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Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte três, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal  de  Saúde  (CMS),  delegados  e  suplentes  eleitos,  observadores,  convidados  e  43
participantes, conforme lista de presença, da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Iracemápolis.
A abertura foi realizada pela Mestre de cerimonia, a qual cumprimenta a Administração Municipal,
o  Conselho  Municipal  de  Saúde  e  a  todos,  agradece  a  presença  e  participação  neste
importantíssimo evento. A cerimonialista da início aos trabalhos da 9ª Conferência Municipal de
Saúde  que  tem  como  tema  neste  ano  ‘’Garantir  Direitos  e  Defender  o  SUS,  a  Vida  e  a
Democracia – Amanhã vai ser outro dia”. Logo após, houve o pronunciamento da Presidente do
Conselho Municipal de Saúde Sra. Aline Ferreira Mateussi, do Secretário Municipal de Saúde, o
Sr. Juvenal Baptistella Chiocheti, que agradeceu a presença de todos e explicou de forma breve
sobre  o  objetivo  da  conferência,  e  por  fim  a  Prefeita  Municipal  Sra.  Nelita  Cristina  Michel
Franceschini que falou sobre os avanços ocorridos no municipio de Iracemápolis. A Mestre de
cerimonia relata que as conferências de saúde são espaços democráticos construção da política
de saúde e no capítulo II, Artigo 196 da Constituição Federal estabelece como um dos princípios
fundamentais do SUS a participação da comunidade, mais que um instrumento de participação
popular, a conferência significa o compromisso do Gestor Público com as mudanças no sistema
de saúde e tem como objetivo: avaliar e propor diretrizes da política para o setor público, discutir
temas  específicos  para  propor  novas  diretrizes  da  política  de  saúde  bem  como  escolher
delegados  para  as  Conferências:  Estadual  e  Nacional  de  Saúde.  Para  esta  Conferência  de
Saúde, tivemos quatro pré-conferências de Saúde envolvendo a toda comunidade, que foram
feitas  com  diálogos  nas  unidades  de  saúde  e  usando  ferramenta  do  Watts  zap.  Contamos
também a palestra de Mariana Fernandes Campos da COSEMS / SP sobre o tema “Garantir
Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã  vai ser outro dia” e falou também
de todos os  avanços do SUS.  Em seguida a  palavra,  a  Sra.  Eliane Raitano,  apresentou as
propostas e após votadas e aprovadas as propostas, feitas pelos participantes e municipes foi
decreta encerrada a 9º Conferência Municipal da Saúde de Iracemápolis.
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                                                 Presidente do Conselho
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