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REUNIÃO COMUNITÁRIA DEVOLUTIVA
ATA RESUMIDA
No dia 28 de maio de 2019, às 9h45min, no Sindicato Rural de Cerro Azul, situado na rua José
Przysiada, 82, deu-se início à segunda audiência pública (denominada “devolutiva”), do “Programa
SUSCOM+, Participação da Comunidade na Construção da Atenção Básica do SUS”1, em Cerro Azul,
com o objetivo de oportunizar ao gestor municipal da saúde demonstrar o efetivo cumprimento dos
deveres assumidos na primeira audiência (realizada em 18.8.2017), ou seja, a ocasião de fazer a
“prestação de contas” à comunidade sobre o quanto acordado naquela reunião em que se efetuaram
debates públicos e foram colocados em votação as principais carências assistenciais e os problemas
na atenção básica à saúde mais recorrentes no município, elegendo-se, por maioria simples, como
prioridade para atuação da gestão local: saúde da mulher e da criança. Na ocasião, o Município de
Cerro Azul, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, se comprometeu a efetuar: 1.
capacitação dos Agentes Comunitários de saúde sobre prevenção do câncer de colo [de útero] e
mama; 2. pesquisa de acompanhamento de realização de citopatológico e mamografia; 3. capacitação
dos enfermeiros com relação a coleta e citopatológico de colo de útero e avaliação clínica das mamas;
4. campanha de coleta de citopatológico de avaliação clínica das mamas – SEDE; 5. campanha de
coleta de citopatológico de avaliação clínica das mamas – INTERIOR; 6. coleta de preventivo e
solicitação de mamografia de rastreamento na Unidade Básica da Saúde Cerro Azul; 7. capacitar a
equipe de ESF quanto a realização do teste rápido (HIV, sífilis, hepatite A, hepatite B); 8. capacitar
equipe de ESF quanto a inserção de DIU (dispositivo intrauterino); e 9. providenciar atendimento
médico ginecológico no município. Por sua vez, a Secretaria Estadual de Saúde, por intermédio da
2a Regional de Saúde, comprometeu-se a apoiar tecnicamente naquilo que for necessário para que o
1 Tem o com intuito de ouvir a percepção da saúde da comunidade, debater o seu direito à saúde, bem como eleger
prioridade que mais atenda as suas necessidades coletivas, promovendo-se, quanto a ela, termo de compromisso
subscrito pela gestão pública municipal.
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Município de Cerro Azul desse cumprimento aos compromissos citados anteriormente.
Participam deste ato, membros do Ministério Público do Estado do Paraná: Simone Berci Francolin,
Promotora de Justiça da Comarca de Cerro Azul, Caroline Chiamulera, Promotora de Justiça junto ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública e os assessores jurídicos
Elaine Bueno Piekarski e Jefferson Luiz Tesseroli Silvério; do Município de Cerro Azul: Patrik Magari,
Prefeito; Mirtes Muller Vaz, Secretária Municipal de Saúde; da Secretaria de Estado de Saúde:
José Dissenha, Diretor da 2ª Regional de Saúde; do Consórcio Metropolitano de Saúde, doutor
Darci Braga; do Conselho Municipal de Saúde de Cerro Azul: Israel Feitosa, Vice-Presidente; do
Poder Legislativo, Jonas Carlos Dias, Presidente da Câmara; e demais autoridades e cidadãos que
compõem a comunidade em geral. Às 10h00, foi formada a mesa de abertura com as autoridades,
que se manifestaram sobre o programa, cumprimentaram aos presentes e elogiaram o programa
SUSCOM+. A mesa de trabalho foi formada pelo Prefeito, Secretária de Saúde, representante do
Consórcio, dr. Darci Braga, diretor da Regional de Saúde da SESA/PR, Promotora de Justiça Simone
Berci Francolin e a Promotora de Justiça Caroline Chiamulera, do CAOP Saúde. A dra. Caroline
Chiamulera fez apresentação sobre as ações que o município e o estado se comprometeram, falou
sobre os obstáculos enfrentados pelo município para cumprir o acordado em 18.8.2017, explanou
sobre a importância da participação da comunidade na saúde. Em seguida, a SMS de Saúde de Cerro
Azul expôs detalhadamente o cumprimento das ações visando atender as necessidades da população
em relação à saúde da mulher e da criança (detalhes no documento incluso). Na sequência, Andreia
Perry, da 2. Regional de Saúde, falo a respeito do quanto efetuado pela SESA, ou seja, o apoio
técnico prestado ao município de Cerro Azul, visando à resolução das ações propostas no
cronograma. Por fim, o COMESP, através do dr. Darci Braga, explicitou a sua participação em relação
as tratativas na contratação da médica ginecologista. As Promotoras de Justiça Caroline Chiamulera e
Simone Berci Francolin se pronunciaram brevemente e abriram a palavra para a população, para se
pronunciarem sobre o tema da audiência pública. Um cidadão que não se identificou disse que não
viu melhorias em relação à prioridade eleita, e que ainda há muito que se fazer, mas não especificou o
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fato de forma pormenorizada. Outra cidadã disse que verificou o atendimento de usuárias pela
ginecologista na UBS. Por fim, com a presença e participação comunidade presente, foi considerado,
por todo o exposto, que o Termo de Compromisso assinado na audiência pública de 18.8.2017, foi
cumprido integralmente. Outro cidadão elogiou o projeto e disse que essa prestação de contas é
apenas o primeiro passo e que o trabalho deve ser contínuo e gradativo. Às 11h55, deu-se a
audiência por encerrada. Considerou-se cumpridas todas as ações voltadas à saúde da mulher e
da criança, conforme o cronograma proposto, encerrando-se o Programa SUSCOM+ em Cerro
Azul com sucesso. Sendo todo o exposto expressão da verdade, firma-se a presente, sendo que
desta fazem parte integrante as listas de presenças assinadas na mesma data, os registros em
imagem e áudio.

PATRIK MAGARI

MIRTES MULLER VAZ

Prefeito de Cerro Azul

Secretário Municipal de Saúde de Cerro Azul

JOSÉ DISSENHA

SIMONE BERCI FRANCOLIN

SESA/PR

Promotor de Justiça da Comarca de Cerro Azul

CAROLINE CHIAMULERA

DARCI BRAGA

Promotora de Justiça
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Saúde de Capanema
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