
 

Relatório Ata da Audiência Pública Municipal – Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal de Saúde do  primeiro quadrimestre do ano de dois 
mil e vinte ( janeiro, fevereiro, março, abril, 2020), em 29 de maio de 2020. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (29.05.2020), às 
quinze horas e trinta minutos, realizou-se a Audiência Pública Municipal, Prestação de 
Contas da Secretaria Municipal de Saúde pertinente ao primeiro quadrimestre do ano 
de dois mil e vinte. Em decorrência da pandemia do Coronavirus – Covid 19, a 
Câmara Municipal estar em restrição para atendimentos ao publico, os trabalhos foram 
realizados na Prefeitura Municipal, sala de reuniões, apresentação virtual pela 
ferramenta Facebook, endereço eletrônico da Prefeitura assessorado pelo secretário 
de Comunicação e Cultura, Bruno Dutra.. A Secretária da Saúde Ednyra Aparecida 
Sanches Bueno de Godoy Ferreira 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 nos trabalhos para a realização da Audiência Publica referente ao 
primeiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte (janeiro, fevereiro, março, abril - 
2020), 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. A gestora expõe o montante financeiro de R$ 2.313,776,45(Dois  
milhões, trezentos e treze reais, setecentos e setenta e seis mil, quarenta e cinco 
centavos), um índice desse quadrimestre de total gasto com saúde de 14,7% 
(quatorze vinte sete por cento).Os trabalhos seguem sendo apresentados, 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 do sistema público de 
saúde no decorrer desses primeiros meses, atentando que no o Pais entrou em estado 
de calamidade publica no mês de Março, pela pandemia do Coronavirus, explanando 
que os atendimentos estão restritos nos Hospitais de Referencia do Estado, e demais 
atendimentos de Tratamento Fora de Domicilio. A Prefeita Ione Elisabeth Alves Abib 
faz uma explanação sobre o desenvolvimento do município nos atendimentos dado 
aos munícipes, cita o avanços e investimentos da administração para a melhoria  da 
assistência na oferta de serviços dada aos usuários da Rede de Atenção Primaria 
Municipal, e o esforço que vem dispensado para primar os atendimentos para os 
enfermos assistidos, na incansável busca de cada vez mais manter uma assistência 
medica de qualidade. Para constar, eu Magali Soave de Oliveira, agente administrativo 
do Fundo Municipal de Saúde, subscreve o presente relatório ata, que vai assinada 
pela Secretária Municipal de Saúde, e Vice-Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
Andirá,Pr, 29 de maio de 2020. 
 
 
Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira 
Secretária Municipal de Saúde 
 
Solange de Fátima da Costa Barbosa  
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Andirá  
 
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 um ( janeiro, fevereiro, março, abril, 2021), em 28 de maio de 
2021. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (28.05.2021), às 
quinze horas, 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 um. Em decorrência da pandemia do Coronavirus – Covid 19, a Câmara 
Municipal estar em restrição para atendimentos ao publico, os trabalhos foram 
realizados na Prefeitura Municipal, sala de reuniões, apresentação virtual, canal on 
line Facebook, endereço eletrônico da Prefeitura assessorado pelo secretário de 
Comunicação e Cultura, Bruno Dutra. A Secretária da Saúde Ednyra Aparecida 
Sanches Bueno de Godoy Ferreira 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 nos trabalhos para a realização da Audiência Publica referente ao 
primeiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um (janeiro, fevereiro, março, abril - 
2021), da Secretaria Municipal da 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. A gestora expõe o montante financeiro de R$3.038,762,00(Três 
milhões, trinta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais), um índice desse 
quadrimestre de total gasto com saúde de 16,27% (dezesseis vinte sete por cento).Os 
trabalhos seguem sendo apresentados, 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 do sistema público de saúde no decorrer desses primeiros 
meses, atentando que a situação pandêmica do Coronavirus-Covid-19 perdura no 
Pais,explanando que os atendimentos aos usuários da Rede de Atenção Primaria à 
Saúde estão restritos, também como nos Hospitais de Referencia do Estado, e demais 
atendimentos de Tratamento Fora de Domicilio, salienta ainda que no dia 25 de maio 
de 2021, em reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde, os relatórios da 
Audiência Publica foram apreciados pelo membros conselheiros. A gestora discorre, 
informando e concluindo a apresentação sobre os recursos. Para constar, eu Magali 
Soave de Oliveira, agente administrativo do Fundo Municipal de Saúde, subscreve o 
presente relatório ata, que vai assinada pela Secretária Municipal de Saúde, e 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Andirá,Pr, 28 de maio de 2021. 
 
 
Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira 
Secretária Municipal de Saúde 
 
Lucinéia Aparecida da Cruz  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Andirá  
 
Magali Soave de Oliveira 
Agente Administrativo. 
 
