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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 15 de outubro de
2014, as 10:00 hs., na sala do COMUS. O vice-presidente do COMUS, Sr Luperci inícia os
trabalhos e solicita a palavra, para que antes de tratarem da pauta, ele traga ao conhecimento
do Conselho, o modo absurdo e grosseiro que a mãe da Sra Rosa, sua suplente no conselho,
foi tratada pelo médico no Pronto Socorro Municipal, Sr Luperci solicitou a seus pares no
Conselho, que fiscalizem o atendimento, sendo uma pessoa idosa e necessitando de cuidados
médicos foi mau atendida pelo médico. A conselheira Eliane, disse estar ciente do caso e
pediu que de forma nenhuma tratem o assunto de forma genérica, que ao se fazer uma queixa
desta, se dê o nome do profissional para que possa tomar medidas disciplinares e
administrativas que cabem ao caso, até porque segundo Eliane, o Pronto Atendimento tem
em seu quadro excelentes e dedicados profissionais, estas são situações pontuais. O Sr
Agnaldo também referiu uma queixa de mau atendimento, no caso dele foi a demora no
atendimento prestado, Eliane explicou que existe a classificação de risco e os pacientes são
atendidos pelo índice de gravidade a partir desta triagem. Os médicos citados pelos dois
conselheiros foram o Dr Marco Artur e Dr Gallieri . Dr Alex sugeriu que se fizesse uma reunião
futura para tratar deste assunto com mais tempo. Em seguida Dr Adriano, o presidente do
COMUS que já se fazia presente, seguiu com a pauta da reunião que trata da apresentação do
SISPACTO 2014. Tomando a palavra Dr Alex faz a leitura das metas pactuadas e após as
deliberações e explicações para as dúvidas apresentadas, todas as metas foram aprovadas.
Eliane, Dr Hermínio e Dr Alex teceram algumas considerações a cerca da importância desta
ferramenta que é a pactuação, para a averiguação dos resultados das ações desenvolvidas na
área de saúde ao longo do ano, bem como dos benefícios decorrentes das metas alcançadas.
Dr Herminio também fez uma previa de um projeto piloto referente a notificações de
acidentes com animais marinhos peçonhentos, ao qual ele vai estar envolvido através da
Escola de Saúde Publica do Paraná, disse que oportunamente trará maiores detalhes. Dr Alex
fez lembrar da necessidade da comissão fiscal reunir-se para avaliar as contas do segundo
quadrimestre, concordaram em reunir-se no dia 17/10/2014 as 8:00hs na Secretaria de Saúde.
Dr Alex informou também que o Dr Lafite está atendendo a Saúde do Homem, a UBS de
Caieiras e o Centro de Convivência, informou também que o Dr Marcos Cereja, médico do
“Mais Médico” passou no Revalida e já está com seu CRM, pretende ampliar seus
atendimentos no município. Ainda informando Dr Alex falou sobre o estagiário Matheus que
virá três dias por semana atender as necessidades administrativas do COMUS, Dr Adriano num
aparte solicitou que o mesmo participe e secretarie as reuniões. Nada mais havendo a ser
tratado Dr Adriano encerra a reunião da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada.
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