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ATA n° 13/2015
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 15 de outubro de
2015, as 10:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde. A pedido do presidente do
COMUS, Dr. Adriano, que encontra-se em atendimento ao seu ultimo paciente, a Sra. Angelita
Secretária de Saúde dá início aos trabalhos, informando a pauta da reunião que trata da
apresentação do Projeto de Construção de uma Unidade nova no Coroados, a secretária
informou que este projeto de construção será custeado inteiramente pelo Governo do Estado,
que a idéia inicial era reformar a unidade já existente, mas uma vez que a SESA disponibiliza
verba também para a construção, decidiu-se então por esta proposta, assim será mais
adequado as necessidades da população daquela área de abrangência, disse também estar
bastante satisfeita pois este recurso é resultado de uma visita sua a SESA, quando foi em busca
de um aparelho de RX. Após estas informações a Secretária solicitou ao Sr Gabriel que fizesse a
apresentação do projeto de construção da nova unidade do Coroados, o Sr Gabriel informou
aos Conselheiros presentes que este projeto foi montado com base nas exigências do
“Planejamento da Estrutura Física das Unidades de Saúde da Família”, preconizado pelo
Governo, em seguida fez a apresentação do projeto em meio eletrônico e também apresentou
a Planta do Projeto Arquitetônico com o Lay out e instalações. Após algumas observações dos
conselheiros e alguns detalhamentos sobre o projeto, o mesmo foi aprovado por unanimidade,
o Sr Gabriel informou que seria dado andamento, para a aprovação da SESA, a Sra Angelita
disse que manterá o Conselho ao par do andamento do Projeto. O Sr Mucelin fez algumas
observações sobre o atendimento na unidade do Coroados, disse que ele como morador
antigo do bairro percebe que muitos idosos, até por força das orientações que recebem de
prevenção e cuidados com a saúde, estão procurando mais os serviços de saúde para
manterem-se saudáveis e com qualidade de vida, disse que no posto do coroados eram
agendados 60 consultas por semana, agora reduziu para 50., disse que a construção da nova
unidade vai beneficiar a população, pois uma estrutura maior poderá ampliar os
atendimentos. O Sr Osny fez menção as dificuldades que estão aparecendo na unidade do
Cohapar, Dr Adriano alegou que a maior dificuldade está relacionada a falta de pessoal para
completar a equipe do Dr Wilian, pois o mesmo é médico de PSF e não atua como tal, ainda
falta a enfermeira, a Sra Eliane observou que a enfermeira já está lotada na unidade, mas que
está afastada por 30 dias por perícia médica, Dr Adriano observou que a enfermeira
apresentou-se na unidade num dia e no seguinte já estava de atestado, que é uma situação de
atraso na formação da equipe do Dr Wilian, que alias é o médico que chegou primeiro naquela
unidade, a conselheira Eucely sugeriu que se conversasse com a enfermeira para saber da
possibilidade de retorno da mesma, a conselheira Eliane informou que é uma licença médica
laudada pela perícia e que certamente seguirá seu curso. A Secretária Angelita, disse que a
grande dificuldade da Secretaria de Saúde hoje tem sido as inúmeras situações que envolvem
afastamentos, redução de jornada, funcionários que não cumprem sua jornada, o que
impossibilita o bom andamento dos serviços. Dr. Herminio enfatizou que esta é uma situação
inadmissível, que a Administração Pública não pode ser tratada como “A Casa da Mãe Joana”,
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houve uma reação favorável, por parte de todos os presentes, ao comentário do Dr Hermínio.
Ao questionarem se havia alguma medida que pudesse ser tomada, a Secretária informou que
vai ser solicitado a revisão de perícias médicas de servidores que já se encontram a algum
tempo em redução de jornada e também daqueles afastados sem definição de data de
retorno. Com relação a faltas e número excessivo de atestados, a Sra Eliane informou que o
servidor só vai sofrer alguma conseqüência, ao término de um ano, após a Avaliação de
Desempenho, que isto já ocorre hoje, como a redução ou perda do direito a fruição e
pagamento de férias, por exemplo. Observou também que infelizmente são situações que
demandarão tempo para serem solucionadas. A Secretária informou aos Conselheiros que o
Dr Sereja está afastado para tratamento de saúde, ficará ausente por no mínimo 30 dias e o
Programa Mais Médicos não prevê substituição para estes casos. A Secretária informou
também ao Conselho, que não haverá repasse financeiro do Governo Federal para custear as
despesas do SAMU nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, que isto também ocorreu
em outros anos e que o valores retroativos são repassados a partir de Janeiro. Sobre a
Operação Verão, informou que estão deliberando com a SESA a forma de gerenciamento e
custeio, mas que provavelmente ficará a cargo de cada município organizar a sua Operação
Verão, deverão definir mais detalhes na próxima segunda feira quando haverá nova reunião.
Em seguida o Conselheiro Osny perguntou se seria possível viabilizar um curso de
Ergonometria para os funcionários, Dr Adriano disse já ter montado um curso , mas que na
palestra inicial só apareceram dois funcionários, disse que este tipo de iniciativa não tem
adesão. A Conselheira Luiza, trouxe para conhecimento do Conselho a queixa de um Técnico
de RX do Pronto Atendimento, que disse que é stressante o número de pacientes com exames
eletivos que procuram o serviço no período noturno, gerando confusão pois exigem ser
atendidos de imediato. A Sra Eliane disse que este é um bom horário para exames eletivos,
pois o fluxo é mais tranqüilo e que o problema não reside no horário ou nas exigências e na
demanda de exames a serem atendidos, mas sim no acolhimento correto destes pacientes. A
Secretária Angelita informou que o Pronto Atendimento está passando por uma
reestruturação, deste seu espaço físico, fluxo de atendimento, etc... que isto é decorrente de
uma denúncia feita pelos funcionários ao Ministério do Trabalho, que a obrigou por força do
cargo, a ir até aquele órgão firmar um TAC, a ser cumprido ao longo dos próximos meses. O
que a deixou aborrecida é que a denuncia é calcada em situações vistoriadas que foram
criadas em sua maioria por questões de supervisão técnica, como por exemplo a inexistência
de POP. Dra Eucely, num aparte sugeriu que fossem chamados a responsabilidade (A Lide) os
designados para o serviço. O Dr Herminio sugeriu que em razão da denuncia fossem advertidos
formalmente os responsáveis, sugestão acatada pelo Conselho, deliberaram que esta
advertência deveria ser direcionada aos responsáveis após a apuração por parte de uma
comissão formada por técnicos da Secretaria de Saúde e um membro do Conselho, para tal
foram indicados: Dr. Herminio, Enfermeira Vânia e Dr Adriano, após ser instituída por decreto
publicado em diário oficial do município, a comissão iniciará os trabalhos. Seguindo com a pau-
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ta a Secretária informou que a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre já está a disposição
para a apreciação da Comissão Fiscal do Conselho, após deliberarem optaram por reunirem-se
no próximo dia 20, no período da manhã na Secretaria de Saúde para procederem os
trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, Dr Adriano da por encerrada a reunião, da qual eu
Eliane de Gregorio Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada

Adriano Zelak
Presidente do COMUS

