
 

Relatório Ata da Audiência Pública Municipal – Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal da Saúde do terceiro quadrimestre do ano de dois 
mil e vinte e um (setembro, outubro, novembro, dezembro, 2021), em 25 
de fevereiro de 2022. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois 
(25.02.2022), às quinze horas e trinta minutos, realizou-se a Audiência Pública 
Municipal, Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Saúde pertinente ao 
terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um. Em decorrência que perdura a 
pandemia do Coronavirus – Covid 19, e a Câmara Municipal estar em restrição para 
atendimentos ao público, os trabalhos foram realizados na Prefeitura Municipal, sala 
de reuniões, apresentação virtual, canal on line Facebook, endereço eletrônico da 
Prefeitura assessorado pela Secretária de Comunicação e Cultura, Ana Paula dos 
Santos. A Secretária da Saúde , Interina , Mayara Oliveira Miranda Paludetto inicia os 
trabalhos, narrando os objetivos e a legalidade da Audiência Pública, apresentando 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 os trabalhos da realização da 
Audiência Pública referente ao terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um 
(setembro, outubro, novembro, dezembro - 2021), onde os dados são detalhados 
minuciosamente das receitas e das despesas financeiras despendidas na utilização 
dos serviços e ações executados pelo Fundo Municipal de Saúde, neste quadrimestre, 
salientando os custos para a manutenção dos atendimentos dados para o combate da 
pandemia do Covid-19. A gestora expõe o montante financeiro de R$ 
5.224.748,33(cinco milhões duzentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e oito 
reais trinta e tres  centavos), um índice desse quadrimestre de total gasto com saúde 
de 25,91% (vinte e cinco e noventa e um por cento).A gestora 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 assistidos no decorrer desses meses, atentando 
que a situação pandêmica do Coronavirus-Covid-19 perdurou em alta no País e no 
município, e as restrições de atendimentos nos Hospitais de Referências de 
Tratamento Fora de Domicílio, narra que a Secretaria  da Saúde está a disposição dos 
usuários para consultas referente a apresentação da Audiência Pública, concluindo os 
trabalhos.Para constar, eu Magali Soave de Oliveira, agente administrativo do Fundo 
Municipal de Saúde, subscrevo o presente Relatório Ata, que vai assinada pela 
Secretária Municipal de Saúde-Interina e Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Andirá,Pr, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
Mayara Oliveira Miranda Paludetto 
Secretária Municipal da Saúde-Interina 
 
Lucinéia Aparecida da Cruz  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.  
 
Magali Soave de Oliveira 
Agente Administrativo. 
 
 



 

Relatório Ata da Audiência Pública Municipal – Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal da Saúde do primeiro quadrimestre do ano de dois 
mil e vinte e dois (janeiro, fevereiro, março, abril, 2022), em 27 de maio de 
2022. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (27.05.2022), 
às quinze horas e trinta minutos, realizou-se a Audiência Pública Municipal, Prestação 
de Contas da Secretaria Municipal da Saúde pertinente ao primeiro quadrimestre do 
ano de dois mil e vinte e dois. O trabalho da Audiência Pública foi encaminhado 
antecipadamente para o Conselho Municipal da Saúde e divulgado pela Secretaria 
Municipal da Saúde e o Conselho da Saúde, ficando os trabalhos da apresentação da 
Audiência realizados na Câmara Municipal de Vereadores, que voltou aos 
atendimentos ao público, e por motivos técnicos não teve a apresentação virtual, canal 
on line Facebook, endereço eletrônico da Prefeitura, ficando os trabalhos da audiência 
de forma presencial. A Secretária da Saúde, Ednyra, inicia os trabalhos, narrando os 
objetivos e a legalidade da Audiência Pública, apresentando 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 os trabalhos da realização da Audiência Pública 
referente ao primeiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e dois (janeiro, fevereiro, 
março, abril - 2022), onde os dados são detalhados minuciosamente das receitas e 
das despesas financeiras despendidas na utilização dos serviços e ações executados 
pelo Fundo Municipal de Saúde, no primeiro quadrimestre do ano. A gestora expõe o 
montante financeiro de R$6.147.349,91 (seis milhões cento e quarenta e sete mil 
trezentos e quarenta e nove reais noventa e um  centavos), um índice desse 
quadrimestre de total gasto com a saúde de 16,45% (dezesseis e quarenta e cinco por 
cento).A gestora segue explanando todas as ações e serviços realizados diante do 
montante financeiro apresentado, serviços executados através das equipes 
multifuncionais da Secretaria Municipal da Saúde, dispensados aos usuários 
assistidos no decorrer desses meses, atentando que a situação pandêmica do 
Coronavirus-Covid-19,devido a vacinação da população, teve uma melhora no País e 
no município, e os atendimentos para os Hospitais de Referências de Tratamento Fora 
de Domicílio retornaram,  e os demais serviços para os atendimentos da Rede de 
Atenção Primaria gradualmente foram retornando, a gestora da  Secretaria  da Saúde 
comunica que os relatórios dos dados apresentados  está à disposição dos usuários 
para consultas referente a apresentação da Audiência Pública, concluindo os 
trabalhos.Para constar, eu Magali Soave de Oliveira, agente administrativo do Fundo 
Municipal de Saúde, subscrevo o presente Relatório Ata, que vai assinada pela 
Secretária Municipal da Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Andirá,Pr, 27 de maio de 2022. 
 
