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ATA n° 14/2015
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 24 de novembro de
2015, as 10:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente do COMUS, Dr.
Adriano dá início aos trabalhos, solicitando a Sra Eliane que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, após a leitura da ata e a aprovação da mesma, o Sr. Luperci questionou sobre o
projeto do Coroados e as obras das outras unidades , sendo informado pela Secretária Angelita
de que as obras do Piçarras já estão encerradas e só estão faltando os acabamentos externos,
como calçadas e pátio externo, os responsáveis pela obra estarão em Guaratuba amanhã
quarta feira, em seguida virá o engenheiro responsável da SESA para aprovar a obra, então
poderá ser inaugurado, as obras do Pronto Atendimento também segundo a secretária estão
em fase final, convida os conselheiros a visitarem a unidade, que ficou muito bonita, quanto ao
projeto da Unidade do Coroados, a documentação exigida para a primeira fase já está na
Secretaria de Estado, a Sra Eliane observou que esta fase é a de habilitação do município ao
recebimento do recurso prometido. A Secretária Angelita informou também aos presentes
algumas definições para a Operação Verão, como os conselheiros tem ciência, a Operação
Verão sempre é custeada e gerida pelo Estado, mas este ano o recurso vai ser repassado e
caberá aos municípios organizarem a Operação Verão, esta determinação trouxe um sério
problema pois a dificuldade de conseguir profissionais médicos ia ser grande, pois médicos do
quadro não poderiam ser pagos, pois já recebem salário pelo vínculo e médicos de fora não
poderiam ser contratados sem concurso, o que levou ao acordo dos municípios em contratar
os profissionais via CISLIPA e assim está sendo organizado. O governo vai repassar para
pagamento de plantões médicos, enfermeiro supervisor e técnicos de enfermagem, o valor de
R$ 320.640,00 (Trezentos e Vinte Mil e Seiscentos e Quarenta Reais) e para pagamento de
insumos, o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para uma Temporada de 58 dias, de
19/12/2015 a 14/02/2016, conforme planilha anexa. Em seguida o Presidente Adriano inicia a
ordem do dia, solicitando a Eliane que leia o Of. Circ. nº 11/2015 1ª RS/Controle Social, que
trata da Adesão ao Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde –
PQCMS, adesão esta que após cumpridos os requisitos dará direito ao COMUS de receber um
incentivo financeiro estadual, a ser repassado na modalidade fundo a fundo aos municípios e
que devera ser utilizado na organização e fortalecimento do Conselho, para isto faz-se
necessário que nesta reunião se elabore o Plano de Aplicação. Levando-se em consideração os
valores para Despesas de Custeio no valor de R$ 6.265,00 (Seis Mil e Duzentos e Sessenta e
Cinco Reais) e os valores para Despesas de Capital no valor de R$ 2.506,00 (Dois Mil e
Quinhentos e Seis Reais), bem como algumas sugestões apontadas pela regulamentação do
programa, estabeleceu-se após deliberação e consenso dos conselheiros presentes, o Plano
de Aplicação anexo a presente Ata, em seguida o Presidente do COMUS e a Secretária
Municipal de Saúde assinaram o Termo de Adesão ao PQCMS. Passando ao item seguinte da
pauta, Dr Adriano comunica aos Conselheiros presentes que já está tudo organizado para a
ida da Conselheira Luiza para Brasília, onde participará da 15ª Conferência Nacional de Saúde e
que ele Dr. Adriano também irá participar como conferencista livre, disse ter anuído a um pe-
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dido da conselheira de que ele também participasse, pois segundo ela informou na
Conferência Estadual os participantes de outros municípios disseram ir para a Nacional com
um número expressivo de conselheiros. Assim sendo e havendo também recurso disponível,
ele também estará participando da Conferência Nacional do dia 01/12 a 04/12/2015. Em
