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Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, ás treze e trinta horas na Câmara 1 

Municipal de Vereadores de Barracão, reuniram-se os Conselheiros de Saúde para Reunião 2 

ordinária, seguimos todas as recomendações de medidas de prevenção da covid-19. A enfermeira 3 

Cledir iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos, explicando a ausência da secretária de 4 

saúde Iara, que estava na reinauguração do Posto de Saúde da Linha Alegria. Pauta: 1) Elaboração 5 

do Plano Municipal de Saúde 2022/2025, 2) Custei Federal Deputado Zeca Dirceu; 3) Recurso da 6 

SESA da Resolução 870/2021; 4) Criação Da farmácia da Unidade de Saúde do Bairro Industrial. 7 

Iniciando a pauta 1) Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022/2025: Cledir Busatto falou 8 

sobre a organização do Plano Municipal de Saúde, dizendo que para fazer a atualização das metas, 9 

diretrizes falta ver com a Equipe da Farmácia Municipal, lembrou também que em 2023 será a 10 

conferência municipal de saúde.  A técnica administrativa Leila explicou como é elaborado o plano 11 

municipal de saúde, sobre os programas e os indicadores, e sobre a mudança de nome de alguns 12 

programas, dizendo que em dezembro o Plano deverá estar elaborado.  2) Custei Federal Deputado 13 

Zeca Dirceu: Leila explica sobre o recebimento de R$ 40 mil reais do deputado Zeca Dirceu, um 14 

Custeio Federal que conforme Plano pensamos em realizar compra de equipamentos para a 15 

unidade Básica de Saúde do bairro Industrial, esse recurso é específico para compra de materiais e 16 

equipamentos de uso permanente. Aprovado por unanimidade. 3) Recurso da SESA da Resolução 17 

870/2021: Leila Zufo repassa também um recurso que virá de R$20 mil para investimento e R$10 18 

mil para custeio, que é para o pós COVID/Atenção Básica para recuperação dos pacientes no pós 19 

COVID, serão adquiridos equipamentos para fisioterapia, será feito um levantamento dos 20 

equipamentos necessários em conformidade com a Resolução da SESA. O município tem uma 21 

emenda de R$100 mil para implemento temporário PAB, que será utilizado para a aquisição de 22 

fraldas geriátricas e para aquisição de material ambulatorial de enfermagem e odontológico para os 23 

postos de saúde. Foi recebido também recurso para duas portarias, para obesidade e gestantes de 24 

risco de emergência COVID, esse recurso precisa ser gasto e como é da Lei Complementar 181 25 

temos até o dia 31 de dezembro de 2021, Tal recuso será utilizado para a média complexidade junto 26 

a exames de ultrassonografia, ressonância magnética e tomografias junto a ARSS, exames estes que 27 

estão licitados e será utilizado uma compra extra, seguindo   a fila de espera.  Em primeiro plano a 28 

Secretaria Municipal de Saúde através do setor de agendamento e TFD realizará um levantamento 29 

da demanda em ordem cronológica por especialidades, diminuindo assim a fila de espera. A saúde 30 
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também tem um recurso de R$66 mil que é de equipamentos de saldo remanescentes permanentes 31 

e foi sugerido para a secretária de saúde a aquisição de um veículo, esse saldo é remanescente de 32 

2016/2017 para equipamentos permanentes e conforme a realização do ministério da saúde pode 33 

ser adquiridos veículo tipo passeio para as equipes de ESF bem como tratamento fora do domicilio. 34 

Aprovado por unanimidade a aplicação dos recursos pelos conselheiros. 4) Criação Da farmácia da 35 

Unidade de Saúde do Bairro Industrial: Conforme solicitado no Termo de inspeção 36 

11062106231049 realizado pelo CRF-PR foi necessário adequações para realizar o registro desta 37 

Farmácia Municipal, pois até o momento não tinha documentação legal de criação. A secretária Iara 38 

realizou as adequações solicitadas como a Declaração de criação do estabelecimento, taxas e 39 

demais solicitações. Assim comunicamos que a partir do dia 29 de outubro de 2021 fica Declarada 40 

a criação da Farmácia do Bairro Industrial com período de vinte (20) horas semanais. Aprovado 41 

por unanimidade. Sem mais nada a declarar, a enfermeira Cledir encerrou a reunião. Segue em 42 

anexo lista de presença.     43 

                                                                                                              44 

         Iara de Souza Gnoatto                                                                         Zelio José Volpatto 45 

   Secretário Municipal de Saúde                                    Presidente do Conselho Municipal de Saúde  46 
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