 
Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira 
Secretária Municipal da Saúde. 
 
Lucinéia Aparecida da Cruz  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.  
 
Magali Soave de Oliveira 
Agente Administrativo. 
 
 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 04/03/2022 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (04/03/2022), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária,  transmissão 

Google Meet, do Conselho Municipal da Saúde. Dando a abertura na reunião, iniciada às 

16:00 horas, a presidente dá as boas vindas, ministra a oração do Pai Nosso, segue com 

aprovação da ata anterior, fazendo a apresentação da pauta. 1) Avaliação do Relatório Anual 

de Gestão-2021. 2) Agenda para reunião da Comissão da Dengue.A equipe técnicna da 

secretaria  discorre dos procedimentos adminsitrativos, referente ao  RAG- Relatório Anual de 

Gestão-2021 e Parecer do Conselho Municipal de Saúde, para fins da prestação de contas 

anual, em obediência ao Tribunal de Contas do Estado , Instrução Normativa de número 

169/2021, para apreciação dos relatórios trimestrais de gestão, e do Relatório Anual de 

Gestão do Fundo Municipal de Saúde, explanando que o instrumento de gestão, o  RAG-

Relatório Anual de Gestão 2021, migrou e está disposto na ferramenta DigiSUS- Módulo de 

Planejamento do Ministério da Saúde,  que dispõe sobres os prazos aplicáveis da prestação 

de contas para os municípios, o prazo para avaliação e encaminhamento desses 

instrumentos, permanece até o dia 31 de março de 2022.  A reunião prossegue sendo 

discutido o teor do documento elaborado para analise e apreciação, o qual foi enviado para 

os endereços de emails dos conselheiros, e sendo esclarecido as dúvidas e questões 

apresentadas durante a reunião. Dando prosseguimento na pauta, fica agendado para o dia 

29 de março, às 15:00 horas a reunião com os membros da Comissão da Dengue, para os 

trabalhos de acompanhamentos das ações realizadas no combate ao mosquito da dengue, 

de acordo com  o calendario das reuniões para o ano de 2022. Os conselheiros citam algumas 

colocações a respeito do trabalho da comissão. A Diretora Mayara informa que a Farmacia 

Movel estará iniciando os trabalhos de atendimentos, e passa a palavra para a conseljeira Ana 

Cristina , do Programa Melhor m Casa, que narra todos os tramites administrativos, junto ao 

Conselho Regional de Farmacia para a liberação documental de funcionamento da Farmácia 

Móvel, explicando que a estrutura fisica , os insumos, e o veículo estão em ordem para que 

os atendimentos sejam ofertados a populaçaõ.Findando os assuntos pautados, a transmissão 

online, e os conselheiros manifestam na Resolução doConselho Municipal de Saúde de nº 

02/2022, de 04 de março de 2022-Parecer favorável, aprovação, mediante apreciação dos 

Relatórios do Fundo Municipal de Saúde, Instrução Normativa do Tribunal de Contas de nº 

169/2021 e RAG-Relatório Anual Gestão.A equipe informa que os instrumentos de gestão 

,físicos, estão à disposição para consultas na Secretaria Municipal da Saúde.Nada mais a 

constar,eu, Magali Soave de Oliveira, secretária executiva, lavrou a presente ata , assinada 

por mim e a presidente. Andirá/PR, em 04 de março de 2022. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 07/06/2022. 

