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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um às treze horas e quarenta minutos 1 

estiveram reunidos nas dependências da Sala de Reuniões da Vigilância Sanitária os membros do 2 

Conselho Municipal de Saúde para reunião ordinária. A secretária de saúde Iara S Gnoatto iniciou a 3 

reunião, agradecendo a presença de todos. Pauta de Hoje: 1) Designação da Equipe de 4 

Planejamento dos instrumentos de Gestão e elaboração Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025; 2) 5 

Reavaliação das propostas aprovadas na 11ª Conferencia Municipal de Saúde ocorrida em março de 6 

2019 para compor o Plano Municipal de Saúde 2022 0 2025; 3) Exigência da apresentação do cartão 7 

de vacina nas consultas médicas e de odontologia; 4) Cronograma de reuniões mensais 2021; 5) 8 

Assuntos gerais. Cledir Busatto inicia a Pauta 1) Designação da Equipe de Planejamento dos 9 

instrumentos de Gestão e elaboração Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025: Cledir Busatto fala 10 

da Resolução nº 10/2016 deste Conselho que nomeia os setores que deverão compor a equipe de 11 

Planejamento dos Instrumentos de gestão Municipal. Assim foi designado os nomes dos 12 

responsáveis pelos setores: Gestor: Iara de Souza Gnoatto, Representante da Vigilância 13 

epidemiológica: Cledir Rosani Busatto, Representante da Vigilância Sanitária: Josiane Vasques dos 14 

Santos, Representante da Atenção Básica: Ana Karita Magron, Representante das Equipes de Saúde 15 

Bucal (ESB): Leticia Obergen, Representante das Equipes de Saúde da Família(ESF): Liliane de Goes, 16 

Representante da Farmácia Municipal: Aline Mariana Verona, Representante das Agentes 17 

Comunitárias de saúde (ACS) : Maria Idete Lucca. Estes serão responsáveis pela elaboração do Plano 18 

Municipal de Saúde 2022 a 2025, PAS, RAG e outros. Aprovado por unanimidade pelos 19 

Conselheiros. 2) Reavaliação das propostas aprovadas da 11ª Conferencia Municipal de Saúde 20 

ocorrida em março de 2019 para compor o Plano Municipal de Saúde 2022 0 2025: Propostas 21 

aprovadas:  22 

EIXO: I - Saúde como direito: Competência MUNICIPAL: 23 

1) Maior disponibilidade de atendimentos para os usuários no setor de odontologia, bem formar 24 

parcerias para os atendimentos em especialidades odontológicas. Bem como disponibilizar na 25 

demanda de atendimento médico ambulatorial um número maior de “fichas” na demanda 26 

espontânea – livre. 2) Estruturar e intensificar o trabalho voltado as PIC’S; Implantação das Práticas 27 

Integrativas em Saúde, no município; Mantendo assim todos os programas de saúde ampliando as 28 

especialidades; 3) Suprir e manter com as estruturas físicas, realizando reformas e estruturações 29 

necessárias nas Unidades Básicas de Saúde pertencentes a Estratégia Saúde da Família do Bairro 30 
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Industrial, Centro, Copasa e Rural, bem como suas demais descentralizações, mini postos do 31 

interior, Polo Academia, Secretaria Municipal de Saúde.    32 

EIXO: II - Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde Competência ESTADUAL: 33 

1)Manter e estruturar os consórcios de saúde, com possibilidade e acesso a contratualização de 34 

mais serviços especializados; 2) Repactuar/aumentar os números de consultas médicas de média e 35 

alta complexidade junto ao Estado TFD – tratamento fora do domicilio.   36 

EIXO: III - Financiamento adequado e suficiente para o SUS –Competência NACIONAL: 1)O 37 

subfinanciamento do SUS e as consequências da Emenda Constitucional (EC) 95, que congela os 38 

investimentos em saúde pública, até 2036. Com a EC 95 o financiamento dos diretos sociais, como a 39 

saúde e a educação, ficará congelado até o ano de 2036 afetando a vida cotidiana da população ao 40 

reduzir a capacidade de garantia das políticas sociais, particularmente da saúde, dando lugar para a 41 

formação de superávit primário para pagamento de juros e amortização da dívida pública. 42 

