
 

Realizou-se no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois reunião em 

ambiente virtual utilizando plataforma google.meet A pauta foi a solicitação da 

secretaria de saúde através dos ofícios 36/2022 e 44/2022, sobre a apreciação do 3º 

RDQA e RAG 2021 bem como aprovação de dilação de prazo referente a Resolução 

784/2019  da SESA PR que institui incentivo financeiro de investimento em reforma, 

ampliação e construção de unidades de saúde. A presidente do conselho Laodicéia 

deu as boas-vindas aos membros e apresentou os assuntos da pauta, passando a 

palavra para a secretária de saúde Daniele dos Santos, Daniele deu inicio a 

apresentação do RAG 2021 esclarecendo que as informações do 3º RDQA de 2021 

estão contidas no relatório anual e que se os membros tiverem dúvidas ou 

questionamentos podem perguntar a qualquer momento, no Bloco de Atenção Primária 

Daniele informou o quantitativo de profissionais da APS com total de 123.436 

atendimentos, bem como dados da tabela de procedimentos e consultas realizadas na 

APS 2021, consultas e procedimentos realizados no CAPS com total de 3.353 

atendimentos, no Bloco de Média e Alta Complexidade foram realizadas 42.646 

consultas no Hospital Municipal de Mandirituba e na Policlínica de Mandirituba, 111.085 

procedimentos de enfermagem e 631 procedimentos médicos. Daniele continuou a 

explanação do relatório de atendimentos do SAMU e ambulância sendo 1.643 

atendimentos de transferências, foram realizados 757 internamentos no HMM entre 

clinica médica, obstétrica e pediátrica. Explanou a realização de 6.493 exames de raio-

x, ultrassonografias foram 2.955. Daniele seguiu apresentando o Bloco de Vigilância 

em Saúde onde foram realizados 7.531 atendimentos e na vigilância epidemiológica 

57.859 procedimentos. No Bloco de Atenção Farmacêutica foram realizados 63.414 

atendimentos, sendo distribuídos 1.073.726 medicamentos, na farmácia especial em 

atendimentos de nutrição foram 803 atendimentos, o total de custos de distribuição de 

leites  na APS foi R$ 172.240,81 e no Hospital foram gastos R$1.792,20. Através da 

Lei de Incentivo Mão Amiga, foram realizados 102.684 exames laboratoriais com custo 

total de R$524.437,56. Os exames de imagem foram 2.622 com valor total de 

R$224.689,54. As consultas com especialistas foram 2.846 com custo de R$81.702,50. 

Após a explanação todos os dados do relatório Daniele abriu espaço para duvidas, mas 

não houve manifestação dos membros. Anderson Luis Baptista iniciou a apresentação 



 

de dados financeiros referente a 2021, as receitas resultantes de impostos e 

transferências constitucionais e legais teve total apurado de R$57.694.605,65, para 

manutenção do serviço o total geral foi R$5.092.666,55 na APS valor bruto total de 

R$4.287.15,94, na Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar o 

total foi R$602.688,00 valor advindo pela pandemia de coronavírus R$60.000,00 e 

vigilância em saúde o valor foi R$142.821,61 Anderson apresentou valor detalhado dos 

grupos e ações. O total de despesas empenhadas foi de R$19.894.572,60 e despesas 

liquidas totalizou R$19.689.649,83. As transferências de recursos do Sistema Único de 

Saúde foram R$6.426.287,84 sendo R$5.407.303,96 provenientes da União e 

R$1.018.983,88 provenientes dos Estados, outras transferências da saúde 

R$1.113.729, o total de receitas adicionais para o financiamento da saúde foi de 

R$7.540.017,36. O percentual de aplicação em ações e serviços públicos da saúde 

sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais foi de 18,58%, 

sendo que a obrigatoriedade é de no mínimo 15%, o valor referente a diferença entre o 

valor executado e o limite mínimo constitucional é de R$2.063.961,58. Foi apresentado 

relatório e aplicação dos anos de 2019, 2020 e 2021 demonstrando que em valor 

Mandirituba mantem-se aplicando maior valor que aquele exigido por lei. Anderson 

finalizou mencionando que esta a disposição para eventuais duvidas dos membros 

sobre o relatório financeiro da saúde de 2021, Laodicéia agradeceu a apresentação, 

não houve manifestação dos membros sobre dúvidas Laodicéia passou a palavra para 

Joceli que solicitou aprovação do prazo de dilação de prazo de 180 dias referente a 

