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Ata nº 001, do dia 23 de fevereiro de 2022, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da 

Saúde, realizada às 15h30minutos, na Câmara Municipal de Quitandinha, conduzida pelo 

servidor Otávio Borsato Mlenek, Assessor de Secretário. Também estiveram presentes a 

Secretária Municipal de Saúde Danielli Teixeira da Cruz e o servidor Matheus Lesinhoski 

Barchechen, Assistente Administrativo. A apresentação teve por objetivo expor os números da 

saúde no quesito atendimento do 3º quadrimestre do ano de 2021. São audiências obrigatórias 

a serem feitas nas casas legislativas em cumprimento ao Artigo 9º § 4º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O servidor Otávio Borsato Mlenek iniciou expondo alguns dados 

referentes à vacinação para imunizar a população contra a COVID-19 e explicou que até 31 de 

dezembro de 2021 foram recebidas 6.946 doses da CORONAVAC, 10.535 doses da 

ASTRAZENECA, 13.902 doses da PFIZER e 985 doses da JANSSEN, sendo que até a mesma 

data foram 558 aplicações da dose única, 14.355 aplicações da primeira dose, 12.574 

aplicações da segunda dose e 1.394 aplicações da dose de reforço, totalizando 28.881 vacinas 

aplicadas. Em seguida, foram expostos os seguintes dados sobre os serviços em saúde: 

15.315 consultas médicas e de enfermagem; 20.605 procedimentos de enfermagem; nas 

ações ACS foram 27.172 visitas feitas e os cadastros realizados/atualizados foram 590 

domiciliares e 1.711 individuais; 2.816 hipertensos cadastrados; 757 diabéticos cadastrados; 

340 pessoas que possuem doença respiratória/do pulmão (asma, DPOC e outras); 424 

pessoas que possuem doença cardíaca/do coração (insuficiência cardíaca, arritmia e outras); 

285 pessoas hospitalizadas por todas as causas; 00 casos de internamento por pneumonia em 

menores de 05 anos; 00 casos de internamentos por desidratação em menores de 05 anos; 35 

internamentos por diabetes; 61 transferências para outros hospitais; 4.802 consultas de 

urgência e emergência; 235 consultas de suspeitos de COVID-19; 27 internamentos de 

suspeitos de COVID-19; 19 encaminhamentos realizados nos casos suspeitos de COVID-19. 

Nas especialidades foram 1.011 consultas médicas de pediatria; 394 consultas de ginecologia; 

443 consultas de obstetrícia e pré-natal; 202 consultas de neurologia; 373 atendimentos de 

dermatologia; 366 atendimentos de consultas de psiquiatria; 263 atendimentos em psicologia; 

1.729 atendimentos odontológicos; 708 preventivos de câncer do colo uterino; 490 

eletrocardiogramas; 9.350 exames laboratoriais credenciado que totalizaram R$61.403,89; 

23.038 atendimentos da farmácia municipal, sendo que 723 pacientes que fazem uso de 

medicamentos controlados foram atendidos; 126 atendimentos pré-hospitalar móvel (SAMU); 

112 transporte Inter-hospitalar pela Unidade de Suporte Básico por meio do SAMU 192; 00 

transportes com aeronave (SAMU); 00 óbitos em menores de 01 ano; 61 outros óbitos; 79 

nascidos vivos; 74 notificações do SINAN; na vigilância em saúde foram 136 vistorias de 

inspeção sanitária, 79 licenças sanitárias, 06 denúncias/reclamações, 05 atendimentos, 58 

inspeções de licença tabaco, 40 laudos de análise de água e 105 inspeções sanitárias de 

saúde do trabalhador; ocorreram 289 atendimentos pela Ouvidoria, sendo 04 reclamações, 00 

denúncias, 40 solicitações de informação, 00 sugestões, 00 elogios e 245 foram classificados 

como outros. Na sequência, o Contador do Poder Executivo, Ricardo Casagrande, expôs 

mailto:quitandinhacamara@hotmail.com


CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 
Avenida Fernandes de Andrade, 839 – Centro -  Fone (41) 3623-1443 

E-mail: quitandinhacamara@hotmail.com 

Site: camaradequitandinha.pr.gov.br 

___ 

2 
 

alguns dados financeiros relacionados à Secretaria Municipal de Saúde: O total de despesas 

empenhadas desta área foi de R$6.370.494, sendo Salário Família R$410 (0,1%); 

Vencimentos R$2.465.820 (38,6%); Obrigações INSS R$127.570 (2%); Outras Variáveis HE 

R$169.901 (2,7%); Obrigações Instituto R$453.250 (7,1%); Indenizações trabalhistas R$25.242 

(0,4%); Obras e Instalações R$105.099 (1,6%); Equipamentos R$319.972 (5%); Consórcio 

R$162.661 (2,6%); Material de consumo R$479.569 (7,5%); Materiais de distribuição gratuita 

R$139.315 (2,2%); Outros pessoa física R$9.576 (0,2%); Outros pessoa jurídica R$1.828.088 

(28,7%); Tecnologia da Informação R$19.521 (0,3%); Auxílio Alimentação R$64.500 (1%). 

Algumas despesas relevantes foram: Combustíveis e lubrificantes R$157.884; Material 

Hospitalar R$134.309; Manutenção de veículos R$21.055; D. G. Medicamentos R$35.997; 

Empresa Médica R$585.618; Hospital R$1.030.242 e Manutenção de equipamentos R$14.969. 

Realizadas as explicações colocou-se à disposição e esclareceu dúvidas. Nada mais havendo, 

eu, Eduardo Karpinski, redigi a presente ata. 
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