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ATA n° 03/2014
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 09 de abril de 2014, as
19:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente do COMUS, Dr. Adriano dá
início aos trabalhos. Justificando a pauta ele explica a necessidade do conselho se organizar
para facilitar aos conselheiros o acesso a informações, falou da necessidade de se comunicar
as entidades que não tem tido participação ativa no Conselho, para que as mesmas se
manifestem se vão continuar o não com representatividade, indicando o respectivo membro
representante. Com breves comentários os membros presentes concordaram com a proposta
e cogitaram também uma reforma no regimento para se estabelecer o tempo de participação
em quatro anos. Solicitou também que se verificasse como estava sendo alimentado o link do
COMUS no Portal Oficial do Municipio, a Sra Eliane informou que o Gabriel estava atualizando
periodicamente. O presidente tambem solicitou que as convocações para reuniões
extraordinárias fossem feitas com pelo menos uma semana de antecedência e se possível com
a pauta. Em seguida passou a palavra ao Dr. Herminio, que procedeu sua explanação sobre a
atual situação e as medidas de prevenção da Dengue no município. Após as considerações
técnicas concernentes ao assunto, Dr. Herminio apresentou o relatório estatístico referente ao
assunto e pediu que constasse em ata, sua recomendação ao secretário Alex, para contratação
dos agentes de endemias que passaram no concurso, pois esta é uma recomendação técnica
necessária para que se possa dar continuidade aos trabalhos de combate a Dengue, com um
contingente de agentes próximo do necessário, Dr hermínio terminou sua fala colocando a
Vigilância Sanitária à disposição dos conselheiros para qualquer esclarecimento a mais.
Retomando a palavra Dr Adriano leu oficio convidando para participação no Seminário dia 27 e
28 de maio de 2014, após deliberação ficou acordado que o conselheiro Agnaldo participará do
evento. Dando continuidade Dr Adriano questiona sobre a Tv, o computador e a impressora do
Conselho, Dr Alex responde que estão guardados na secretaria e logo estarão instalados na
sala que está sendo providenciada para o Conselho. Em seguida Dr Adriano entrega solicitação
de afastamento do cargo de Presidente do Conselho, diz-se pouco a vontade no mesmo, que
ultimamente as reuniões estão sendo convocadas muito as pressas e isto acaba fazendo com
que assunto relevantes sejam tratados muito rapidamente. Cada membro presente, colocou
seu ponto de vista, que convergiram no pedido ao Dr Adriano para que reconsiderasse e
permanecesse no cargo, pois esta era a vontade de todos. Dr Adriano respondeu que
permaneceria, mas que deveria ser estabelecido um calendário para as reuniões ordinárias e
as extraordinárias com alguma antecedência, para que todos os assuntos a serem deliberados
pelo Conselho passasse pela análise necessária, no tempo devido. Todos concordaram e em
seguida Dr Alex, convidou aos conselheiros para visitarem os Postos de Figueira e Cubatão e
disse que em breve o Conselho receberia o convite para a inauguração da UBS do COHAPAR,
que esta prevista para o aniversário do município, 29 de Abril. A conselheira Izaura fazendo
uso da palavra, questionou o secretário Alex, sobre a dificuldade que esta existindo com
atendimento pediátrico no município, segundo ela isto está se tornando muito problemático,
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Pois não há mais pediatras nas unidades, Dr Alex respondeu que o médico do PSF está na
unidade para atender do bebê ao idoso e se há necessidade de especialistas, no caso pediatra,
o medico da unidade referencia para o mesmo, informou também que está sendo montado
um ambulatório de pediatria no hospital, como a conselheira ainda quisesse detalhar mais
alguns pontos e solicitou ao Conselho que também cobrasse o assunto , Dr Alex pediu o
assunto continuasse internamente, para não estender mais a reunião. Nada mais havendo a
ser tratado, o presidente da por encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada.

Adriano Zelak
Presidente do COMUS