Aos sete  dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois (07/06/2022), equipe técnica 

da Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, 

transmissão Google Meet, do Conselho Municipal de Saúde, com a participação dos 

conselheiros acessados  e outros participação presencial. Dando a abertura na reunião 

iniciada às 16:15 horas, a presidente dá as boas-vindas, segue com a aprovação da ata 

anterior e a oração do Pai Nosso ministrada pela conselheira Rosangela, pedindo 

sabedoria e as bençoes de Deus sobre os trabalhos e os assuntos que serão debatidos 

no decorrer da reunião. Os trabalhos iniciam  discorrendo  com a apresentação e 

discussão da pauta.01)Projeto de licitação para  credenciamentos, contratação  de 

médicos.02)Agenda para reunião da Comissão  da Dengue .A Diretora Mayara, no 

quesito para contratação e médicos,   narra aos conselheiros que na realização da 

Audiência Pública do primeiro quadrimestre realizada no dia 27 de maio na Câmara de 

Vereadores, e conforme convocação dos Senhores Vereadores solicitando a presença 

da Secretária da Saúde Ednyra para a reunião, sessão do dia 30 de maio,  foi exposto 

pela  Secretária da Saúde, mediante os relatórios apresentados sobre a situação da 

demanda dos atendimentos médicos da Rede de Atenção Primaria da necessidade para 

a contratação de médicos, tendo como urgência a situação do Plantão do Hospital. 

Discorrendo, a Diretora Mayara explica para os conselheiros que devido ao retorno das 

aulas, a mudança de estação para o outono, a situação epidemiológica dos casos de 

dengue, dentre outros fatores, teve um aumento expressivo de pacientes, crianças e 

adultos, buscando atendimentos nas unidades de saúde e no plantão do Hospital, e 

mediante esses fatores teve a necessidade de providenciar novas contratações de 

médicos. Os conselheiros, atentos fazem colocações e sugestões, observando da 

necessidade de solucionar os atendimentos nesse período crítico, solucionando a 

questão. A Diretora narra que a situação emergencial é para contratação de médico para 

o plantão do Hospital, e de médico pediatra, até que amenize esse período, e apresenta 

o teor dos projetos administrativos de licitação para formalizar as contratações dos 

médicos. A reunião prossegue, os conselheiros agendam a data da reunião com os 

membros da Comissão da Dengue para o dia 30 de junho, e discutem sobre a reunião 

técnica com Maria Helena, Inspetora de Saneamento da Regional de Saúde, no dia 27 

de abril, onde foi tratado sobre a situação da Dengue no Estado do Paraná, realizada na 

Secretaria da Saúde,  foi debatido e supervisionado dos trabalhos e das ações para o 

combate do mosquito Aedes Aegypti, ficando  estabelecido que a Secretaria de Cultura 

e Comunicação, Obras e Urbanismos, Assistência Social e Educação Profissionalizante 

terá participação de membros na Comissão da Dengue. A Diretora prossegue, narrando 

dos recursos de emenda parlamentar, oriundas do Ministério da Saúde, Fundo Nacional 

de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, detalha os valores a receber e os nomes 

dos parlamentares indicadores das propostas, ação Incremento Temporário ao Custeio 

dos Serviços de Atenção Primária à Saúde, e informa que após o credito dos recursos, 

o conselho terá ciência das ações para utilização do recurso. Os conselheiros, de acordo 

com a pauta amplamente debatida, estão de concordância manifestada na Resolução 

de nº 05/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Andirá-PR, Contratação de Pessoa 



Jurídica para Prestação de Serviços de Plantões Extras- Serviço Médico de Plantonista 

Extra para Pronto Atendimento, e contratação de Serviços Médicos Especializados em 

Pediatria. Não havendo mais nada a constar, encerra-se a reunião às dezessete horas. 

Eu, Magali Soave de Oliveira, lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente do 

Conselho Municipal de Saúde, Lucinéia Aparecida da Cruz, por mim. Acessos 

Conselheiros: Marilia, Franciele, Ana Flavia, Solange, Marli. Presencial: Lucinéia, 

Mayara, Rosangela, Ednyra, Tayna. Os demais conselheiros justificaram suas faltas. 

Andirá/Pr, 07 de junho de 2022.  

