 
Saúde, na Rede de Atenção Primaria Municipal, segue detalhando a prestação  de contas 
referente ao Fundo Municipal de Saúde.Prossegue nos trabalhos para a realização da 
Audiência Publica referente ao primeiro quadrimestre do ano de dois mil e dezesseis  
(janeiro,fevereiro,março,abril-2016), da Secretaria Municipal de Saúde de Andirá, apresentando 
os dados,  detalhando  minuciosamente as receitas e despesas financeiras despendidas na 
utilização dos serviços e ações executados pelo Fundo Municipal de Saúde, neste 
quadrimestre, apontando o montante financeiro  de R$ 3.619.123,44 ( Três  milhões, 
seiscentos e dezenove mil, cento e  vinte e três  reais e quarenta e quatro centavos),  um 
índice de total  gastos com saúde nesse primeiro quadrimestre de 21,22% (Vinte e um ,vinte e 
dois por cento).O gestor segue explanando todas as ações e serviços realizados diante do 
montante financeiro apresentado, serviços executados através das equipes multifuncionais da  
rede de atenção primaria da saúde municipal, dispensados aos usuários do sistema publico de 
saúde no decorrer do ano de dois mil e dezesseis nesse primeiro quadrimestre do ano. Frente 
ao exposto os participantes fazem questionamentos dos dados apresentados, o gestor e a 
equipe técnica fazem  as explicações das atividades da atenção básica nas sete Unidades 
Básicas de Saúde do município; Vigilância em Saúde;  CAPS-I Centro de Atenção 
Psicossocial; Farmácia Básica Municipal, Clínica de Fisioterapia,  Setor Odontológico, 
Transportes de pacientes que fazem tratamento fora do domicilio,  Pronto Socorro Municipal, 
SAMU-192-Base Municipal, e outros serviços ofertados na Rede de Atenção Primária 
Municipal. No decorrer dos trabalhos, o vereador Wagner Calixto faz indagações referente a 
situação funcional do CAPS-I- Centro de Atenção Psicossocial , de como está sendo resolvido 
essa questão, em vista do fato da equipe estar defasada e não ter sido cancelado o edital do 
concurso publico, indaga ainda sobre a utilização dos recursos destinados a manutenção do 
CAPS-I. O secretário Diego faz os esclarecimentos diante da questão e informa que o 
departamento jurídico da prefeitura está estudando uma maneira de contratação de 
profissionais para regularizar a equipe funcional do CAPS, esclarece também sobre a utilização 
dos recursos oriundo do Governo Federal para a unidade, como são utilizados especificando a 
parte técnica financeira desses recursos, segue informando que o a Secretaria de Saúde está 
buscando a locação de um imóvel para a mudança de local, em virtude do proprietário do atual 
imóvel onde funciona a unidade não fazer manutenção no prédio,  necessita  de reparos e já foi 
notificado o proprietário e nada foi solucionado. Nada mais a constar, finaliza a exposição dos 
trabalhos às dezesseis horas e trinta minutos.  Para constar, eu Magali Soave de Oliveira, 
agente administrativo e secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, subscrevo a 
presente ata, que vai assinada pelo Secretário Municipal de Saúde, e Presidenta do Conselho 
Municipal de Saúde.   
Andirá,Pr,  25 de maio  de 2016.   
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