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ATA 004/2015
No dia 09 de fevereiro de 2015 às 07:30 horas reuniram-se na sala de reuniões da
Secretaria de Saúde o Conselho Municipal de Saúde de Guaratuba (COMUS) para
reunião extra-ordinária conforme estabelecido na última reunião. Sr. Lupercy inicia os
trabalhos com a Ata nº 001/2015 do Conselho Fiscal, com as conclusões acerca da
avaliação da prestação de contas do último quadrimestre de 2014, pontuando as
dúvidas e devidos esclarecimentos com relação a pagamentos realizados com
recursos do fundo, e concluiu informando que o parecer do Conselho Fiscal é
FAVORÁVEL a aprovação das contas referente ao terceiro quadrimestre de dois mil e
quatorze. Após sua explanação o Conselho decidiu pela APROVAÇÃO das contas,
ponderando sobre a necessidade de contratação de empresa para realização de
exames não cobertos pelo SUS. Em seguida o Dr. Alex colocou em pauta a
solicitação de credenciamento junto ao SUS do Laboratório LAB VIDA, expondo que
atualmente enfrenta dificuldades com os dois atuais laboratórios, principalmente na
realização de exames ao Pronto Socorro nos finais de semana, e que o
credenciamento de um terceiro laboratório ampliaria a concorrência, melhorando a
assistência. Após as discussões ficou decidido que a Secretaria de Saúde irá solicitar
que os três laboratórios apresentem carta de intenção, se comprometendo a atender
o Pronto Socorro nos fins de semana, apresentando as mesmas na próxima reunião
do COMUS para deliberação. Dr. Adriano ainda sugere que haja punição aos
laboratórios que descumprirem este compromisso. Dando continuidade o Dr. Adriano
inicia os trabalhos de organização da Conferência Municipal de Saúde, decidiu-se
sobre a realização de pré-conferências, a serem realizadas nos territórios das
Unidades de Saúde, nos sábados do mês de maio das 08:00 às 12:00 horas,
conforme a seguir: (UBS Mirim, na Escola João Guarberto, dia 02/05/15; UBS
Piçarras, Igreja São José Operário, dia 09/05/15; UBS Coroados, Igreja Santo
Antonio, dia 16/05/2015; UBS Figueira, Igreja Perpétuo Socorro, dia 23/05/2015; UBS
Cohapar, no próprio posto, dia 30/05/15). Foi decidido também que os palestrantes
das pré-conferências serão: Adriano Zelak, que explanará sobre o papel do conselho
e conselheiro; Herminio, que explanará sobre legislação, participação social e
apresentação do tema da Conferência; e Vânia/Eliane, que explanarão sobre o
regimento da conferência. Dr. Alex questionou se poderia solicitar patrocínios juntos
aos bancos e empresas do município, não havendo objeção do conselho. A data da
Conferência ficou estabelecida para 20/06/2015, das 08:00 às 18:00 horas, o local
ficou entre o salão da Igreja ABBA, Câmara dos Vereadores e Colônia dos Fiscais.
Finalizado os assunta a conselheira Sra. Luiza aproveitou para descrever seu
atendimento no Pronto Socorro, destacando que foi muito bem atendida. Nada mais
havendo para ser discutido o Dr. Adriano dá a reunião por encerrada e eu, Gabriel
Modesto de Oliveira, lavrei a presente ATA que após lida e aprovada será assinada
por todos.
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