 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 05/07/2022. 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (05/07/2022), equipe técnica da 
Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, transmissão 
Google Meet, do Conselho Municipal de Saúde e o Comitê Gestor da Dengue, com a 
participação dos conselheiros e membros do Comitê, acessados. Dando a abertura na 
reunião iniciada às 16:00 horas, a presidente dá as boas-vindas, segue com a aprovação 
da ata anterior e a oração do Pai Nosso. A reunião discorre, com a apresentação da 
pauta.01) Reunião do Comitê Municipal Gestor da Dengue.02) Informações Gerais: 
Fornecimento de Fórmula Nutricional Infantil; Processos licitatórios contratações de 
médicos; Construção da Clínica da Criança; Instrumentos de Gestão; Recursos dos 
Programas da Farmácia Municipal; Reforma do Posto Central. Prosseguindo, conforme 
a ordem da pauta, especificamente tratando dos assuntos pertinentes ao combate do 
mosquito transmissor da dengue, a equipe técnica da Secretaria informa que em 
decorrência de intercorrências no mês de junho, não foi possível realizar a reunião do 
Comitê Gestor. O Chefe de Divisão de Endemias, Francisco, discorre sobre os dados 
apresentados no Boletim que foi encaminhado por e-mail para todos, membros e 
conselheiros, dos ciclos realizados de janeiro a maio do ano de dois mil e vinte e dois, 
da Vigilância Sanitária expõe dos trabalhos e ações tanto para o combate à Dengue 
narra todos os serviços efetuados pelas equipes das Vigilâncias Endêmica, Sanitária e 
Epidemiológica, os quais são elaborados através das ações preconizadas pelo Ministério 
da Saúde e demais órgãos competentes das esferas Estaduais e Municipais. A Diretora 
da Vigilância Sanitária, Andreza, fala referente as ações da captura de animais 
peçonhentos, como o escorpião, dentre outros, cita as campanhas de prevenção 
realizadas através de divulgação com as emissoras de rádio local para informação e 
orientação à população. Discorre narrando como são atendidas as denúncias que 
chegam até os departamentos das vigilâncias, explica que todas são verificadas em loco, 
para que seja tomada as providencias cabíveis e solucionada a questão, explana  sobre 
o Termo de Notificação ao morador ou proprietário do imóvel denunciado ou visitado pelo 
agente endêmico quando encontrado  focos do mosquito na sua residência, e sendo 
orientado, não atenta  para eliminação do mosquito, cita quais os procedimentos 
aplicados para esses casos, fala sobre o teor do Código de Postura, analises do teor do 
mesmo, e os participantes atentos, debatem expondo seus trabalhos realizados pelas 
suas secretarias sobre a explanação do assunto discutido. O Diretor do SAMAE, Glauco 
Tirone, explana sobre a situação da coleta de reciclados , dos catadores vinculados e os 
não vinculados na Associação de Recicladores, fala que se percebeu um aumento 
expressivo de catadores de material reciclados, por conta da pandemia do Coronavírus, 
e o índice de desemprego, o Diretor explica que orienta os catadores independentes a 
procurarem  a Associação e se filiarem ,esclarecem a eles que no município tem 
02(duas) Associações formalizadas para que eles possam estar legalizando suas 
atividades de recicladores. Os participantes, nesse quesito, discutem sobre os 
profissionais desempregados que migraram para o ramo da reciclagem, debatem sobre 
a criação de uma Lei Municipal para legalizar os catadores independentes, a Diretora 
Mayara explica que foi diante dessa questão que houve a inserção da Secretaria de Ação 
Social para estar participando do Comitê Municipal da Dengue, seguindo orientação da 
Regional de Saúde. A Secretária da Ação Social, Maria Luiza explana dos atendimentos 
que a Secretaria realiza para os catadores cadastrados nas Associações e no 
CADUNICO-Cadastro Único, com o fornecimento de cestas alimentação, os EPIS, como 
luvas, máscaras, álcool, e os recursos financeiros são para mantê-los em outras 
necessidades. A reunião prossegue, os participantes discutem outros assuntos 



