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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 25 de
maio de 2015, as 08:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde, com os
membros conselheiros constantes na relação de presença. O presidente do COMUS Dr
Adriano dá início aos trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião anterior e
informa aos conselheiros que a presente reunião foi solicitada em razão de
correspondência recebida da Câmara Municipal de Guaratuba, assinada por seu
Presidente, vereador Mordecai Magalhães de Oliveira, que trata do assunto pautado
para a presente reunião extraordinária, referente a Construção de um Hospital
Filantrópico pela Fundação Pró-Hansen no município de Guaratuba. O Presidente
solicitou que a Sra Eliane fizesse a leitura da referida correspondência, que após lida
foi anexada a presente Ata. Após algumas deliberações a cerca do assunto proposto,
foi consenso geral que o Conselho Municipal de Saúde, como representante que é dos
anseios e necessidades da população, no que diz respeito as ações desenvolvidas na
área de saúde, não pode e nem deve ser contrário a qualquer proposta de melhoria,
implemento ou novos projetos que venham em benefício da saúde da população. Os
conselheiros Osny, Agnaldo e Eucely frisaram que este era um momento de muita
responsabilidade do conselho. Após passarem vistas no Termo de Referência de
Edificação do Hospital do Litoral do Paraná – Guaratuba, o Dr. Herminio solicitou que
constasse em ata, a sugestão de que o projeto deve contemplar um Pronto Socorro
integrado ao hospital, pois do contrário entendia que o mesmo não iria atender
plenamente, pois esta é uma das necessidades da área. O Secretario Alex, solicitou
que constasse em ata que ele também estava a par do andamento do projeto na
mesma medida do Conselho, que recebeu a Pró-Hansen há aproximadamente seis
meses atrás e que na ocasião foi questionado por eles se haveria interesse por parte
do município na construção do hospital, Dr Alex disse que na ocasião, levou-os até a
Prefeitura e os apresentou ao Dr Jean Coulbert e a Prefeita Evani, a partir de então só
teve contato com o assunto quando foi convidado a assistir juntamente com os
vereadores e mais alguns secretários a apresentação do projeto feita pela Pró-Hansen
na sede da Prefeitura Municipal e que conste ainda, que não havia levado a questão ao
Conselho, porque ainda estava em fase inicial, ou seja, na fase de aprovação de projeto
de lei que visa a doação do terreno para a construção do hospital. Em seguida a
conselheira Eliane informou mais alguns detalhes repassados pela Pro-Hansen,
referentes a implantação e a capacidade física prevista para o hospital, as conselheiras
Vânia e Renadi, sugeriram que as especialidades a serem implantadas fossem revistas
e mais adequadas a realidade e necessidade do município e mais de acordo com os
indicadores epidemiológicos. Dr. Herminio e Eliane fizeram lembrar que por ser
hospital filantrópico, após a implantação, 60% (Sessenta por cento) de seu
atendimento deverá ser direcionado ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS. O
Presidente do COMUS Dr. Adriano solicitou aos conselheiros que manifestassem seus
votos com referencia ao assunto deliberado na pauta da presente reunião, que após
votado foi aprovado por unanimidade, em seguida deixou livre a palavra e como mais
ninguém dela fizesse uso, agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião da qual
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada.
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