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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 14 de maio de 2014,
as 10:00 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 comentou o andamento do curso de
capacitação e pediu a confirmação de participação dos conselheiros nas próximas aulas,
questionou sobre a sala do conselho e Dr Alex respondeu que esta sendo providenciada para
breve, faltam algumas adequações no espaço que será destinado ao Conselho. Questionou
também ao secretário sobre a possibilidade da contratação de mais uma psicóloga para dividir
o atendimento com a Dra Mariana, o Secretario Alex respondeu que o concurso não
contemplou esta contratação. Em seguida repassou os assuntos tratados na Conferência
Macro Regional da Saúde do Trabalhador e fez a prestação de contas das despesas
decorrentes da participação na mesma. Dra Eucely tomando a palavra, informou aos
conselheiros que esteve em visita no asilo Casa Paz Esperança, no carvoeiro e foi constatado
que o local não está regulamentado e a alimentação é precária, não tem muitos recursos e
atividades para os idosos, questionou se poderia haver alguma ação da saúde sobre o assunto,
Dr Alex respondeu que vai pedir a Dr Juliana a nutricionista que faça contato com a Dra Eucely
e se houver interesse em fazer algo voluntário, pois já existe um acompanhamento do
ministério publico. Dr Alex também lembrou que foram chamados 05 agentes de endemias do
concurso. Em seguida lembrou a todos da Audiencia Publica para a avaliação quadrimestral,
conta com a presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por
encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada sera assinada.
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