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Ata nº 02/2022. Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, foi realizada 1 
uma reunião extraordinária no formato virtual, do Conselho Municipal de Saúde de Irati. A 2 
reunião teve início com o envio do ofício nº04/2022 do Consórcio Intermunicipal de Saúde, 3 

aos conselheiros, referente a aprovação da Prestação de Contas dos itens adquiridos 4 
através do Convênio nº 883689/2019, com recursos do Ministério de Saúde; a conselheira 5 
Patrícia, expõe que o Consórcio Intermunicipal de Saúde recebeu do Ministério da Saúde, 6 
um recurso através de Emenda Parlamentar; relata que já se cumpriu o período do 7 
convênio, e que chegou o momento para a prestação de contas; esclarece que como o 8 

Consórcio é uma associação de nove municípios, normalmente é repassado toda a 9 

documentação das prestações de contas para o Conselho Regional de Secretários 10 

Municipais de Saúde, mas neste caso o Ministério de Saúde pediu também para que seja 11 
repassado ao Conselho Municipal de Saúde da cidade onde o Consórcio está instalado, ou 12 
seja, no município de Irati.  Em seguida, a conselheira encaminha para os demais 13 
conselheiros, o ofício juntamente com a planilha dos itens adquiridos, bem como, todos os 14 

documentos utilizados para a prestação de contas. Após a apresentação, a presidente 15 
Carla do Rocio Mosele colocou para a aprovação, sendo aprovado pelos seguintes 16 

conselheiros: Walter Henrique Trevisan, representante da 4ª Regional de Saúde; Sidnei 17 
João Barankevicz, representante da Santa Casa de Irati; Leoni do Carmo da Luz, 18 
representante da Associação dos Servidores do SUS do Paraná - ASSEF; João Amauri 19 

Bucco, representante do Sindicato dos Metalúrgicos de Irati; Jussara Aparecida Kublinski 20 
Hassen, representante da Secretaria Municipal de Saúde; Wanderley Carlos Perdoncini, 21 

representante do Rotary Club de Irati; Luiz Angelo Fornazari, representante do Corpo 22 
Clínico da Santa Casa; Gerson Musial, representante do Observatório Social do Brasil de 23 

Irati; Francisco Malach Marochi, representante da Paróquia São Miguel, com a ressalva que 24 
seja encaminhada cópia dos documentos para arquivamento na Casa dos Conselhos; 25 
Patrícia relata que enviou alguns documentos no e-mail, e encaminhará a prestação de 26 
contas final. Sem mais assuntos a tratar, a presidente Carla do Rocio Mosele encerrou a 27 

reunião. Eu, Mariana do Carmo Bueno da Rocha, redigi e assinei a presente ata com a 28 
presidente, e os demais conselheiros. 29 
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