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ATA n° 09/2015
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 03 de junho
de 2015, as 10:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente do
COMUS Dr. Adriano dá início aos trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião
anterior. Solicita que antes de começarem as deliberações da pauta, fique registrado
os cumprimentos deste Conselho Municipal de Saúde à Sra. Angelita Miranda que
acaba de assumir o cargo de Secretária Municipal de Saúde em substituição ao Dr. Alex
que recém exonerou-se por motivos particulares, solicitou que também se registrasse
em ata os cumprimentos do COMUS ao ex secretário, pelo brilhante trabalho
desempenhado durante o seu mandato, disse também estar tranqüilo quanto a
continuidade do trabalho e do bom entendimento com o Conselho pois a Sra Angelita
já fazia parte da equipe e é uma excelente escolha. Em seguida passa a palavra a Sra.
Angelita, que agradece os cumprimentos e a confiança depositada e disse que tem
certeza que o relacionamento do Conselho e da Secretaria se manterá como sempre,
com cooperação e harmonia. A Sra Angelita dá inicio a pauta com a apresentação do
Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2015 para a avaliação da
Comissão Permanente Fiscal, que após consenso marcou a reunião para os trabalhos
para o dia 05 de junho de 2015 as 9:00hs na sede da Secretaria de Saúde. Em seguida
Dr. Adriano pedindo um aparte na pauta, solicitou que a Secretaria avaliasse a
possibilidade de pintar algumas paredes da UBS COHAPAR que encontram-se com
infiltrações e estão começando a apresentar sinais de mofo. A Sra Angelita informou
que a Prefeitura já licitou uma empresa para tratar da manutenção predial das
unidades e em breve começarão as reformas e reparos em todas elas .Em seguida Dr
Adriano, seguiu com a pauta da reunião que trata da apresentação do SISPACTO 2015,
passando a palavra ao Sr. Gabriel, que fez a leitura das metas pactuadas e após as
deliberações e explicações para as dúvidas apresentadas, todas as metas foram
aprovadas.O Sr Gabriel ressaltou que as metas pactuadas para 2014 foram atendidas e
mais de 90%. Em seguida Sr. Gabriel passou ao Conselho uma Nota Técnica, nº
01/2015 SEDS/SEED/SESA sobre o Plano Anual do Bolsa Família. A Dra Eucely, usando a
palavra pediu que se estudasse a possibilidade da Secretaria de Saúde promover
mutirão de cirurgia de cataratas,pois são muitos os idosos com este problema no
município, também reiterou que os medicamentos da Farmácia Básica tem demorado
muito para ser disponibilizado a população e também sugeriu que os funcionários da
farmácia deveriam usar uniformes. Em seguida, o Dr Adriano comenta sobre a ida dele
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e do Gabriel a UBS do Cubatão em razão da Pré-Conferência e de como ficou satisfeito
de ver aquela unidade, que está bem cuidada, limpa e que a unidade de Pedra Branca
também é muito boa, mostrou fotos aos presentes. Sra Angelita comentou sobre as
obras e reparos que serão feitos no Mirim, Coroados e Descoberto e que a Unidade do
Piçarras ficará pronta em um mês, que a mudança virá em boa hora, pois as atuais
instalações locadas para aquela unidade infelizmente vem sendo invadida e roubada
com freqüência, inclusive neste fim de semana. A Secretária informou também aos
Conselheiros que a Rede de Atenção Básica do Município acaba de receber as
geladeiras inteligentes que vieram para substituir as geladeiras de armazenamento de
vacinas das unidades, estas geladeiras são equipadas com tecnologia que permite um
monitoramento em tempo real do funcionamento do equipamento, garantindo a
segurança e bom armazenamento das vacinas. Informou também que o ESUS já está
instalado em quase todas as unidades, só faltando o Coroados, o Gabriel começara o
treinamento do pessoal a partir da semana que vem. Retomando a palavra e 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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