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Ata nº 09/2022. Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, foi 1 
realizada a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Irati, na Casa dos 2 
Conselhos Municipais. A reunião teve início com o vice-presidente Gerson, realizando a 3 

conferência do quórum que fechou em cinco. Em seguida, o vice-presidente explica que a 4 
reunião é a continuidade da reunião do dia 23/03/2022; passa a palavra para o senhor 5 
Alejandro, o qual expõe que uma das questões que ficou pendente na reunião anterior foi 6 
a questão da vacinação onde se tinha um parâmetro no SISPACTO e na PAS, em que se 7 
tinha uma meta de 95% para vacinação e o município tinha 0% da meta atingida; Alejandro 8 

apresenta um documento que será colocado em anexo com os dados reais de vacinação 9 

no município; explica que no sistema a população pediátrica do município de Irati de 1 a 2 10 

anos é de 805 pacientes, porém, o número real é de 700 nascidos vivos em 2021 e 750 em 11 
2020; explica que o primeiro problema que a Secretaria enfrenta com o sistema de vacina 12 
é o número da população; Kelly explica que o número de 805 é com base dos nascidos 13 
vivos em 2019; Gerson expõe que com toda a tecnologia existente, ainda se trabalha com 14 

números antigos; Kelly explica que todo sistema trabalha com o percentual de até 2 anos 15 
atrás; Alejandro expõe que a boa notícia, é que em abril de 2022 o sistema deve atualizar 16 

e todos os dados estarão de acordo com a apresentação demonstrada; expõe que o 17 
segundo problema do sistema é o total de doses aplicadas, pois o sistema não atualizou as 18 
doses aplicadas pelo município, relata que o município atingiu 96% de doses aplicadas de 19 

Pentavalente; 98,14% de doses aplicadas meningo C; 100,7% de doses aplicadas de 20 
tríplice viral, entre outras vacinas. Gerson questiona se o município está a baixo do 21 

percentual estipulado pelo governo Federal; Kelly explica que o governo estipula o 22 
percentual de 95% para cada vacina, desta forma, o município está a cima do percentual 23 

estipulado, desta forma na apresentação da reunião anterior, onde contava 0% no indicador 24 
de vacina, após atualização do sistema será 100%. Gerson, questiona qual o valor dos 25 
dados apresentados na última reunião; Alejandro explica que o SISPACT é um sistema do 26 
ministério público de saúde, onde é necessário que a Secretaria Municipal de Saúde 27 

apresente os seus relatórios, porém, o sistema não atualizou. Em seguida, Gerson elogia 28 
o trabalho realizado pela Secretaria; Alejandro explica que o documento apresentado com 29 
os dados reais da vacinação, será colocado em anexo no Relatório Anual de Gestão. Em 30 
seguida, o conselheiro Francisco, questiona a conselheira Kelly representante da 4ª 31 
Regional, sobre o decréscimo de nascidos vivos no município; Ismary explica que a 32 

natalidade não influência na mortalidade geral, influencia na mortalidade infantil; explica 33 
que como exposto na reunião anterior, os casos de óbitos de crianças sempre continuaram 34 
o mesmo no município; explica que se o número se mantem igual, mas diminui o número 35 
de natalidade, a taxa de mortalidade aumenta; Kelly expõe que a natalidade diminuiu em 36 
toda região, relata que se tinha 2.700 nascidos vivos e atualmente se tem 2.300 nascidos 37 

vivos; Gerson questiona a causa; Kelly relata que é a escolha das famílias, expõe que se 38 
tem uma estimativa que no ano de 2030 se tenha mais idosos do que crianças; Gerson 39 

expõe que é um assunto importante para colocar em discussão; Kelly expõe que a linha de 40 
cuidados com o idoso está se tornando uma prioridade ao Estado. Em continuidade, 41 
Alejandro realiza a apresentação do Relatório Anual de Gestão (documento arquivado na 42 
Casa dos Conselhos, pasta saúde 2022), explica que o documento é dividido em 8 diretrizes 43 
e as suas respectivas metas programas; Ismary inicia a apresentação da diretriz número 1, 44 
sendo com o tema “a garantia de acesso” expondo as 30 metas programadas para esta 45 
diretriz; para a meta nº 2, Ismary expõe que foi realizada a contratação dos novos 46 
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profissionais que irão atuar com a saúde bucal, no ano de 2021, porém, a secretaria não 47 
está encontrando auxiliar de dentista, desta forma o ministério da saúde não realiza a 48 
homologação para dar início aos trabalhos; Gerson questiona como está o atendimento de 49 

saúde bucal no interior; Ismary relata que em Gonçalves Junior a equipe está completa, e 50 
em Guamirim não tem auxiliar, por falta de profissional; Jussara expõe que foi realizada a 51 
abertura de PSS e não teve profissional inscrito; Ismary relata que as 08 ESF possui 52 
dentista, mas não é todas que possui o auxiliar, tendo em vista a falta de profissionais; para 53 
a meta nº 4, Ismary expõe que a Secretaria de Saúde, pretende estender as capacitações 54 

para mais equipes da saúde. Em seguida, o conselheiro Jair questiona se tem previsão 55 
para a realização do concurso público; Jussara expõe que de acordo com a prefeitura será 56 

