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

estiveram reunidos nas dependências da sala de reuniões da Vigilância em Saúde, os membros do 2 

Conselho Municipal de Saúde, para reunião ordinária. O presidente Zelio iniciou a reunião, 3 

agradecendo a presença de todos, e passou a palavra para o secretário de saúde o qual repassou a 4 

pauta: 1) Pactuação entre a 8ª R.S e Barracão para a criação de um CAPS no município; 2) 5 

Renovação contrato com Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira – Instituto Santé; 3) Assuntos 6 

gerais. Iniciando a reunião com a pauta 1) Pactuação entre a 8ª R.S e Barracão para a criação de 7 

um CAPS no município: Dieyson fala que este CAPS atenderia os municípios de Barracão, Bom Jesus 8 

do Sul e Flor da Serrado Sul, podendo entrar também os municípios de Salgado Filho, o Estado 9 

forneceria os recursos para construção do Centro de Atendimento. Aprovado por unanimidade. 2) 10 

Renovação contrato com Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira – Instituto Santé: A 11 

representante do Hospital Juliana Debona informou que o contrato com o Hospital Santé vence em 12 

31/08/22 e precisa ser renovado, e tem reajuste no valor do contrato, comentou-se também sobre 13 

a possível contratação de um segundo médico, para realizar este serviço de mais um médico nos 14 

finais de semana ou horário de pico, para melhorar o atendimento no hospital, também foi 15 

encaminhada a Proposta para o Prefeito De Dionísio Cerqueira o qual repassa aos Municípios de 16 

Barracão e Bom Jesus do Sul. Assim a Proposta será avaliada pelos gestores municipais. 3) Assuntos 17 

gerais: Juliana Debona e Dieyson Bugança falaram sobre o grande número de pacientes faltantes 18 

para as consultas agendadas com os médicos especialistas como ortopedista e oftalmo realizadas 19 

pela ARSS e SUS no Hospital de Dionísio Cerqueira. Dieyson relata que está colocando pessoas para 20 

ajudar na comunicação para não ter mais faltas muito significativas. O secretário Dieyson também 21 

informou que a partir do dia 01/08 a assistente social Iara volta para os atendimentos da assistência 22 

social e do NASF, a D. Ivete voltará para a recepção da secretaria de saúde e a Cris vai para o frotas. 23 

A odontologia também a partir de início de agosto de 2022 iniciará as consultas noturnas dos 24 

dentistas no Posto do Centro, serão 6 atendimentos por noite. O Ministério Público ofereceu 25 

serviços comunitários (de condenados) para realizarem tarefas/serviços para o setor da saúde, esta 26 

parceria já foi iniciada e o Posto do Rural teve o pátio limpo durante a semana.  Sem mais nada a 27 

declarar, o presidente Zelio Volpatto encerrou a reunião. 28 
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