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No dia 02 de setembro 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. Iniciado os trabalhos a secretária de saúde, Sra. Angelita
Miranda Cavalcanti Miranda, colocou para aprovação do Conselho os Planos de
Aplicação do VIGIA-SUS (Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde),
elaborados pelas equipes técnicas da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, conforme
Resolução SESA nº 022/2015, com incentivo de custeio de R$ 83.308,50 e incentivo
de capital de R$ 60.150,38 e Resolução SESA nº 261/2015, com incentivo de custeio
de R$ 45.746,68, após leitura e esclarecimentos os mesmos foram aprovados,
estando anexos a presente ata. A coordenadora da assistência farmacêutica, Sra.
Janice Marcial Nadal apresentou a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
(REMUME) 2015, expondo que sua elaboração teve com base a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como as reuniões da Comissão de
Diretrizes Terapêuticas, após os esclarecimentos o Conselho aprovou a REMUME
com a emissão da Resolução nº 004/2015. Na reunião também foi apresentado o
Plano de Aplicação do Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF,
onde por meio da Resolução SESA nº 534/2014 o município recebeu o valor de R$
12.000,00 para estruturação da Farmácia Básica, o qual após leitura e
esclarecimentos foi aprovado, estando anexo a presente ata. Em seguida foi colocada
em votação alteração da meta nº 30 no Plano Municipal de Saúde 2014/2017 e
Programação Anual de Saúde 2015, a fim de incluir no planejamento a utilização do
recurso IOAF, sendo aprovado por todos com a emissão das Resoluções nº 005/2015
e nº 006/2015. A Sra. Angelita comunicou o Conselho que o município também
recebeu o valor de R$ 120.000,00 através da Resolução SESA nº 434/2014 (Incentivo
Financeiro de Investimento para implantação do transporte sanitário nos município do
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS) e que após
discussões com a equipe técnica optou-se pela aquisição de uma Ambulância
Sanitária “Tipo A”, para transporte de pacientes sem risco iminente de vida, assim
como na atenção domiciliar, sendo esta aquisição aprovada por todos.
Dando
continuidade a Sra. Secretária informou que esteve em audiência com o Ministério
Público do Trabalho a fim dar respostas ao Relatório de Inspeção da Vigilância
Sanitária do Estado, quanto a alguns itens identificados, também disse que já está
tomando todas as providências necessárias, inclusive com a manutenção predial do
Pronto Socorro cujo orçamento prévio gira em torno de R$ 150.000,00 (Cento e
cinqüenta mil reais). Também informou que a Secretaria de Saúde recebeu uma
solicitação do Corpo de Bombeiros para permutar as instalações da Vigilância
Epidemiológica com o antigo prédio do Corpo de Bombeiros e que até o final do ano
parte das instalações já serão disponibilizadas, que com a permuta será possível
acomodar, além da epidemiologia, a Secretaria de Saúde, Farmácia Básica,
Almoxarifado e um auditório para realização de treinamentos. Em seguida a Sra.
Secretária informou que o Aparelho de Raio X do Pronto Socorro estragou na sextafeira à noite, que imediatamente entrou em contato com a Secretária de Saúde de
Matinhos, a qual autorizou a realização do exame no Hospital Nossa Senhora dos
Navegantes, e que também entrou em contato com a Clínica Ladi em Guaratuba, para
realização do exame durante horário de expediente, também disse que já contatou
uma empresa para manutenção e que estão aguardando uma peça vir de Maringá
para arrumar o equipamento, informou ainda que foi autorizado pela prefeita a
aquisição de um aparelho novo de Raio-X e que a compra está em processo
licitatório. A Sra. Angelita também informou que a empresa G.M.B. responsável pela
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manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da saúde, não está cumprindo
com suas obrigações contratuais, não realiza manutenção preventiva e as corretivas
não são feitas de acordo, e que por isso foi solicitado a rescisão contratual para
convocação da segunda colocada no processo licitatório e tal pedido está em
tramitação junto ao Departamento Jurídico. Dando continuidade a enfermeira Vânia
informou que no dia 03/09/15 (quinta) acontecerá na Câmara de Vereadores uma
capacitação com os enfermeiros da Rede de Saúde para repasse do Fluxo de
recebimento de pacientes com suspeita de Dengue, também informou que recebeu da
1ª Regional de Saúde Kits para Teste Rápido da Dengue. A farmacêutica Janice,
conforme solicitado na última reunião do COMUS, apresentou informações referentes
à falta de alguns itens na farmácia básica, relatando que o Consórcio Paraná Saúde
não possuía o medicamento dado o atraso no repasse pelo Governo Federal, mas
que o recebimento destes itens já foi regularizado. A Conselheira, Sra. Maria
Margarete, levou ao conhecimento do Conselho uma denúncia de que o médico da
UBS Piçarras, Dr. Marcos Petyk Sereja não compareceu na unidade no dia 01/09/15,
deixando os pacientes que estavam agendados sem atendimento, que segundo
informações o médico sempre falta e chega atrasado. A Sra. Secretária ligou para o
Dr. Acemar, que é tutor do programa “Mais Médicos” no município, e o mesmo que
estava próximo a secretaria de saúde, veio até a reunião, dizendo que a conduta
deste médico já foi objeto de conversas com o Dr. Edevar, responsável pelo programa
no Estado do Paraná, e que tomará as devidas providências com relação ao assunto.
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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