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No dia 04 de junho de 2014 às 10:00 horas reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal
de Saúde o Conselho Municipal de Saúde de Guaratuba (COMUS) para sua reunião ordinária.
Dr. Adriano iniciou os trabalhos prestando contas dos gastos realizados pelos conselheiros, Adriano,
Aguinaldo e Dalton, durante a participação do conselho na 18ª Plenária Nacional dos Conselhos de
Saúde, que ocorreu nos dias 27 e 28 de maio em Brasília, após a apresentação a prestação de contas
foi aprovada por unanimidade, estando anexo a presente Ata planilha com descrição dos gastos.
Em seguida Dr. Adriano explanou sobre a participação do conselho em Brasília, relatou que o
Conselho, nos dois dias do evento, participou ativamente da plenária pela manhã e que à tarde
buscou contato com deputados e senadores, relatou que encontraram o Senador Álvaro Dias para
informar e agradecer pessoalmente sobre a conclusão da construção da UBS Cohapar, cuja emenda
parlamentar foi indicada pelo mesmo. Relatou que encontraram o Dep. Ângelo Vanhoni e que o
mesmo prontificou-se em destinar verba para aquisição de micro-ônibus para saúde, explicou que
neste ano não é mais possível fazer indicação, mas que no próximo ano irá articular a
destinaçãodesta verba. Também encontraram a Senadora Gleisi Hoffmann, onde falaram sobre a
sazonalidade da saúde no litoral nos período de temporada, solicitando especial atenção e também
reivindicaram a construção da Ponte na Baia de Guaratuba. Também encontraram o Dep. Dr. Rosinha
que se prontificou em participar de uma plenária inter-municipal dos conselhos municipais de saúde
do litoral, proposta na qual o Dep. Ângelo Vanhoni também manifestou apoio e disposição para
participar. Também encontraram o Dep. Leopoldo Mayer e questionaram sobre a instalação de um
Posto do INSS no município, e que segundo o deputado as verbas já estão disponíveis para este fim.
Também encontraram o Senador Roberto Requião onde reivindicaram uma especial atenção à saúde
do litoral. Dr. Adriano também relatou a conquista do COMUS, que durante as plenárias levou a
proposta de que houvesse aumente na tabela do SUS equiparando-a aos valores praticados por
convênios, de forma a atrair prestadores para credenciar-se ao SUS e assim ampliar a malha de
atendimento, e que esta proposta foi aprovada na plenária e fará parte da Carta Final. Após a
explanação a Dra. Eucely sugeriu que este relato fosse publicado em jornal juntamente com as fotos
do evento a fim de tornar público a participação do Conselho, Dr. Adriano achou melhor não fazer
publicação alguma, para não dar ao evento conotação política, porém os demais conselheiros
manifestaram-se favoráveis a publicação. Passando para o próximo assunto Dra. Eucelycomentou
que na garagem municipal existem muitos carros parados, que cabia uma ao conselho realizar uma
visita para verificar a possibilidade de colocar em funcionamento algum deles para Saúde, o conselho
aprovou a proposta, mas não definiu nenhuma data para realizar a visita. Outro assunto colocado
pela Dra. Eucely foi que a mesma recebeu relatos de pacientes queixando-se de maus tratos na
recepção do Pronto Atendimento, lembrou que os servidores são na maioria Serviços Gerais e que
não possuem perfil para prestar atendimento ao público, solicitou que sejam contratados
funcionários do concurso para promover melhoraria, outra reclamação foi trazida pela conselheira
Luiza que relatou a trajetória de um paciente que aguardou de madrugada para conseguir consulta
para outra semana, que no dia da consulta teve solicitação de exames e que o paciente foi orientado
a retornar somente a tarde para ter o exame agendado. Gabriel disse aos conselheiros que para que
a Secretaria de Saúde tome alguma atitude relacionada a mau atendimento é necessário ao usuário
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que se sentiu lesado protocolar formalmente umareclamação junto a ouvidoria do município,
inclusive informando o nome do servidor, quanto a UBSPiçarras Gabriel comentou que sempre há
uma pessoa realizando o agendamento do exame e que irá entrar em contato com a UBS para
averiguar o que aconteceu. O conselho então sugerir que seja afixado em cada serviço de saúde um
cartaz orientando a população a entrar em contato com o conselho, sugeriram a indicação de um
conselheiro para assumir o papel de ouvidor, ficando a cargo da Dra. Eucely este papel, também
sugeriram a aquisição de um celular para o conselho que fique a disposição do ouvidor, com número
a ser divulgado nos cartazes.DraEucely também propôs que a secretaria de saúde retome o
programa saúde do homem, pois o atendimento estava sendo muito elogiado, Gabriel comentou que
hoje a rede de saúde possui hoje nove médicos e que o atendimento seria realizado nas UBS, Dra.
Renadi comentou que com os novos médicos do concurso talvez seja possível retomar o programa,
ficando a proposta em aberto para posterior discussão. A Sra. Margarete trouxe a proposta de
realizar uma campanha para doação de sangue, Dr. Adriano comentou que o Rotary já possui esta
iniciativa e que podemos formalizar uma parceria com o mesmo, Dra. Eucely comentou que é
possível realizar uma campanha junto aos alunos do ISEPE, Gabriel comentou que em reunião da
Regional de Saúde o Banco de Sangue disse que não irá mais realizar coletas itinerantes, pois não é
possível reproduzir o ambiente ideal para coleta, o que resulta em muitas bolsa desprezadas dada
esta dificuldade, mas que os municípios podem mobilizar mutirões onde levem os pacientes de
ônibus até a Banco de Sangue. Dra. Eucely também comentou que existe um projeto de combate a
violência e que a mesma vem mantendo contato com a OAB que possui um programa específico para
este fim, com palestras e outras ações, que está articulando a vinda deste programa para Guaratuba
sendo necessário a indicação de um conselheiro para participar deste processo, sendo indicado pelo
conselho a Sra. Margarete. Sr. Lupercy lembrou a todos da necessidade de reunir o conselho fiscal
para proceder com a análise para aprovação das contas do 1º Quadrimestre, pois a audiência pública
já foi realizada no dia 29/05, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 12/06 às 10:00
na secretaria de saúde. Nada mais havendo para ser discutido a reunião é encerrada, e eu Gabriel
Modesto de Oliveira lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por todos.
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