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Ata nº 10/2022. Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, foi realizada 1 
a XIV Conferência do Conselho Municipal de Saúde de Irati, na Associação dos Servidores 2 
Públicos Municipais de Irati - ASPMI. A Conferência teve início com o senhor Cristiano 3 

Rogal, expondo que a XIV Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de avaliar a 4 
situação de saúde da população, a estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, 5 
os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, e formular diretrizes para 6 
subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde, bem como a organização da paridade 7 
do CMSI. A Conferência reúne segmentos representativos da sociedade, para debater a 8 

situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. A Lei 9 

8.142/1990 estabelece que “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 10 

órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 11 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da 12 
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 13 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 14 

legalmente constituído em cada esfera do governo”. A composição do Conselho Municipal 15 
de Saúde de Irati, de acordo com o Regimento Interno e a sua Lei n°4650/2019 de 16 

composição, o Conselho é composto por 16 (dezesseis) entidades titulares e 16 (dezesseis) 17 
entidades suplentes, eleitos em Conferência Municipal de Saúde, sendo: I - cinquenta por 18 
cento de membros representantes de entidades e dos movimentos sociais de usuários do 19 

SUS, eleitos em processo eleitoral direto; e II – vinte e cinco por cento membros 20 
representantes de entidades de profissionais de saúde; III - vinte e cinco por cento de 21 

entidades de prestadores de serviços de saúde e de membros representantes dos gestores 22 
da saúde, indicados pelos seus respectivos dirigentes. É nos espaços das Conferências 23 

que a sociedade se articula para garantir os interesses e as necessidades da população na 24 
área da Saúde e assegurar as diversas formas de pensar o SUS, assim como para ampliar, 25 
junto à sociedade, a disseminação de informações sobre o Sistema, para fortalecê-lo. Em 26 
2023 deverá acontecer nova Conferência Municipal de Saúde para acompanhar a 17ª 27 

Conferência Nacional de Saúde, que será realizada de 2 a 5 de julho de 2023. Com o tema 28 
“Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”, 29 
a conferência nacional ocorre a cada quatro anos com diversas representações sociais e é 30 
considerada o maior evento de participação social no Brasil. Sendo assim, fortalecer o 31 
controle social e a gestão participativa, enquanto política de um governo democrático 32 

popular, representa o compromisso de identificar, desencadear e fortalecer dispositivos que 33 
promovam a participação da população. Em seguida, foi executado o Hino Nacional e o 34 
Hino Municipal; Após, Cristiano passa a palavra para a Secretária de Saúde, Jussara 35 
Aparecida Kublinski Hassen, a qual inicia a sua fala agradecendo pela presença de todos, 36 
expõe a importância da atuação do Conselho Municipal de Saúde, pois garante a inclusão 37 

direta da população no controle e formulação de políticas públicas para a gestão da saúde 38 
no município de Irati. Em continuidade, sendo passada a palavra para a senhora Carla do 39 

Rocio Mosele, presidente do Conselho Municipal de Saúde, a qual inicia a sua fala 40 
agradecendo a presença de todos, parabeniza a todos os funcionários de saúde pelo 41 
trabalho prestado durante toda a pandemia de COVID-19, ressalta o sistema SUS como 42 
um dos sistemas mais avançados do mundo; expõe que durante a Conferência será 43 
possível que a comunidade faça a análise sobre as propostas elencadas na última 44 
Conferência, sendo fundamental para nortear a gestão da saúde. Após, sendo passada a 45 
palavra para a Vice-prefeita Ieda Waydzik, a qual inicia a sua fala cumprimentando a todos, 46 
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expõe que por muitos anos foi conselheira no Conselho Municipal de Saúde e que aprendeu 47 
muito no referido Conselho, expõe a importância da participação popular no sistema 48 
democrático. Em continuidade, a presidente Carla realiza a leitura do Regimento Interno da 49 

XIV Conferência Municipal de Saúde de Irati, colocado para aprovação, sendo aprovado 50 
por todos os presentes. Em seguida, Carla solicita que todas as entidades inscritas que 51 
possuem interesse em concorrer a uma cadeira do CMSI, se reúnam em grupos para 52 
realizar a votação; os grupos foram divididos em Gestores, sendo eleitos a Secretaria 53 
Municipal de Saúde e 4ª Regional de Saúde; Prestadores de Serviço, sendo eleitos a 54 

