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Ata nº 003, do dia 19 de maio de 2016, da Audiência Pública da Secretaria Municipal 

da Saúde, às 18h:30min, na Câmara de Vereadores de Quitandinha, realizada pela 

enfermeira padrão e Coordenadora da Atenção Básica Municipal senhora Lilian Thalita 

e Silva Dearo: a apresentação de hoje tem por objetivo expor os números da saúde no 

quesito atendimento e finanças de janeiro à abril do ano de 2016; são audiências 

obrigatórias a serem feitas nas casas legislativas em cumprimento ao Artigo 9º § da lei 

de Responsabilidade Fiscal; Dando sequência explicou que foram 9264 consultas 

médicas; 35000 procedimentos de enfermagem; 1078 visitas domiciliares/enfermeiros 

ESF; 11274 visitas ACS e totalizando 12352 visitas;  536 pessoas hospitalizadas; 3781 

acompanhamentos a diabéticos e hipertensos; 08 casos de pneumonia em menores 

de 05 anos; 03 casos de desidratação em menores de 05 anos; 29 hospitalizações por 

diabetes; 3.832 consultas de urgência e emergência; 511 pré-natal; 53 purperal; 406 

preventivos de câncer do colo de útero; 1143 atendimentos de puericultura; 472 

eletrocardiograma; 2.948 procedimentos odontológicos; 105 internamentos e 302 de 

urgência e emergência, ambos em Campo Largo; 60 consultas r cirurgias em Piên; 

1.475 imunizações; 18 coberturas vacinal HPV; 285 atendimentos em Psicologia; 52 

terapias em grupo; 9955 atendimento farmácia municipal; 2.155 serviços de radiologia; 

10780 exames laboratoriais credenciado; 5177 exames laboratoriais COMESP; 02 

óbitos em menor de 01 ano; 36 outros óbitos; 46 nascidos vivos; 41 notificação do 

SINAN; 204 atendimentos da fisioterapia; relatórios de materiais e equipamentos para 

tratamento domiciliar; vigilância em saúde; transportes; despesas totais R$ 

3.119.581,11 percentual de recursos próprios investidos em saúde no quadrimestre de 

2016 em 24,62%; Feitas e realizadas as explicações colocou-se à disposição e 

esclareceu as dúvidas. Nada mais havendo, eu Licimar Meinelecki, redigi a presente 

ata que será assinada pelos presentes.  
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