Resolução 784/2019 da Secretaria de Estado do Paraná (SESA) que institui incentivo 

financeiro de investimento em reforma, ampliação e construção de Unidades de saúde, 

informando que a concorrências 002/2021 restou fracassada e a concorrência 

006/2021 restou deserta, e que já foi solicitada abertura de novo processo licitatório, e 

tais processos são necessários a reforma da Unidade Francisco Lineu Barbosa. 

Laodicéia solicitou que os membros que fossem contrários a dilação do prazo 

manifestassem, não houve manifestação. Daniele pediu a palavra informando que 

conforme votado anteriormente existem duas reformas a serem realizadas entretanto 

tais processos ainda estão em fase de analise pela SESA e é intenção da secretaria de 

saúde realizar licitação de serviços e materiais em conjunto afim de tornar os 



 

processos mais atrativos financeiramente aos fornecedores. Laodicéia informou aos 

membros que a votação para aprovação do 3º RDQA e RAG 2021 será realizada 

nominalmente através de mensagem no grupo de membros do conselho de saúde, 

desde modo Daniele dos Santos, Jean Cristopher, Patricia de Jesus, Sandra de 

Oliveira, Renata Franco, Maria Elena de Oliveira, Darci Schimidt, Eliane Estarepravo, 

José Carlos dos Santos, João Batista Dantas votaram a favor da aprovação do 3º 

RDQA 2021 e do Relatório Anual de Gestão 2021, não houve manifestação de outros 

membros. Sem mais assuntos para tratar foi dada finalizada a reunião e subscrevi a 

presente ata que segue assinada por mim Laodicéia Ferreira dos Santos Matiolo e pelo 

vice presidente Jean Cristofer Sanchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDIRITUBA  

VOTAÇÃO: APROVAÇÃO DO 3º RDQA E DA RAG 2021 

  Titular F    Suplente F  Voto  

I - 
Represent
antes do 

Executivo: 

Daniele dos Santos P   Joceli Ribas P APROVA 
Allyson Gonçalves 
Quadros 

   Jean Cristofer Sanches P 
APROVA 

Viviane de Carvalho Moro    Maria Elena de Oliveira P APROVA 
II - 

Represent
antes de 

Prestação 
de 

Serviço: 

Eliane Starepravo Cordeiro P   Giovana Starepravo    

APROVA 

III - 
Represent
antes dos 
Profission

ais de 
Saúde: 

Mariely Taise Santos    Zilea Marcet de Andrade  
 

Renata Franco C. Ariati P   Juliana Ditzel Melo  
APROVA 

Marcia Castaman    Laodicéia  F.  Santos  P APROVA 

Vanessa de Oliveira Braz    Tiago Freire Bueno  
 

IV - 
Represent
antes dos 
Usuários 

do 
Sistema 

de Saúde: 

Irivan de Jesus Ferreira    Sueli Veloso    
 

Darci Schimit Hart P   Roseli de Fátima 
Zanunsini  

 
APROVA 

José Laertes do Prado     José Carlos dos Santos  P APROVA 

Juvenal Jose da Rocha    João Batista Dantas P 
APROVA 

Sandra Oliveira de Assis P   Thiago Enrique da Costa 
Leite   

 
APROVA 

Julio Carvalho    Antonio Cesar Dias 
Machado 

 
 

Anadir Terezinha F 
Mendes 

   Eloina Sordica Ferreira  

 
Patricia de J. Ferreira de 
Oliveira  P   Irineu Ader Lecheta  

APROVA 
                    Titulares presentes: 06 membros      Suplentes presentes: 06 membros 

VOTOS DE APROVAÇÃO: 11 VOTOS  

Laodicéia F Santos Matiolo 
Presidente do CMS- Mandirituba 

Jean Cristofer Sanchez 
Vice-presidente do CMS- Mandirituba 

 


