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No dia 05 de agosto de 2015 às 10:00 horas reuniram-se na sala de reuniões da
Secretaria de Saúde o Conselho Municipal de Saúde de Guaratuba (COMUS) para
sua reunião ordinária. Dr. Adriano cumprimenta todos os presentes e passa a palavra
para secretária de saúde, Sra. Angelita Miranda Cavalcanti Miranda, que inicia
expondo as dificuldades com o serviço de limpeza hospitalar do Pronto Socorro, dada
a quantidade insuficiente de servidores neste departamento e que a solução
encontrada é a terceirização deste serviço, com a contratação de empresa que
disponibilize ao menos 10 funcionárias para limpeza hospitalar do Pronto Socorro, um
a cada 300 m². Disse também que após a contratação da empresa os servidores dos
Serviços Gerais do Pronto Socorro serão remanejados para o Hospital Municipal de
Guaratuba. Após sanadas todas as dúvidas, Dr. Adriano coloca a proposta em
votação e a mesma é aprovada por unanimidade. Durante as discussões os
conselheiros solicitam que a Secretaria de Saúde apresente na próxima reunião um
estudo dos servidores em disfunção. Em seguida a Sra. Angelita também coloca para
aprovação do conselho a realização de Credenciamento Público de Médico Obstetras
para o Hospital Municipal, nos moldes do que foi realizado para o Pronto Socorro,
pois já não há mais candidatos para o cargo de médico obstetra aprovados no
Concurso Público de 2013, sendo aprovado por todos. Também coloca para
aprovação do conselho a construção da calçada externa da nova UBS Piçarras, pois
o serviço não estava previsto no projeto inicial, sendo aprovado por todos. Encerrando
a Sra. Angelita informou que o município recebeu do Governo do Estado o valor de
R$ 12.000,00 como incentivo para investimento na Farmácia Central, e que o plano
de aplicação está sendo elaborado pela equipe; que o município foi contemplado com
mais uma médica do programa “Mais Médicos” e que a mesma será vinculada a uma
nova Equipe de Saúde da Família a ser criada na UBS Caieiras abrangendo a região
central, caieiras, prainha e cabaraquara, também informou que para esta equipe está
sendo contratada mais uma enfermeira e quatro agente comunitário de saúde. Dando
continuidade aos trabalhos o Sr. Hermínio realizou uma explanação sobre as ações
de combate à dengue, disse que o município possui 13 armadilhas, porém até o
momento nenhuma amostra deu positiva para o mosquito “Aedes aegypti”, mas que
existe a presença do mosquito nos municípios vizinhos como Matinhos, Paranaguá,
Pontal do Paraná e Itapoá, também informou que o município hoje possui 14 Agentes
de Combate às Endemias, que os Médicos e Enfermeiros da Atenção Básica e os
profissionais de Combate às Endemias passaram por uma capacitação promovida
pela 1ª Regional de Saúde e SESA, destacando que os trabalhos foram
extremamente produtivos. Nada mais havendo a ser discutido o Dr. Adriano dá por
encerrada a reunião e eu Gabriel Modesto de Oliveira lavrei a presente Ata que após
lida e aprovada será assinada por todos.
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