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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 06 de fevereiro de
2014, as 11:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente do COMUS, Dr.
Adriano dá início aos trabalhos, solicitando a Sra Eliane que proceda a leitura da ata da reunião
anterior. Após a leitura e aprovação, o Dr. Adriano. passou a palavra ao Secretario Alex, que
inicia a reunião agradecendo a dedicação dos membros do Conselho no ano de 2013, frisou
que a saúde é tocada por funcionários, citando algumas das chefias e coordenadores e
acrescentou que além destes funcionários ainda pode contar sempre com a participação do
COMUS, após agradecer mais uma vez o secretário Alex abre a pauta com a informação de que
Guaratuba terá 05 médicos pelo Programa Mais Médicos, estes médicos virão para cumprir
jornada de 40 horas no PSF, atenção básica. Informou também que serão chamados 06
médicos do concurso, pois encerram-se os contratos dos médicos emergencistas por teste
seletivo, serão chamados mais 03 médicos para o PSF, 10 técnicos de enfermagem, 01 médico
psiquiatra, 01 médico pediatra, além do chamamento serão renovados por mais seis meses os
contratos dos médicos obstetras, num parte o Sr Agnaldo perguntou se seria contratado um
pneumologista, o Dr Alex respondeu que o chamamento é só para reorganizar a rede
(hospital, PA e PSF), em razão principalmente do encerramento dos contratos. Informou
também que já tem edital para chamamento de 02 auxiliares de saúde bucal. Dr Hermínio
frisou a necessidade de chamamento dos agentes de endemias, Dr Alex respondeu que neste
primeiro momento inda não seria possível, mas que entendia a urgência da solicitação, pois
sabe da importância do trabalho das Vigilâncias, que mesmo com numero reduzido de
funcionários tem feito um excelente trabalho preventivo, principalmente com relação ao
controle da Dengue. Em seguida solicitou a comissão fiscal, que se reunissem para a avaliação
do terceiro e ultimo quadrimestre, que ficou marcada para dia 10/02/2014, com a presença
dos conselheiro Agnaldo, Vania e Neuza e o secretário Alex e funcionários Angelita e Gabriel.
Dr Alex informou também aos presentes que Guaratuba cumpriu o prazo de preenchimento
do SIOPS 31/01/2014, ficando entre os três municípios do litoral que conseguiram. Em seguida
lembrou que o Plano Anual já está em fase de conclusão e breve serão convocados para a
devida avaliação. Convidou os membros do Conselho a visitarem as obras das unidades de
saúde do Cubatão, Figueira e COHAPAR que encontram-se em construção e ampliação, ficando
agendada uma visita no próximo dia 19, com saída as 8:30 hs da sede da secretaria. Foi
também repassado aos conselheiros o relatório preliminar das ações da Operação Verão e
também informado que o Programa Praia Acessível agora é de responsabilidade da Secretaria
de Saúde, Dr Alex ressaltou que já no verão passado foi a secretaria que cuidou do bom

C O N S E L H O

M U N I C I P A L

D E

S A Ú D E

COMUS – Guaratuba

Continuação... ATA n° 01/2014
funcionamento do programa, mesmo não sendo oficialmente atribuição da Secretaria de
Saúde. Em seguida e encerrando a pauta Dr Alex passa a palavra ao Presidente Dr Adriano, que
deixou livre a palavra, da qual fazendo uso o conselheiro Wilson Bonato pediu que constasse
em ata que o Dr Dalton Stencel é o seu suplente no COMUS em substituição ao Dr Eduardo,
em seguida e nada mais havendo a ser tratado, Dr Adriano deu por encerrada a reunião, da
qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada.

Adriano Zelak
Presidente do COMUS

