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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 23 de
abril de 2014, as 10:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente do
COMUS, Dr. Adriano dá início aos trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião
anterior. Informou aos presentes que a Sra Izaura retirou-se do Conselho, ficando em
seu lugar o sr Osny Linzmeyer. Em seguida leu para os presentes uma queixa anônima
enviada ao conselho, referente a mau atendimento no Pronto Atendimento, a Dra
Eucely, num aparte disse que também havia recebido duas queixas relacionadas ao
mesmo serviço, uma referente a displicência do médico no atendimento e outra
referente a higiene do local. Dr Adriano solicitou aos conselheiros que procurassem
sempre estar atentos as reclamações, solicitou que se fixassem cartazes nos locais de
atendimento, orientando a população sobre o Conselho com telefone para contato,
ficou acordado que esta seria pauta para próxima reunião, Dr Adriano também
questionou como esta sendo o protocolo de solicitações para sessões de fisioterapia,
pois havia recebido um paciente do Dr Rui, médico particular, com guia autorizada
pela secretaria, assunto repassado ao Gabriel para levantar a questão junto ao TFD. Em
seguida, Dr. Adriano informou aos presentes que a reunião tinha sido solicitada pelo
Secretario Alex através de ofício, com uma semana de antecedência conforme
deliberação do Conselho na última reunião ordinária, informou também que a pauta
única desta reunião é a análise e votação do Plano de Aplicação do VIGIASUS – 2014.
Em seguida passou a palavra para o sr Gabriel, funcionário responsável pela
apresentação do plano, ao iniciar a sua fala o sr Gabriel cumprimentou a todos e
justificou que o Dr Alex encontra-se ausente da reunião de hoje em razão de outro
compromisso inadiável. Em seguida fez a apresentação do Plano de Aplicação dos R$
80.750,46 (Oitenta Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Seis Centavos),
que serão destinados as Vigilâncias em 2014, conforme documento anexo a presente
ata. Em seguida a análise e aos questionamentos de praxe, com destaque para a
questão levantada pela Dra. Eucely que perguntou sobre oque acontece se houver
uma eventual sobra de recurso, Gabriel e Dr Herminio responderam que desde que
siga o mesmo tramite, ou seja se faça novo plano de aplicação para a sobra do recurso
o mesmo pode ser utilizado normalmente, ressaltando-se que sempre será empregado
nas Vigilâncias, pois é um recurso específico para custeio e investimento nestas áreas.
Após estas deliberações o Plano de Aplicação – 2014 foi aprovado pela maioria,
ficando o registro em ata que o Sr. Presidente absteve-se de votar. Dr. Adriano deixou
livre a palavra e como mais ninguém dela fizesse uso, lembrou Em seguida a todos que
a próxima reunião ordinária está marcada para dia sete de maio, as dez horas aqui na
secretaria, nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a reunião da qual
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada.
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