
 

Realizou-se no dia vinte e um de Julho de dois mil e vinte e um reunião extraordinária 

virtual em decorrência da pandemia de coronavírus. Utilizou-se de aplicativo de 

mensagem whatssap para a realização da discussão e divulgação dos documentos 

analisados. A pauta foi a Alteração dos valore do credenciamento médico, enfermeiro e 

técnicos de enfermagem, e da Aprovação para que as audiências para inclusão de 

profissionais ocorram a cada 6 meses e não em 2 meses como vem ocorrendo 

atualmente. A presidente do conselho Laodicéia, iniciou a reunião e passou a palavra 

pra Daniele dos Santos secretária de Saúde onde apresentou a alteração realizada 

referente os valores pagos no credenciamento, conforme solicitação dos membros 

deste Conselho, Daniele  pergunta se algum membro tem mais alguma dúvida, Jose 

Carlos Santos pede pra incluir os valores pagos nos municípios da região na resolução 

expedida pelo Conselho Municipal de Saúde, João Batista Dantas questiona os valores 

pagos aos técnicos de Enfermagem, que na opinião dele esta baixo, e que na Capital 

está com um valor mais alto e maior oferta de trabalho, Laodiceia esclarece que nossa 

maior dificuldade é com a contratação de médicos, pela questão financeira e 

deslocação e que Técnicos de enfermagem temos alguns formados e que residem no 

município, facilitando a procura. Sem mais questionamentos Laodiceia agradece a 

participação de todos os membros, menciona a secretaria de saúde e o Dr Evandro 

procurador do Município pela participação e suporte Jurídico, Daniele secretária de 

saúde também agradece a todos e fica a disposição caso surjam dúvidas, e agradece a 

participação do Dr Evandro. Laodicéia encerra a reunião e que a votação será on-line e 

que somente será válido os votos de quem participou da reunião e que os membros se 

manifestem em mensagem de texto informando seus respectivos nomes e voto quanto 

às solicitações de a) Aprovação da correção de valores pagos mediante 

credenciamento de profissionais, b) alteração do prazo de credenciamento conforme 

memorando 19/2021 emitido pela SMS.  Iniciou-se a votação com o membro laodicéia 

Ferreira dos Santos, votou a favor, João Batista Dantas votou a favor, Mariely Taise 

Santos votou a favor, Eliane Starepravo votou a favor, Daniele dos Santos votou a 

favor, Juliana Ditzel Melo votou a favor, Marcia Castaman votou a favor José Laertes 

do Prado votou a favor, Patricia de J. Ferreira de Oliveira votou a favor, Darci Schimidt 

votou a favor, Joceli Ribas votou a favor, e Viviane de Carvalho Moro votou favorável, 

não houve manifestação dos demais membros. Sem mais assuntos para tratar foi dada 



 

finalizada a reunião e subscrevi a presente ata que segue assinada por mim secretária 

do CMS Mariely Taise Santos e pela presidente Laodicéia Ferreira dos Santos.  

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDIRITUBA  

VOTAÇÃO:  a) Aprovação da correção de valores pagos mediante credenciamento de profissionais, b) alteração do prazo de 
credenciamento conforme memorando 19/2021 emitido pela SMS 

  Titular F  Voto    Suplente F  Voto  

I - 
Represent
antes do 

Executivo: 

Daniele dos Santos  P APROVA    Joceli Ribas  P  APROVA 

Fernanda Ribas       Jean Cristofer Sanches 
   

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

Represent
antes de 

Prestação 
de 

Serviço: 

Eliane Starepravo Cordeiro  P APROVA    Giovana Starepravo     

  

III - 
Represent
antes dos 
Profission

ais de 
Saúde: 

Mariely Taise Santos  P APROVA    Zilea Marcet de Andrade  P 
  

Renata Franco C. Ariati   
 

  Juliana Ditzel Melo P 
APROVA 

Marcia Castaman  P APROVA    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 APROVA    
Roseli de Fátima 
Zanunsini  

  
  

José Laertes do Prado   P APROVA    José Carlos dos Santos   P  APROVA 

Juvenal Jose da Rocha       João Batista Dantas  P 
APROVA 

Sandra Oliveira de Assis 
  

  
Thiago Enrique da Costa 
Leite   

  
  

Julio Carvalho       
Antonio Cesar Dias 
Machado 

  
  

Anadir Terezinha F 
Mendes 

      Eloina Sordica Ferreira 
 

 Patricia de J. Ferreira de 
Oliveira 

 P  APROVA   Irineu Ader Lecheta 
 

               Titulares presentes: 8 membros              Suplentes presentes: 05 membros  

VOTOS VÁLIDOS: 10 VOTOS DE APROVAÇÃO 

 

Laodicéia Ferreira dos Santos 
Presidente do CMS- Mandirituba 

Mariely Taise Santos  
Secretária ad-hoc 



 

 


