
 

Realizou-se no dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e um reunião 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 Análise da Programação anual de saúde, do Relatório detalhado do 1º 

quadrimestre de 2021 e a Alteração do regimento do CMS. A presidente do conselho 

Laodicéia, iniciou a reunião e passou a palavra pra Daniele dos Santos secretária de 

Saúde onde apresentou os dados conforme relatório emitido pela secretaria de saúde, 

após a apresentação dos dados Laodicéia solicitou que o servidor Aderbal 

apresentasse o relatório financeiro da secretaria de saúde, Aderbal apresentou os 

dados conforme relatório. Ao término da apresentação a presidente questionou o 

motivo de índice de aplicação financeira do município ser menor comparado aos 

relatórios anteriores, Aderbal mencionou que o recebimento de verba estadual e federal 

contribuiu para que o município reduzisse sua contribuição comparada aos relatórios 

anteriores, contudo sem afetar a qualidade do serviço prestado, não houve 

manifestação dos demais membros, Laodicéia solicitou que a  coordenadora da 

Atenção Primária em Saúde apresentasse a Programação Anual de Saúde 2021 

(PAS), sendo assim a coordenadora apresentou os dados contidos na PAS 2021, e 

abriu para questionamentos dos membros, Marcia Castaman mencionou a 

necessidade de realizar treinamentos e capacitações a respeito de biossegurança para 

os profissionais de saúde afim de qualificar o serviço prestado bem como realizar 

estratégia para diminuir os impactos dos resíduos gerados nos serviços de saúde, 

Agueda concordou que será realizada capacitação aos servidores. Laodicéia deu 

sequencia a reunião solicitando aprovação dos membros para alteração no regimento 

interno do conselho de saúde, explicou que atualmente o regimento só permitia como 

membros profissionais de saúde de nível superior, entretanto a participação de 

profissionais de saúde de outros níveis de formação garante que as demandas de 

todas as classes sejam discutidas, não houve questionamentos ou manifestações 

contrarias a alteração do regimento. Assim Laodicéia solicitou que os membros se 

manifestassem em mensagem de texto informando seus respectivos nomes e voto 

quanto à solicitação de a)  Aprovação do 1ª RDQA de 2021, b) Aprovação da 

Programação anual de saúde 2021 c) Aprovação da alteração do regimento interno do 



 

conselho de saúde autorizando a participação de profissionais de saúde de nível médio 

como membros do conselho de saúde. Iniciou-se a votação com o membro laodicéia 

Ferreira dos Santos, votou a favor, Mariely Taise Santos votou a favor, Renata 

Claudino Ariati votou a favor da aprovação, Fernanda Ribas, votou a favor, Daniele dos 

Santos votou a favor, Patricia de J. ferreira de Oliveira  votou a favor, Marcia Castaman 

votou  a favor,  Darci Schimidt votou a favor, Sandra Oliveira de Assis votou a favor, 

Viviane de Carvalho Moro votou a favor, e Joceli Ribas 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 do 1ª RDQA de 2021 b) Aprovação da Programação anual de saúde 2021. c) aprovação da alteração 
do regimento interno do conselho de saúde autorizando a participação de profissionais de saúde de nível médio como 
membros do conselho de saúde 

  Titular F  Voto    Suplente F  Voto  

I - 
Represent
antes do 

Executivo: 

Daniele dos Santos  P APROVA    Joceli Ribas  P  APROVA 

Fernanda Ribas  p  APROVA   Jean Cristofer Sanches 
   

Viviane de Carvalho Moro  P  APROVA   Maria Elena de Oliveira     
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 
 APROVA 

Renata Franco C. Ariati  P APROVA    Juliana Ditzel Melo 
 

 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      

Juvenal Jose da Rocha       João Batista Dantas   

 Sandra Oliveira de Assis  P  APROVA   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: 10 membros              Suplentes presentes: 03 membros  

VOTOS VÁLIDOS: 10 VOTOS DE APROVAÇÃO 

 

 

Laodicéia Ferreira dos Santos 
Presidente do CMS- Mandirituba 

Mariely Taise Santos  
Secretária ad-hoc 

 