 



 

Relatório Ata da Audiência Pública Municipal – Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal de Saúde do segundo quadrimestre do ano de dois 
mil e vinte (maio, junho, julho, agosto, 2020), em 29 de setembro de 2020. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (29.09.2020), às 
quinze horas e quinze minutos, realizou-se a Audiência Pública Municipal, Prestação 
de Contas da Secretaria Municipal de Saúde pertinente ao segundo quadrimestre do 
ano de dois mil e vinte. Em decorrência da pandemia do Coronavirus – Covid 19, a 
Câmara Municipal estar em restrição para atendimentos ao público, os trabalhos foram 
realizados na Prefeitura Municipal, sala de reuniões, apresentação virtual pela 
ferramenta Face book, endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, assessorado pelo 
Secretário de Comunicação e Cultura, Bruno Dutra. A Secretária da Saúde Ednyra 
Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira 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 expondo a prestação de contas referente ao Fundo Municipal de 
Saúde. Discorrendo a transmissão da Audiência Publica referente ao segundo 
quadrimestre do ano de dois mil e vinte (maio, junho, julho, agosto - 2020), 
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. A gestora expõe o montante financeiro de R$ 
6.918.995,96(Seis milhões, novecentos e dezoito mil, novecentos e noventa e cinco 
reais, noventa e cinco centavos), um índice desse quadrimestre de total gasto com 
saúde a de 23,71% (vinte e três setenta e um por cento). Os trabalhos seguem sendo 
apresentados na transmissão, a gestora narra 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 público de saúde nos meses do quadrimestre. A apresentação 
discorre, onde a gestora explana o demonstrativo das ações realizadas nos 
atendimentos aos usuários pela pandemia do Coronavirus-Covid 19, registros e 
notificações apresentadas em gráficos técnicos elaborados pelas equipes da 
Secretaria de Saúde. Iniciada em março, a pandemia permanece, as equipes  e a 
gestão mantém incansavelmente as ações e os trabalhos realizados no combate a 
pandemia, em virtude que os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, do atual  
cenário epidemiológico da pandemia não demonstra a perspectiva de previsão do fim 
da transmissão do vírus Covid-19. Para constar, eu, Magali Soave de Oliveira, agente 
administrativo do Fundo Municipal de Saúde, subscreve o presente relatório ata, que 
vai assinada pela Secretária Municipal da Saúde, e Presidente do Conselho Municipal 
de Saúde. 
 
Andirá,Pr, 29 de setembro de 2020. 
 
 
Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira 
Secretária Municipal de Saúde 
 
Lucinéia Aparecida da Cruz  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Andirá  
 
Magali Soave de Oliveira 
Agente Administrativo. 
 
 



 

Relatório Ata da Audiência Pública Municipal – Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal de Saúde do terceiro quadrimestre do ano de dois mil e 
vinte (setembro, outubro, novembro, dezembro, 2020), em 19 de fevereiro de 
2021. 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (19.02.2021), 
às quinze horas, realizou-se a Audiência Pública Municipal, Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal de Saúde pertinente ao terceiro quadrimestre do ano de dois mil 
e vinte. Em decorrência que perdura a pandemia do Coronavirus – Covid 19, a 
Câmara Municipal estar em restrição para os trabalhos que ocasionam aglomerações, 
ajuntamentos, o trabalho foi realizado na Prefeitura Municipal, sala de reuniões, 
apresentação virtual pela ferramenta Face book, endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal, assessorado pelo Secretário de Comunicação e Cultura, Bruno Dutra. A 
Secretária da Saúde Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira 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 expondo a prestação de contas 
referente ao Fundo Municipal de Saúde. Discorrendo a transmissão da Audiência 
Publica referente ao terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte (setembro, 
outubro, novembro, dezembro, 2020),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. A 
gestora expõe o montante financeiro de R$ 6.438.139,40(Seis milhões, quatrocentos e 
trinta e oito mil, cento e trinta e nove reais, quarenta centavos), um índice do 
quadrimestre de total gasto com saúde de 27,03% (vinte e sete e três por cento).Os 
trabalhos seguem sendo apresentados na transmissão on line, a gestora narra 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 público de saúde nos meses do 
quadrimestre, e a gestora finda a apresentação, e o valor total dos gastos ofertados 
para os atendimentos com os usuários da Rede de Atenção Primaria Municipal-SUS-
Sistema Único de Saúde,foi de R$17.881.237,59 (dezessete milhões oitocentos e 
oitenta e um mil duzentos e trinta e sete reais, cinqüenta e nove centavos).Para 
constar, eu, Magali Soave de Oliveira, agente administrativo do Fundo Municipal de 
Saúde, subscreve o presente relatório ata que vai assinada pela Secretária Municipal 
da Saúde, e Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Andirá,Pr, 19 de fevereiro de 2021. 
 
 
Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira 
Secretária Municipal de Saúde 
 
Lucinéia Aparecida da Cruz  
Presidente em exercício do Conselho Municipal de Saúde de Andirá.  
 
Magali Soave de Oliveira 
Agente Administrativo. 
 
 