realizado e que a mesma já encaminhou o número de funcionários que a Secretaria de 57 
Saúde precisa; Francisco questiona se existe algum curso de auxiliar de saúde bucal no 58 
município; Jussara expõe que não; Gerson expõe que seria interessante a secretária 59 
Jussara confirmar essa informação, para que seja discutido com o município a possibilidade 60 

em trazer um curso técnico de auxiliar de saúde bucal. Para a meta n° 8, Jussara expõe 61 
que foi reativado o ambulatório de combate ao tabagismo no ano de 2021; Gerson 62 

questiona se está diminuindo a quantidade de fumantes no município; Alejandro expõe que 63 
epidemiologicamente o número de fumantes no país diminuiu. Em continuidade, Ismary fala 64 
sobre a meta nº 10, a qual não foi atingida devido ao período de pandemia, porém, a 65 

secretaria já está colocando em pratica; Jussara expõe que nos sábados já está 66 
acontecendo os horários alternativos no setor de odontologia. Em seguida, Ismary fala 67 

sobre a meta nº 14, explica que em 2021 a secretaria conseguiu reformar 08 unidades de 68 
saúde; Gerson expõe que os fiscais de contrato não estão funcionando; Leonel expõe que 69 
é errado a nomeação de secretário como fiscal de contrato, pois se a secretaria estiver com 70 

03 obras em andamento, como o secretário irá fiscalizar as obras e dar continuidade as 71 
demais atribuições de secretário; expõe que o secretário deveria nomear um funcionário 72 

como fiscal e o mesmo deveria ir todos os dias fiscalizar a obra. Na meta n° 18, Ismary 73 

expõe que todas as unidades de saúde estão com sistemas de informação estalados, 74 
inclusive Gonçalves Junior e Guamirim; meta 23, Ismary explica que a secretaria já adquiriu 75 
ar condicionado para todas os consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem, 76 
faltando apenas a instalação; Jussara explica que todos os ares condicionados adquiridos 77 
foram de sobra de verbas. Em continuidade, Ismary realiza a apresentação das metas da 78 

diretriz nº 2 relacionada a Implementação dos Componentes da Rede Materno Infantil; 79 
explica que a meta nº1, não atingiu 100% devido a pandemia de COVID-19, onde foi 80 
necessário parar com as cirurgias de vasectomia e laqueadura; o conselheiro Francisco se 81 
os métodos de contraceptivos irreversíveis, entram como cirurgias eletivas; Ismary explica 82 
que sim, pois é uma cirurgia programada. Em seguida o conselheiro Gerson, questiona 83 

como está o andamento da descentralização da saúde da mulher; Jussara explica que está 84 

sendo bem vista pelas usuárias, e que teve a notícia que três gravidas deixaram de ser 85 

atendidas pelo particular e passaram a ser atendidas pela UBS. Em continuidade, Ismary 86 
fala sobre a diretriz n°03: Implantação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, fala 87 
sobre a meta n°02, a qual possui como intuito articular com as demais secretarias para 88 
garantir o apoio a pessoa idosa. Após fala sobre a diretriz nº04: Fortalecimento da Rede de 89 
Saúde Mental, para Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e dos Dependentes do 90 
Crack e Outras Drogas, expõe que esse tema deve ser valorizado e trabalho no país todo; 91 
o conselheiro Francisco expõe que realizou uma palestra em uma escola, e após a palestra 92 
muito alunos relataram que se mutilavam; Kelly fala da importância em realizar uma reunião 93 
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com o Conselho de educação para discutir sobre a saúde mental dos alunos; Ismary expõe 94 
que após a Conferência Regional de Saúde mental, se definiu pela criação de um comitê 95 
de saúde mental, onde diversos órgãos da Rede iram compor esse comitê para que seja 96 

possível criar ações voltadas a saúde mental. Em continuidade, Alejandro fala sobre a 97 
diretriz n°05: Vigilância em Saúde (Ambiental, Sanitária, Trabalhador e Epidemiológica), 98 
explica que quando foi realizada a analise dessa diretriz, foi pensada principalmente para 99 
o trabalho no combate a pandemia, e foram programadas várias metas, em geral, todas 100 
foram alcançadas; na meta n°01, Kelly explana que durante a pandemia as ações foram 101 

voltadas a COVID-19, expõe que o município já registrou 3 casos de dengue e que pode 102 
possivelmente se tornar uma endemia, não só no município de Irati, mas na região 103 

pertencente a 4ª Regional; meta nº 05, Alejandro explica que devido a pandemia de COVID-104 
19, o responsável pela inspeção do sistema que atua em Ponta Grossa, ficou 105 
impossibilitado em vir ao município de Irati; meta n°07, Alejandro explica que as ações 106 
educativas todas foram voltadas a pandemia de COVID-19. Em seguida, o vice-presidente 107 

Gerson Musial, questiona aos conselheiros, se a apresentação realizada até o momento foi 108 
satisfatória; todos afirmam que sim. Após, o vice-presidente coloca para aprovação a 109 

Prestação de Contas realizada na reunião do dia 23/03/2022 e a apresentação do Relatório 110 
Anual de Gestão, sendo aprovado por todos. Parabeniza o trabalho realizado pela equipe 111 
da Secretaria Municipal de Saúde. Sem mais assuntos a tratar, o vice-presidente Gerson 112 

Musial, encerrou a reunião. Eu, Mariana do Carmo Bueno da Rocha, redigi e assinei a 113 
presente ata com o vice-presidente, e os demais conselheiros assinaram o livro de 114 

presença. 115 
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