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EXTRATO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 18/8/2017

no âmbito do “Programa SUSCOM+, Participação da Comunidade na Construção da Atenção

Básica”,  para propiciar  a participação da comunidade, em geral,  na discussão sobre atenção

básica à saúde em Cerro Azul, PR. 

OBJETO: AUDIÊNCIA PÚBLICA destinada a ouvir a comunidade de Cerro Azul/PR sobre a sua

percepção de saúde e sobre o seu direito de acesso a serviços assistenciais na rede básica, bem

como eleger prioridade coletiva a ser provida, como couber, pelo gestor público, no âmbito do

“Programa SUSCOM+, Participação da Comunidade na Construção da Atenção Básica”

O ato, regularmente convocado pelo Ministério Público do Paraná em Curitiba (Centro de Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  à  Saúde  Pública) e  em  Cerro  Azul

(Promotoria  de Justiça  de Cerro Azul),  foi  gravado em áudio  e  vídeo,  conforme diretrizes  do

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (Resolução  nº  82,  de  29  de  fevereiro  de  2012),  no

interesse dos procedimentos administrativos em epígrafe.

PARTICIPANTES: Ministério Público do Estado do Paraná, representado pelo Promotor de Justiça

da Comarca de Cerro Azul,  e pelos membros oficiantes no Centro de Apoio Operacional  das

Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, o prefeito e secretários municipais de Cerro

Azul, representantes da Câmara de Vereadores, da Secretaria de Estado da Saúde, do Sindicato

dos Servidores Municipais de Cerro Azul, do Conselho Municipal de Saúde, além de membros da

comunidade local.

CONCLUSÃO:  Foi  debatido  o  direito  à  saúde  da  população  e  apresentadas,  por  meio  de

manifestações  orais  e  escritas,  as  principais  fragilidades  da  área  no  município:  ausência  de

espaço de acolhimento prévio  ao tratamento fora do domicílio  (TFD),  falta  de medicamentos,

saúde  bucal  e  saúde  da  mulher  e  da  criança,  sendo  esta  eleita,  entre  os  presentes,  como
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prioritária para receber atenção prioritária por parte do município com o apoio da Secretaria de

Estado da Saúde. Ao final do ato, o gestor público municipal e o representante da Secretaria de

Estado  de  Saúde  assinaram  termo  de  compromisso  por  meio  do  qual  o  Município  se

comprometeu a apresentar, no prazo de 30 dias, cronograma de atuação relacionado à prioridade

escolhida.

DATA DA ASSINATURA: 18/08/2017

ASSINATURA: Patrik Magari (Prefeito Municipal de Cerro Azul); Alcicléia Guia Jaqueti (Secretaria

Municipal  de Saúde de Cerro Azul);  Juliano Schmidt  Gevaerd (Superintendente de Atenção à

Saúde – SESA/PR); Vinícius Fernando Zonatto (Promotor de Justiça da Comarca de Cerro Azul);

Marco Antonio Teixeira (Procurador de Justiça – Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Proteção à Saúde Pública do MPPR) e Andreia Cristina Bagatin (Promotora de

Justiça – Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública do MPPR).

Cerro Azul/PR, 28 de agosto de 2017.