pertinentes ao combate do mosquito transmissor da Dengue, Andreza expõe diversas 
situações das visitas realizadas pelas Vigilâncias, como caso de lixos acumulados em 
terrenos sem moradores, a Diretora Denise, atenta, informa que será comunicado sobre 
essas visitas de inspeção para o servidor Marcel Lemana, do departamento de 
fiscalização da Prefeitura , e os participantes atentos, sugerem que o servidor participe 
das reuniões do comitê, debatem ainda a questão da coleta de pneus, referente a 
algumas situações apresentadas pela empresa que realiza essa coleta junto com a 
Secretaria do Meio Ambiente, nesse quesito, o Diretor do SAMAE informa que vai fazer 
as devidas verificações com o Secretário do Meio Ambiente para sanar as questões 
apontadas pela empresa para o Chefe de Endemias, Francisco, ainda na questão dos 
serviços realizados pela Secretaria de Viação, a Diretora Denise informa sobre a 
continuidade dos trabalhos realizados no Distrito Nossa Senhora Aparecida e nas Vilas 
Rurais, diante do alto índice de infestação apresentado nessas localidades, e narra ainda 
da entrega dos materiais informativos á população sobre a coleta de galhos, com a 
distribuição  do calendário para os moradores. A Secretária de Comunicação, Ana Paula, 
explana dos trabalhos realizados pela sua Secretaria sobre as coletas das garrafas pet, 
com os alunos das Escolas Municipais, narrando que o material será utilizado na 
decoração natalina, cita como está sendo importante essa ação realizada com os alunos, 
sendo que está sendo alcançado o objetivo de conscientizar as crianças para o 
aprendizado de separar o material reciclado, concluindo que é uma ação pequena, mas 
que está surtindo um grande efeito. A Diretora Mayara agradece a presença de todos os 
membros  que participaram da reunião, comunica que a Secretaria de Educação 
justificou a falta, e os conselheiros prosseguem a reunião , discutindo o restante da 
pauta, informações gerais, sobre a realização dos procedimentos de licitação para 
contratação de médico clinico geral e pediatra, conforme já debatido em reunião anterior, 
a ser realizado nesse mês de julho, informação da construção da Clínica da Criança, 
com recursos próprios do município, no mesmo terreno onde está sendo construída  a 
Unidade de Saúde Doutor Alarico Abib;  informação de entrega de formula nutricional 
infantil, explicando que de acordo com a patologia de pacientes, crianças, conforme 
prescritas pelo médico, teve a necessidade de entregar quantidades suficientes para  
manter essas  crianças no mês com o fornecimento de formula nutricional infantil. Os 
conselheiros são informados do andamento dos instrumentos de gestão, os quais estão 
migrados no DigiSUS-MS, a PAS-Programação Anual de Saúde-2023, SISPACTO-MS; 
são informados da utilização dos recursos dos programas da Atenção Farmacêutica - 
IOAF/QUALIFAR-SUS, de acordo com os Planos de Aplicação, os recursos estão sendo 
utilizados, e informações da reforma do setor de agendamento do Posto Central. Não 
havendo mais nada a constar, e caso haja necessidade de discussão dos assuntos 
contidos na pauta das informações gerais, serão pautados em outra reunião, encerra-se 
a reunião às dezessete horas. Eu, Magali Soave de Oliveira, lavrei a presente ata, que 
vai assinada por mim, e pela presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lucinéia 
Aparecida da Cruz. Andirá/Pr, 05 de julho de 2022.Acessos Conselheiros e Membros do 
Comitê: Lucinéia, Mayara, Magali, Marilia, Solange, Franciele, Maria Luiza, Denise, 
Andreza, Francisco, Glauco, Ana Paula, Marli, os demais conselheiros justificaram as 
faltas. 
 
Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Magali Soave de Oliveira/Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 03/05/2022. 

 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (03/05/2022), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, transmissão 

Google Meet, do Conselho Municipal de Saúde, com a participação dos conselheiros, 

acessados. Dando a abertura na reunião iniciada às 16:20 horas, a presidente dá as 

boas-vindas, segue com a aprovação da ata anterior e a oração do Pai Nosso ministrada 

pela conselheira Marilia. A reunião discorre, com a apresentação da pauta.01)Agenda 

para a Audiência Pública do Primeiro quadrimestre do ano de 2022.02)Habilitação sobre 

a adesão do recurso da Secretaria de Estado da Saúde pertinente a Resolução de nº 

254/2022.03)Informações da elaboração do protocolo de formula nutricional 

infantil.04)Informação ajustes de membro Conselho da Saúde.05)Informação processo 

administrativo da reforma da unidade de saúde Vila Industrial.06)Informação recursos 

oriundo do Ministério da Saúde.07)Ajustes na composição de membros do Comitê do  

Plano de Contingencia da Dengue.8)Informação utilização saldo remanescente recurso 

equipamentos. A Diretora Mayara segue narrando aos conselheiros calendário dos 

instrumentos de gestão pertinentes ao Fundo Municipal de Saúde, para o cumprimento 

das Audiências dos Quadrimestres, ficando acordado entre todos a data do dia 27 de 

maio de 2022, as quinze horas, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores, e 

também será transmitida pelo canal on-line, face book, endereço eletrônico da Prefeitura 

