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Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois às treze horas e trinta e cinco 1 

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

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

reunião, agradecendo a presença de todos, e passou a palavra para a secretária do Conselho Cledir 4 

Busatto a qual repassou a pauta: 1) Capacitação sobre Conferência Municipal de Saúde; 2) Definição 5 

da data da 12ª Conferencia Municipal de Saúde de Barracão/PR; 3) Assuntos Gerais. Incialmente 6 

Cledir inicia com a pauta:  1) Capacitação sobre Conferência Municipal de Saúde: A enfermeira 7 

Cledir Busatto repassa capacitação sobre Conferência Municipal de Saúde: explicou como funciona 8 

a organização, a próxima conferência Municipal será a XII, o município vai se basear na Conferência 9 

Estadual (será a XIII) e terá o seguinte tema: Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a 10 

democracia. Amanhã é outro dia. Repassado sobre as finalidades: avaliar a situação da saúde, 11 

Avaliar as diretriz\es gerais da política de saúde, aprovar as propostas locais; eleger e homologar as 12 

instituições que irão compor o Conselho Municipal de Saúde, Gestão 2024 a 2028; Eleger delegados 13 

para participar da Conferência Estadual de Saúde. Até o final de março de 2023 a conferência 14 

municipal precisa ser realizada. É necessário também realizar as pré-conferências para decidir as 15 

propostas que serão apresentadas na conferência.  A princípio fica decidido que serão realizadas 16 

quatro pré-conferências entre os meses de fevereiro e março de 2023. Cada ESF será responsável 17 

em organizar/elaborar as pré-conferências. Foi sanado dúvidas e solicitado apoio dos Conselheiros. 18 

 2) Definição da data da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Barracão/PR: Após discussão com 19 

os Conselheiros de Saúde definimos dia 16 de março de 2023 (quinta-feira) para realização da 12ª 20 

Conferencia Municipal de Saúde. Seguiremos o tema: Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a 21 

democracia. Amanhã é outro dia. Será encaminhado para Prefeito Municipal formular Decreto 22 

Municipal. 3) Assuntos Gerais: Cledir comunica ao Conselheiros que, foi dado sessão de uso por 23 

tempo indeterminado para o Posto de Saúde do Industrial, Enfermeira Liliane de Goes de um data 24 

show que pertence ao conselho. Josiane Vasques solicita a colaboração com Conselheiros de Saúde 25 

no Combate à Dengue, principalmente com a aproximação do dia de finados, lembrou da 26 

importância em remover os plásticos que ficam envoltos nos vasos de flores, pois há um grande 27 

acúmulo de água nos mesmos. Comentou que a equipe realizará um mutirão de limpeza no 28 

cemitério após o dia 02 de novembro (dias dos finados). 29 

 30 
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O secretário de saúde Dieyson informou que a empresa IDS ganhou a licitação, então a empresa 31 

BETHA será substituída. Sem mais nada a declarar, o presidente Zelio Volpatto encerrou a reunião e 32 

segue lista de assinaturas em anexo. 33 

 34 

 35 

                      Dieyson Matielo Bugança                                                  Zelio José Volpatto 36 

                 Secretário Municipal de Saúde                             Presidente do Conselho Munic. de Saúde 37 


