
 

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

segunda reunião extraordinária do conselho de saúde de Mandirituba. A presidente 

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

urgência na ocupação de vagas em decorrência da pandemia de covid-19, passou a 

palavra para a secretaria de saúde Daniele dos Santos que explano mencionando que 

o credenciamento dos serviços de medicina e enfermagem 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 generalista, enfermeiro e 

técnico de enfermagem, sendo que todos os profissionais irão atuar em serviços que 

prestam atendimentos a pacientes acometidos pelo coronavirus, Daniele esclareceu 

que o valor total será de até R$ 1.865.116,80 contudo esse valor será utilizado apenas 

se houver necessidade de aumento de profissionais, Daniele informou ainda que a hora 

de trabalho do médico será  pago R$120,00 (cento e vinte reais), a hora do enfermeiro 

será R$20,19 (vinte reais e dezenove centavos) e do técnico de enfermagem será 

R$10,09 (dez reais e nove centavos). Daniele abriu espaço para dúvidas e 

questionamentos, Juvenal Rocha mencionou que por se tratar de uma minuta similar a 

002/2021 os questionamentos já foram respondidos, contudo questionou qual a fonte 

de recursos para pagamento, Daniele mencionou que existe saldo do repasse nacional 

recebido para ações de enfrentamento a pandemia de coronavírus e que o residual 

será utilizada fonte de recurso livre municipal, Laodicéia contribuiu mencionando que 

os valores pagos aos profissionais de enfermagem são baixos comparados ao 

mercado, destacou ainda que o trabalho executado pela equipe de enfermagem é de 

suma importância portanto o valor deveria ser condizente a sua contribuição e que 

pode ocorrer defasagem de profissionais devido ao baixo valor pago, Laodiceia 

solicitou a secretaria de saúde observação sobre a necessidade de realizar a 

contratação de profissionais através de concurso publico pois há vacância de vagas no 

quadro de profissionais do município, Daniele mencionou que ate o final do ano em 

vigência não há legalidade para a realização de concurso, contudo solicitou 

levantamento do número de vagas na secretaria de saúde para uso após a vigência da 

lei que impede momentaneamente abertura de concurso público. A presidente do 

conselho encerrou a reunião agradecendo a participação dos membros e deu 



 

sequencia a votação através do whatssap. Daniele dos Santos votou a favor da 

aprovação da minuta 002/2021, Fernanda Ribas votou a favor, Zilea Marcet votou a 

favor, Juliana DItzel votou a favor, Marcia Castaman votou a favor,Vanessa Braz votou 

a favor, Sandra Oliveira votou a favor, Patricia de Jesus votou a favor  e Darci Schimidt 

votou a favor, foram nove votos de aprovação da minuta 002/2021. 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 

11/01/2021 – Aprovação da minuta 002/2021 de credenciamento de serviço médico e de enfermagem para enfrentamento da 
covid-19 

MEMBRO SUPLENTE VOTOS DE APROVAÇÃO 
VOTOS CONTRA A 

APROVAÇÃO  

DANIELE DOS SANTOS   APROVADO   

FERNANDA RIBAS    APROVADO   

- Maria Elena NÃO MANIFESTOU VOTO NÃO MANIFESTOU VOTO 

ELIANE STAREPRAVO -  NÃO MANIFESTOU VOTO NÃO MANIFESTOU VOTO 

- ZILEA MARCET ANDRADE  APROVADO   

 - JULIANA DITZEL APROVADO   

MARCIA CASTAMAN  - APROVADO   

 - VANESSA DE OLIVEIRA BRAZ APROVADO   

IRIVAN DE JESUS FERREIRA   NÃO MANIFESTOU VOTO   

SANDRA OLIVEIRA DE ASSIS   APROVADO   

PATRICIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA    APROVADO 
 

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 
09 VOTOS 

TOTAL DE VOTOS 
CONTRA A APROVAÇÃO: 

0 VOTOS.  

 

Laodicéia Ferreira dos Santos 
Presidente do CMS- Mandirituba 

Mariely Taise Santos  
Secretária ad-hoc 

 