Municipal. Discorrendo a pauta, informando de os procedimentos administrativos para o 

município aderir ao incentivo financeiro proposto pela Secretaria de Estado da Saúde-

Qualificação da Atenção Primaria, visando o incentivo financeiro de investimento para o 

Transporte Sanitário, para o exercício de 2022 da Resolução SESA de Nº 254/2022, no 

valor total de R$140.000,00(cento e quarenta mil reais), para aquisição de 02(dois) 

veículos utilitários. Prosseguindo, os conselheiros são informados da elaboração pela 

Secretaria da Saúde, do Protocolo Municipal de Fórmula Nutricional Infantil, diante do 

aumento da demanda no fornecimento de fórmula dispensada, crianças assistidas pelo 

pediatra da Rede Municipal de Saúde, os conselheiros, atentos com as explicações 

dadas sobre o assunto, concordam que seja dado prosseguimento na elaboração do 

protocolo, para posterior avaliação e aprovação. Na sequência da pauta, a Secretária 

Executiva esclarece que foi necessário republicar o Decreto de Nomeação dos membros 

do Conselho, por conta de erro de digitação no nome do membro, conselheira, de 

Josiane Paviane Ramos para Josiele Paviane Ramos. No quesito da reforma da Unidade 

de Saúde da Vila Industrial, estão em continuidade os procedimentos administrativos e 

técnicos para formalização do processo de licitação, sendo informado aos conselheiros 

do Check List-Documentação Administrativa e Check List-Documentação Técnica de 

Engenharia solicitada pelo setor de convênios da SESA/PR- Obras. Os conselheiros 

também são informados que o processo de licitação referente aquisição de 

equipamentos no valor de R$ 90.000,00(noventa mil reais),o qual foi elencado o 

equipamento Câmara  Fria para refrigeração, sala de vacina, está em andamento, e 

tendo em vista que o valor de cotação dos itens ficou abaixo do valor creditado, o saldo 



remanescente será utilizado para outros equipamentos, elencados no Anexo Resolução 

SESA/PR de Nº769/2019.A Diretora prossegue, narrando dos recursos de emenda 

parlamentar, oriundas do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde para o Fundo 

Municipal de Saúde, detalha os valores à receber e os nomes dos parlamentares 

indicadores da propostas, ação Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de 

Atenção Primária à Saúde, e informa que após o credito dos recursos, o conselho terá 

ciência das ações para utilização do recurso. Prossegue a pauta, a Diretora Mayara narra 

da reunião realizada no dia 27 de abril com a Inspetora de Saneamento Maria Helena, 

da 18ª Regional de Saúde, na Secretaria da Saúde, com os membros do Comitê 

Municipal da Dengue, equipe das vigilâncias endêmicas e epidemiológica, diante da 

situação de casos de Dengue no município e no Estado do Paraná, que se encontra em 

situação de alerta para uma epidemia, narra do diagnóstico da situação do município, 

cita as localidades com o maior números de casos de infestação,  Bairro São Benedito e 

Distrito N.S. Aparecida, informa que a Secretaria de Viação no dia 02 de maio realizou o 

trabalho de coleta de limpeza dos bairros que abrangem a localidade São Benedito, 

esclarecendo que no 30 de abril a equipe de agentes de endemias realizou no Distrito 

N.S. Aparecida visita em todas as residências, fazendo um levantamento das fossas 

sépticas  orientando o morador para a limpeza de sua residência, instruindo-os  a 

manterem  o suspiro das fossas sépticas coberto com uma tela própria, evitando o 

mosquito a desovar a larva na boca da fossa, foi comprovado por outros municípios 

durante as ações de campo no enfrentamento da dengue, que o mosquito estão se 

proliferando  nas fossas sépticas. A Diretora informa que a equipe das vigilâncias propôs 

um prazo para os moradores, mediante as orientações recebidas, para manter os 

cuidados na sua residência, e retornarão novamente em todos os domicílios do Distrito 