Santa Casa de Irati, Consórcio Intermunicipal de Saúde e os suplentes Universidade 55 
Estadual do Centro Oeste-UNICENTRO e MBP. Clínica de Saúde; Trabalhadores da Área, 56 

sendo eleitos Conselho Regional de Farmácia - CRF, Associação dos Servidores Públicos 57 
do Sus do Paraná - ASSEF, Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, Conselho 58 
Regional de Enfermagem - COREN e Usuários, sendo eleitos Associação Santos 59 
Inocentes – ASI; Associação do Núcleo de Apoio ao Portador de Câncer de Irati – ANAPCI; 60 

Conselho da Comunidade da Comarca de Irati; Rotary Club de Irati; Associação Comercial 61 
e Empresarial de Irati – ACIAI; APAF CEEBJA; OAB-PR – Subseção de Irati; Paróquia 62 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; e os suplentes: Paróquia São Miguel de Irati, 63 
Comunidade Bethânia, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irati/PR, Associação de 64 
Agricultores N. S. Aparecida do Monjolo, Associação de Agricultores de Arroio Grande, 65 

Instituição de Longa Permanência para Idosos Santa Rita - Asilo Santa Rita, Escritório de 66 
Serviços locais de Alcoólicos Anônimos Esl/Setor I, APMF E. M. Antonina Fillus Panka. 67 

(Atas de votação dos grupos arquivadas na pasta da XIV Conferência Municipal de Saúde, 68 
na Casa dos Conselhos Municipais). Após, realizada a votação, a presidente Carla lê o 69 
nome de todas as entidades eleitas e coloca para aprovação de todos os presentes, sendo 70 

aprovado por todos. Em continuidade, foi passada a palavra para o Dr. Daniel Pedro 71 
Lourenço, promotor de justiça do CAOP, para a realização da palestra magna, cujo tema 72 

era “A importância da participação da sociedade no controle Social”. Em seguida, foi 73 

passada a palavra para o senhor Agostinho Vanderlei Basso, para a realização da 74 
apresentação das propostas elencadas na XIII Conferência Municipal de Saúde, realizada 75 
no ano de 2019, o qual inicia a sua fala expondo que uma das propostas elencadas foi: 76 
“Assegurar equipe de profissionais em números suficientes”, explica que as ações 77 
desenvolvidas para essa proposta foi a contratação via PSS, Consórcio e está em fase de 78 

elaboração o concurso público; outra proposta foi “Ampliar as equipes de ESF”, ações 79 
desenvolvidas, sendo a ampliação de 05 para 11 ESF; outra proposta foi a “Capacitação 80 
dos profissionais de saúde”, sendo realizados vários encontros de capacitações, via SESA 81 
e município; outra proposta sendo a “Implantação do SAMU” expõe que a implantação 82 
ocorreu no ano de 2020; outra proposta “Fortalecer o financiamento municipal”, Agostinho 83 

relata que no ano de 2021 foi investido 23% do orçamento municipal em saúde; outra 84 

proposta “Fortalecer o Consórcio Intermunicipal de saúde”, relata que o município ampliou 85 

os exames e consultas via Consórcio; outra proposta “A realização de prestação de contas 86 
da saúde de forma transparente”, sendo exposto que todas as prestações de contas foram 87 
apresentadas ao Conselho Municipal de saúde, bem como, na câmara de vereadores e 88 
demais órgãos competentes; outra proposta o “Desenvolvimento de ações de educação em 89 
saúde” sendo realizados diversos encontros de capacitação via SESA e município  - 90 
pandemia e atenção básica; outra proposta “Desenvolver ações de educação em saúde 91 
junto a população”, sendo realizado via as rádios locais, redes sociais da prefeitura, jornais, 92 
etc; outra proposta “Estimular ações que envolvam a participação no controle social” 93 
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sempre que possível a Secretaria Municipal de Saúde estimula a população a se envolver 94 
e participar do Conselho Municipal de Saúde; outra proposta o “Melhoramento da frota da 95 
saúde”, Agostinho expõe que foram adquiridos vários veículos pequenos e grandes sendo 96 

renovados totalmente  a frota da saúde; outra proposta o “Fortalecimento da rede de saúde 97 
mental”, Agostinho expõe que está em fase de ampliação da rede de atendimento, com 98 
equipe mínima multiprofissional. Após apresentação, sendo colocado para contribuições e 99 
retiradas de dúvidas dos participantes. Sem mais assuntos a tratar, a secretária municipal 100 
de saúde Jussara Aparecida Kublinski Hassen, encerrou a XIV Conferência Municipal de 101 

Saúde de Irati/Pr, convidando a todos para o Coffe Break. Eu, Mariana do Carmo Bueno da 102 
Rocha, redigi e assinei a presente ata. 103 
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