
 

Realizou-se no dia cinco de janeiro de dois mil e vinte e um utilizando ambiente virtual 

a primeira reunião extraordinária do conselho de saúde de Mandirituba. A presidente 

Laodiceia cumprimentou os membros e mencionou que a reunião foi solicitada devido 

urgência em dar sequencia ao credenciamento de serviço médico para suprir a 

vacância de vagas no município, passou a palavra para a secretaria de saúde Daniele 

dos Santos que explano mencionando que o credenciamento faz-se necessário, pois 

não houve prorrogação do estado de calamidade decretado pelo governo nacional, 

Daniele mencionou que a minuta prevê contratação de serviço médico subdividido em 

plantonista para o Hospital Municipal de Mandirituba e médico generalista com 

quarenta horas semanais de serviço prestado aos demais estabelecimentos de saúde 

do município, Daniele esclareceu que houve aumento de valor para pagamento  dos 

médicos das unidades de saúde pois é previsto legalmente que o valor pago poderá 

ser o menor valor salarial pago a um servidor estatutário, Daniele mencionou que o 

valor estimado para o serviço será até R$1.275.840,00 para médico plantonista e até 

R$1.733.184,00 para médicos generalistas atuantes nos demais estabelecimentos de 

saúde, e a vigência do contrato será doze meses a partir das assinaturas. A presidente 

deu sequencia mencionando que a questão sobre aumento do valor pago e sua 

legalidade foram confirmadas com o procurador do município Evandro 

Evandro Krachinski Duarte, a presidente disponibilizou tempo para questionamento dos 

membros, não houve questionamentos quanto ao credenciamento, contudo o membro 

Irivan mencionou sobre a necessidade de divulgar o modo de contratação dos médicos 

a população com objetivo de minimizar duvidas sobre contratação dos médicos, o 

membro Carlos também contribuiu mencionando que o aumento do valor pago justifica-

se pois houve também aumento na procura de profissionais médicos, concluiu 

parabenizando o município pela gestão na área da saúde, Laodiceia informou que 

durante o ano estará disponibilizando pagina no facebook para divulgação de 

informações e ações referentes ao conselho de saúde, Daniele retomou a palavra 

citando que nos próximos dias também será enviado para apreciação do conselho 

credenciamento de profissionais voltados a ações de combate ao coronavírus visto que 

foi necessária dispensa de profissionais pois o embasamento legal para contratações 

desses profissionais não foi disposto em novo decreto nacional. A presidente do 



 

conselho encerrou a reunião agradecendo a participação dos membros e deu 

sequencia a votação através do whatssap. Sem mais assuntos para tratar foi dada 

subscrevi a presente ata que segue assinada por mim Laodicéia Ferreira dos Santos e 

pela secretaria do CMS Mariely Taise Santos. 

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANDIRITUBA  

VOTAÇÃO 

05/01/2021 – Aprovação da minuta 001/2021 de credenciamento de serviço médico 

MEMBRO SUPLENTE VOTOS DE APROVAÇÃO 
VOTOS CONTRA A 

APROVAÇÃO  

DANIELE DOS SANTOS   APROVADO   

 
 VIVIANE DE CARVALHO MORO  APROVADO   

 
MARIA ELENA OLIVEIRA APROVADO   

ELIANE STAREPRAVO   APROVADO   

MARIELY TAISE   APROVADO   

  JULIANA DITZEL APROVADO   

MARCIA CASTAMAN   APROVADO   

  VANESSA DE OLIVEIRA BRAZ APROVADO   

IRIVAN DE JESUS FERREIRA   APROVADO   

SANDRA OLIVEIRA DE ASSIS   APROVADO   

PATRICIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA    NÃO MANIFESTOU VOTO NÃO MANIFESTOU VOTO  

DARCI SCHIMIDT HART   APROVADO   

JULIO CARVALHO ANTONIO CESAR DIAS  MACHADO NÃO MANIFESTOU VOTO NÃO MANIFESTOU VOTO 

JOSÉ LAERTES DO PRADO JOSE CARLOS DOS SANTOS NÃO MANIFESTOU VOTO NÃO MANIFESTOU VOTO 

ANADIR TEREZINHA F MENDES ELOINA SORTICA FERREIRA  NÃO MANIFESTOU VOTO NÃO MANIFESTOU VOTO 

    

TOTAL DE VOTOS 
APROVANDO A MINUTA 

001/2021 
11 VOTOS 

TOTAL DE VOTOS 
CONTRA A APROVAÇÃO: 

0 VOTOS.  

 

 

Laodicéia Ferreira dos Santos 
Presidente do CMS- Mandirituba 

Mariely Taise Santos  
Secretária ad-hoc 

 