N.S. Aparecida, e caso o morador que recebeu orientação e não atender para a 

recomendação que foi passado, e sendo encontrado ainda foco do mosquito da dengue 

na sua residência, provável que será efetuado multa. Diante do assunto dessa reunião 

da Dengue que foi explanado, na mesma reunião ficou decidido que as Secretarias 

Municipais, a de Obras, a de Assistência Social e a de Comunicação também estarão 

inseridas com membros os representando no Comitê Municipal da Dengue. No mesmo 

assunto pautado, a Diretora Mayrara informa da elaboração do Plano Municipal de 

Contingencia da Dengue, o qual o modelo foi padronizado pela Secretaria de Estado da 

Saúde, e terminado, retornará para o conselho avaliar e aprovar. A reunião discorre, 

onde que a conselheira Lucinéia informa do seu estado de saúde, está passando por 

alguns exames, e solicita que o vice presidente realiza os trabalhos do conselho por um 

período, sendo que na próxima reunião será discutido o assunto. Os conselheiros, de 

acordo com a pauta amplamente debatida, estão de concordância manifestada na 

Resolução de nº 04/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Andirá-PR da habilitação 

do município pleiteando a adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado 

da Saúde-Qualificação da Atenção Primária Municipal, visando o Incentivo Financeiro de 

Investimento para o Transporte Sanitário, para o exercício de 2022. Não havendo mais 

nada a constar, encerra-se a reunião às dezessete horas. Eu, Magali Soave de Oliveira, 

lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

Lucinéia Aparecida da Cruz, por mim. Andirá/Pr, 03 de maio de 2022.Acessos 



Conselheiros: Lucinéia, Mayara, Magali, Marilia, Alexandre, Rosangela, Solange, 

Natassia, os demais conselheiros justificaram as faltas. 

 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Magali Soave de Oliveira/Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 01/02/2022 

Ao primeiro  dia do mês de fevereiro  de dois mil e vinte e dois (01/02/2022), equipe 

técnica da Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, 

transmissão Google Meet, do Conselho Municipal de Saúde, com a participação dos 

conselheiros, acessados. Dando a abertura na reunião iniciada às 16:20 horas, a 

presidente dá as boas vindas,segue com a aprovação da ata anterior e a oração do Pai 

Nosso ministrada pela conselheira Mayara.A reunião discorre, com a apresentação da 

pauta.01)Discussão da adesão dos recursos da Secretaria de Estado da Saúde 

pertinente a Resolução de nº 1.088/2021.2)Discussão processos administrativos para 

contratação de médicos e exames especializados, e Comissão de Acompanhamento de 

contratos celebrados com o Hospital.3)Agenda para audiencia publica do 3º 

quadrimestre de 2021.4)Discussão da adesão ao Programa ProVigia-Pr.5)Agenda para 

avaliação do RAG-2021-Relatório Anual de Gestão e Instrução Normativa do Tribunal de 

Contas do Estado.6)Agenda para reunião com os membros da Comissão da 

Dengue.7)Discussão da Resolução de nº 1127/2021 da Secretaria de Estado da 

Saúde.A Diretora Mayara segue narrando aos conselheiros, conforme foi comunicado  

dos procedimentos administrativos para o municipio aderir ao incentivo financeiro 

proposto pela Secretaria de Estado da Saúde , dos Programas Estratégicos , visando 

investimento para  Aquisição de Equipamentos no valor de R$ 90.000,00(noventa mil 

reais), informando que foi elencado o equipamento Camara  Fria para refrigeração, sala 

de vacina, para as Unidades de Saúde Timburi, Vila Americana, Vila Industrial, Vila Santa 

Ines,  já foi encaminhada para a Regional de Saúde.Prosseguindo a pauta, os 

conselheiros debatem sobre os membros que compoem a Comissão de 

Acompanhamento dos contratos celebrados entre o municipio de Andirá e a Sociedade 

Hospitalar Beneficente, após algumas colocações e observações, decidem manter os 

atuais membros, sendo Lucinéia Aparecida da Cruz e Rosangela Leandro Vieira, 

representantes do Conselho Municipal da Saúde, Diomar Francisco Mazutti e José 

Arnaldo Rossato, representantes da Sociedade Hospitalar Beneficente, Ednyra 

Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira e Mayara Oliveira Miranda Paludetto, 

representantes da Secretaria Municipal da Saúde. Dando prosseguimento na 

pauta,Mayara  informa sobre os procedimentos administrativos para contratação de 

médicos e serviços de exames especializados de média e alta complexidade, processo 

de licitação, esclarece as modalidades que serão realizadas as contratações.Para  os 

exames de imagens a modalidade é de credenciamento, projeto base  no valor total de 

