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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 13 de agosto de 2014,
as 10:00 hs., na sala do COMUS. O presidente do COMUS, Dr. Adriano recebe do Secretário de
Saúde Dr Alex, a sala destinada as reuniões e demais atividades do Conselho Municipal de
Saúde. Em seguida deu início aos trabalhos, Sr Agnaldo pedindo a palavra, repassou aos
conselheiros presentes os assuntos da Plenária e lamentou que mais uma vez o litoral ficou
sem representatividade na Macroregional. Dr Alex tomando a palavra, agradeceu a presença
de todos e disse estar bastante satisfeito pela entrega da sala ao Conselho, novamente
agradeceu a parceria e convidou aos conselheiros a visitarem as unidades de saúde, o
almoxarifado e farmácia , para acompanhar de perto as ações e programas da saúde, após
algumas observações e conforme solicitado em pauta, agendaram uma visita as unidades
onde atuam os médicos do “Mais Médicos” para o dia 19 de agosto as 7:30. Dr Alex também
fez menção a capacitação ministrada pelos profissionais técnicos da secretaria aos servidores
que atuam no PSF, Dr Adriano num aparte sugeriu que estendessem a capacitação aos ACS, ao
que se concordou de imediato, com uma fala da enfermeira Vânia, se propondo a colaborar
na capacitação e atualização do pessoal. Todos concordaram que capacitação integraliza os
serviços. Gabriel atualizou o Conselho no tocante as equipes de PSF existentes, que hoje
diferem do projeto original de 2007, face a realidade e a partir de minucioso levantamento de
dados. Gabriel também entregou ao Conselho o relatório financeiro do FAE, conforme
solicitado. Angelita informou ao Conselho que a auditoria do Programa VIGIASUS foi aprovado.
Em seguida enfermeira Vânia, informa que algumas mudanças foram implantadas na Vigilância
epidemiológica, com a descentralização monitorizada da vacinação para as UBS, a sala de
vacinas existente na Epidemiologia foi desativada, proporcionando assim mais condições para
que os técnicos daquela Unidade possam dedicar-se aos programas e ações da VE. Dr Alex
retomando a palavra informou aos presentes que a Prefeita autorizou a compra de vinte
computadores para atender ao Programa ESUS PEC – informatização para prontuário
eletrônico. Após algumas observações dos técnicos da secretaria, sobre o benefício deste
programa, a conselheira Luiza sugere que todos os conselheiros devem falar para a população
das coisas boas que estão sendo feitas na área de saúde, que a maioria das pessoas não tem
acesso a estas informações, todos concordaram em também divulgar as melhorias na área de
saúde. Dr. Adriano deixou livre a palavra e como mais ninguém dela fizesse uso e 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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