seguida Dr Adriano passa a palavra ao Sr Luperci, para que mesmo proceda a leitura da Ata nº
003/2015 do Conselho Fiscal sobre a avaliação das Contas do 3º Quadrimestre, próximo item
da pauta. Concluída a leitura, a Secretária Angelita explicou alguns destaques solicitados pela
comissão avaliadora e esclarecidos todos os pontos, as contas foram aprovadas por todos os
conselheiros presentes.Todos os itens da pauta já discutidos, o presidente deixa livre a palavra
e Dr Herminio, dizendo atender a uma sugestão da SESA de colocar sempre o Conselho a par
da situação Dengue no município, pede a atenção de todos para os números que irá repassar:
informa que hoje o município conta com 14 Agentes de Endemias, o que tem possibilitado um
nº maior de imóveis vistoriados por agente, informou que existem hoje no município cinco
pontos positivos para o mosquito Aedes aegypti. Que de 12.000 imóveis vistoriados, cinco
deram positivos. Enfatizou também, que estamos na iminência de uma epidemia de Dengue,
num aparte a Secretária Angelita, questionou ao Dr Hermínio o que poderia ser feito para
evitar esta possibilidade, ele respondeu que devemos continuar fazendo, oque já está sendo
feito, que temos uma excelente equipe, dedicada, atuante, que mesmo em dias de chuva
quando não é possível fazer o trabalho nas áreas, eles fazem trabalhos de conscientização nas
escolas e junto a comunidade, o Sr Luperci num aparte pergunta se a chuva não seria um fator
benéfico, que diminuiria a proliferação do mosquito, Dr Hermínio responde, que é um
agravante em razão das águas que ficam empoçadas após as chuvas. Dr Herminio disse ter
participado recentemente do Congresso Médico Veterinário e pelo que foi apresentado lá,
conclui-se que Guaratuba está a frente de outros municípios no que diz respeito a ações de
controle e prevenção. Reiterando disse que é necessário continuar com a divulgação junto a
população, para conscientização dos cuidados que devem ser tomados, disse que o programa
de captação de dados referente a Dengue ainda não foi instalado, que por duas ocasiões a
Regional veio para instalar mas não conseguiu, mas que os dados são informados a Regional
através de relatórios periódicos. A conselheira Neuza pergunta se o Cloro mata as larvas do
mosquito e Dr Herminio responde que não, a conselheira Margarete disse ter encontrado
larvas de mosquito dentro de uma cano em sua residência e perguntou o que deve fazer, foi
orientada a escoar e limpar o cano e depois tampá-lo. Encerrados os comentários sobre o
assunto, Dr Adriano passa a palavra para o Sr Gabriel que tem alguns comunicados a repassar
para o Conselho, primeiramente repassa ao Presidente o Ofício nº 57/2015 da SESA que trata
da Adesão a Tutoria da Atenção Primária, que tem como objetivo apoiar as equipes de saúde
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na organização dos processos de trabalho, com a finalidade de melhorar o padrão de
qualidade na atenção aos usuários do SUS, a Secretária disse que resolveu contemplar a
Equipe do Mirim dentro desta proposta. Gabriel informou também que foi renovado no dia
19/11/2015, através da assinatura do Termo de Adesão, o Programa de Fortalecimento da
Rede de Informação em Saúde do Trabalhador, em seguida informou que já foi concluído o
Teste Seletivo para a contratação temporária para cozinha e lavanderia hospitalar e por último
informou sobre a nova ambulância para o SAMU, a Secretária Angelita disse que já havia
mandado a notícia ao Conselho via WhatsApp e que o Portela vai amanhã buscá-la.Após os
informativos o Presidente informa da necessidade de se alterar os dias de reuniões, Eliane
propõe que se organize a agenda de 2016, os conselheiros após deliberarem resolvem que
haverá um recesso em dezembro e marcaram a próxima reunião ordinária para o dia
12/01/2016 onde serão discutidos os detalhes da posse dos novos conselheiros. Nada mais
havendo a ser tratado, o Sr Presidente agradece a todos e encerra 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