R$ 399.100,00 (trezentos e noventa nove mil e cem reais), narra que, tendo em  vista 

que o municipio tem clinicas médicas habilitadas para participarem do  processo 

licitatório, obedecendo a todos critérios legais exigidos para atender a realização dos 

exames.Para a contratação de médico ortopedista,consultas eletivas, o procedimento 

licitatório será através de credenciamento,e o projeto base está em elaboração para 

encaminhamento licitatório,  informa ainda que para a contratação de médico clinico geral 

40 horas será na modalidade  pregão,no valor total de R$186.240,00(cento e oitenta e 

seis mil  duzentos e quarenta reais), narrando que a secretaria está com previsão de 

falta de médicos,portanto já está providenciando a reposição.A Diretora prossegue 



esclarecendo que no quesito de contratação de serviços para exames de tomografia, a 

modalidade é Inexigibilidade de licitação, devido que a realização desse exame precisa 

ser em ambiente hospitalar por sua complexidade, contratação com a Sociedade 

Hospitalar Beneficente, valor do total do projeto base de R$135.000,00(cento e trinta e 

cinco mil reais).Prosseguindo,também no quesito de contrataçaõ de médico, foi realizado 

procedimento administrativo de licitação para médico no Plantão Covid-19, na unidade 

sentinela, em decorrencia do elevado número de casos notificados com Covid-19, 

processo de contratação por um período de 90(noventa dias), podendo ser prorrogado 

se os casos não se estabilizem,no valor total de R$45.000,00(quarenta e cinco mil 

reais).Diante das discussões referentes a essas contratações, Mayara informa aos 

conselheiros sobre o acompanhamento que o orgão GEPATRIA-Grupo especializado na 

proteção ao Patrimonio Publico, está realizando com os municipios referentes as 

contratações de serviços de exames.Os conselheiros discorrem, agendam a audiencia 

publica do terceiro quadrimestre de 2021 para o dia 25/02/2022, ás 15:30 horas. 

Prossegue a pauta, explanado sobre a adesão do municipio ao programa ProVigia-

Programa Estadual de Fortalecimento  da Vigilancia em Saúde, esclarecendo que o 

plano de aplicação é modelo padronizado pela Secretaria da Saúde do Estado, elencado 

os itens e as ações para o municipio escolher de acordo com sua realidade, o valor 

repassado é de R$81.754,01 (oitenta e um mil  setecentos e cinquenta e quatro reais e 

um centavos), já foi creditado no mes de dezembro de 2021, foi estimado o prazo até 31 

de março para o plano de aplicação ser encaminhado para a Regional de Saúde, sendo 

beneficiado com esse recurso a Vigilancia em Saúde, que compreende as Vigilancias 

Epidemiologica, Sanitária, Endemica e Nutricional.Discorrendo os conselheiros 

agendam a data de 08 de março para avaliçaõ e aprovação do RAG-2021-Relatório 

Anual de Gestão e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado pertinentes 

ao Relatório Anual de Gestão.Debatem e definem o mes de março para reunião do 

conselho com os membros do Comissão da Dengue.A Diretora Mayara narra da adesão 

ao Programa Paranaense de Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirurgicos 

Eletivos-Opera Paraná, informa todos os procedimentos que serão realizados pela 

Secretaria de Estado da Saúde concernente ao programa,contida na Resoluçaõ de nº 

1127/2021, no valor de R$ 256.387,51(duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta 

e sete reais cinquenta centavos), explana o teor da planilha, um total de 189 cirurgias  

programada para nosso  municipio que foi  encaminhada para a Regional de Saúde.Os 

conselheiros, de acordo com a pauta amplamente debatida, estão de concordância 

manifestada na Resolução de nº 01/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Andirá-

PR. Não havendo mais nada a constar, encerra-se a reunião às dezessete horas. Eu, 

Magali Soave de Oliveira, lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente do 

Conselho Municipal de Saúde, Lucinéia Aparecida da Cruz, por mim. Andirá/Pr, 01 de 

Fevereiro de 2022.Acessos Conselheiros: Lucinéia,Mayara,Magali,Franciele, 

Jose´Adelmo, Isabel, Ednyra. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Magali Soave de Oliveira/Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 