Revogação da EC95; 2) Que a União aplique 10%, no mínimo, da sua receita corrente bruta (ou seu 43 

equivalente em RCL) em ações e serviços públicos de saúde. Após avaliação das propostas da última 44 

Conferência Municipal de Saúde os Conselheiros mantem as mesmas até a próxima Conferencia 45 

prevista para 2023.  Pauta 3) Exigência da apresentação do cartão de vacina nas consultas médicas 46 

e de odontologia: Devido a ter várias pessoas acima de 18 anos que não estão aderindo as vacina 47 

do Covid-19 e as vacinas de rotina o Conselho Municipal de Saúde aprova que em todas as Unidades 48 

de Saúde de Barracão seja solicitado e apresentado o Cartão de Vacina para realizar Consultas 49 

médicas e odontológicas. Está cobrança será no sentido de avaliar a cobertura vacinal da Covid-19 e 50 

os não vacinados tentar explicar sobre a importância da Vacina e prevenção, se mesmo assim o 51 

paciente se negar a fazer terá que assinar o termo de Recusa da Vacina, onde relata que foi 52 

ofertado para ele a vacinação e sabendo da importância da mesma se nega a fazer. Aprovado por 53 

Unanimidade. 4) Cronograma de reuniões mensais 2021: Entrega de cronograma de reuniões 54 

atualizado do Conselho Municipal de Saúde para 2021.  5) Assuntos gerais: A Secretaria de Saúde 55 

Iara repassa aos Conselheiros: sobre o Roteiro que realizou ontem juntamente com o Secretário de 56 

obras nos Postos de Saúde do interior: Linha Alegria, Siqueira Bello, São Roque e Linha São Jose 57 

onde os Postos ainda necessitam de alguns ajustes, mas é para estar todos reformados e equipados 58 

até 15 de setembro para retorno do atendimento médico e de odontologia nestes locais. Também 59 

explicou sobre a necessidade de ampliação do ESF Rural aqui da Cidade para contemplar uma CME 60 

(central de esterilização) e sala de atendimento odontológico.  Também colocou que trocou a 61 
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coordenação da odontologia sendo responsável agora a Odontologa Leticia. Sobre a Farmácia do 62 

Posto de Saúde do Industrial a qual necessita de farmacêutica 40 horas e não vinte. Será chamado 63 

esta profissional do concurso vigente de 2019. Após a Conselheira Juliana Debona representante do 64 

Hospital de Dionísio Cerqueira Prestador de serviço falou da situação das cirurgião que pediu 65 

demissão e saiu em julho de 2021 e não estão conseguindo profissional para esta área. O Bruno 66 

cirurgião continua vindo realizar cirurgias de 15/15 dias eletivas, das que estavam na fila e já tinham 67 

sido anteriormente avaliadas por ele. Mas a avaliação de novos pacientes não está sendo realizadas, 68 

pois está sendo aguardado a contratação do novo profissional. Juliana coloca que foi solicitado um 69 

aumento do repasse ao Hospital, sendo que a Diretoria do Santé oficializou a Prefeitura de Dionísio 70 

cerqueiras e o Prefeito Tiago chamou os demais prefeitos para conversa sobre o aumento.   Foi 71 

solicitado um aumento de cem mil percapita dividido pelos três municípios em três meses. Como 72 

não tinham resposta do Prefeito de Barracão a secretaria iara se colou a disposição para hoje 73 

mesmo irem conversar como Prefeito Jorge. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada. Segue lista 74 

de presença em anexo. 75 

                                                                                                            76 

         Iara de Souza Gnoatto                                                                    Zelio José Volpatto 77 

    Secretário Municipal de Saúde                                    Presidente do Conselho Municipal de Saúde  78 
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