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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 01 de abril de
2015, as 10:00 hs., na sala de reuniões do COMUS. O presidente do COMUS Dr.
Adriano dá início aos trabalhos, colocando o assunto principal da pauta em discussão,
que trata da formação de uma comissão para a organização da Conferência Municipal
de Saúde, após deliberarem, escolheram os seguintes membros para a comissão:
Adriano, Alex, Agnaldo, Eliane, Eucely, Gabriel, Luperci e Osny. Em seguida marcaram
reunião da comissão para dia 07/04/2015 as 8:00 hs. Dr Alex tomando a palavra,
solicita a atenção dos presentes para dois assuntos que surgiram e necessitam da
avaliação e votação do COMUS, o primeiro trata da contratação temporária (por doze
meses) via teste seletivo, de Agentes de Endemias para o reforço da equipe de
combate a Dengue, o outro assunto a ser deliberado trata do cadastramento de
médicos emergencistas, para posterior e eventuais chamamentos (de acordo com a
necessidade do serviço), pois os médicos de concurso já foram todos chamados e
infelizmente devido aos pedidos de exonerações e a não adesão aos Editais de
Chamamento, o quadro continua defasado e as escala com dias em aberto. Ao termino
das explanações do Sr Secretário, as duas proposições foram aprovadas por
unanimidade. Dr Alex informou também aos presentes que através do Consórcio será
disponibilizado para o município um micro ônibus novo para transporte de pacientes,
que será utilizado em parceria com Matinhos, ficando quinze dias a serviço de cada
município. Hoje a Secretaria já conta com um micro ônibus locado. Em seguida
convidou aos conselheiros a conhecerem o Programa de Fisioterapia “Coluna
Saudável”, idealizado pela Dra Andreia e ele e que vai funcionar no Ginásio de
Esportes, explicou que será um atendimento a pacientes referenciados e de maior
complexidade. Dra Eucely tomando a palavra, questionou a respeito do atendimento a
saúde do homem e foi informada que o Dr. Laffite está atendendo em livre demanda
no hospital todas as terças feiras. Em seguida Dr Eucely passou o caso de um sócio do
Clube Guará de 73 anos, que sofreu um AVC e está necessitando de um
acompanhamento mais intensificado por parte da Equipe de PSF do Figueira, bairro de
domicilio do Sr. Rodolpho Quadros, Dr. Alex comprometeu-se a passar o caso para a
coordenadora da UBS Figueira pra que tomem as devidas providências. 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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