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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRACÃO
RUA RIO GRANDE DO SUL 210
Reunião ordinária
CEP:85700-000 – FONE 049 3644 1216 ou 049 3644 4024
cmsbarracao@hotmail.com
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um às treze horas e trinta minutos nas

2

dependências da Sala de Reuniões da Vigilância Sanitária, reuniram-se os Conselheiros de Saúde.
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Diante da Pandemia do Covi-19 seguimos todas as recomendações de medidas de prevenção da
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covid-19, Janelas e porta abertas, uso de mascaras para todos os participantes e disponibilidade de
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álcool em gel. Como pauta da reunião ordinária do Conselho Municipal: 1) Atualização da Resolução
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nº 06/2019 deste conselho, devido a alteração de gestão; 2) Vacinação contra Covid-19 ofício
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13/2021 DVVGS/SCVSAT/SCVGE/8ª RS sobre escalonamento e ofício circular nº 01/2021 SE/CES/PR
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referente ao Plano Nacional de operacionalização da vacina contra Covid-19; 3) Plano Municipal de

9

amostragem da Vigilância da qualidade da água para consumo humano ano 2021; 4) Assuntos

10

gerais. Inicialmente o Presidente deste Conselho Zelio Volpatto agradece a presença de todos e

11

passa a palavra a nova Gestora Iara de Souza Gnoatto a qual relata que assumir a Saúde em período
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de Pandemia é um grande desafio, mas que com a ajuda de todos vamos vencendo estes desafios.
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Iniciando a pauta 1) Atualização da Resolução nº 06/2019 deste conselho, devido a alteração de
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gestão: Cledir Busatto explica que como mudou a gestão temos que atualizar esta resolução e ver
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também a questão se algumas entidades queiram mudar seus representantes também poderão
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estar fazendo. Aguardamos documento formal para atualizar a Resolução. 2) Vacinação contra
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Covid-19 ofício 13/2021 DVVGS/SCVSAT/SCVGE/8ª RS sobre escalonamento e ofício circular nº
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01/2021 SE/CES/PR referente ao Plano Nacional de operacionalização da vacina contra Covid-19:
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Iara relata como foi esta primeira etapa da vacinação contra Covid-19 no Município foram dois lotes
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de vacina que totalizou 105 doses e destinado conforme anexo II do Plano Estadual de Vacinação e
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Plano Municipal de Vacinação para Trabalhadores de Saúde. A Enfermeira Cledir Busatto explica
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sobre a importância de seguir a vacinação conforme os grupos estipulados neste anexo II e também
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orienta os Conselheiros sobre o oficio recebido do Conselho Estadual de Saúde onde relata se os
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Conselheiros souberem de alguma situação de desrespeito à ordem de vacinação que devem ser
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investigados e se for o caso punidos os responsáveis conforme a referida recomendação
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administrativa. Aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 3) Plano Municipal de amostragem
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da Vigilância da qualidade da água para consumo humano ano 2021: Josiane Vasques repassa
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sobre a elaboração do plano e que as amostras são coletadas de 15 em 15 dias em pontos pré-
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estabelecidos no Plano de amostragem. Aprovado por unanimidade pelos conselheiros o Plano
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Municipal de amostragem da Vigilância da qualidade da água para consumo humano ano 2021. 4)

31

Assuntos gerais: Rafael Boscatto coordenador da odontologia municipal fala da questão do retorno
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do atendimento no ESF rural, sobre as próteses que estão sendo feitas, Também sobre o
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atendimento nas referências através da ARSS para extração, canal que estão conseguindo
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atendimento e agradece o trabalho das funcionários Nanci e Arlei da SMS que auxiliam no
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encaminhamento destes pacientes. Rafael também coloca que para atendimento à população é
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necessário insumos e EPIs a qual está sendo realizado cotação de preços para a aquisição. A
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Secretaria de Saúde Iara relata sobre a necessidade do retorno para o antigo Posto de Saúde da
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parte do setor administrativo da Saúde devido a necessidade de banheiros e área com circulação de
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ar e janelas. E também é um setor destinado a Saúde. Aprovado por unanimidade pelos
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Conselheiros. Iara também relata que o Dr Rafael médico do ESF Copasa pediu para sair e que vai
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trabalhar até a próxima sexta. A SMS está vendo contratação de novo profissional médico. A
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Enfermeira Cledir explica sobre o aumento de casos da COVID 19 no município e a preocupação da
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Administração em manter as medidas de prevenção e evitar aglomeração. Sem mais a tratar a
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reunião foi encerrada. Segue lista de presença em anexo.

45
46
47
48
49

Iara de Souza Gnoatto
Secretário Municipal de Saúde

Zelio José Volpatto
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

