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Ás nove horas e quarenta e oito minutos, do dia dezoito de outubro de dois mil e dezoito, reuniram- se 1 

no “Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do Galvão, - os 2 

membros deste Conselho com a presença de dez membros, sendo sete titulares e três suplentes. Dando 3 

início aos trabalhos o primeiro secretário da mesa diretora Ricardo Teberga deu início a reunião 4 

desejando bom dia a todos e justificou a ausência do presidente Dr. Marcus Vinícius, certificou se a 5 

mesa diretora já estava composta. Fez a leitura dos informativos e ofícios que foram recebidos durante 6 

o mês. Não terá aprovação da ATA da reunião anterior, pois não temos quórum e deixou para ser 7 

aprovada na próxima reunião. INFORMES DO GESTOR: Com a palavra Alexandre Rocha desejou 8 

bom dia a todos e informou que o maior acontecimento desse mês foi a inauguração da unidade de 9 

saúde do PSF do Jardim do Vale que voltou para sua sede de origem após a total reforma, onde foi 10 

feita algumas melhorias como melhores distribuição das salas, consultórios odontológicos e médicos e 11 

foi criada uma parte especifica para distração infantil e distribuição do leite. E dentro da nossa 12 

programação de reformas a próxima unidade a ser reformada é a unidade básica de saúde do bairro 13 

Engenheiro Neiva. Com a palavra o Sr. Ricardo Teberga abriu para a propositura dos conselheiros. 14 

Com a palavra o conselheiro Ernani José parabeniza e presta sua homenagem a todos os médicos no 15 

dia de hoje. ORDEM DO DIA: ITEM A – AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES. 16 

Com a palavra a subsecretária Ana Cláudia Macedo desejou bom dia a todos e deixou que a 17 

apresentação que faria foi uma solicitação do conselheiro Sr. Adilson Lopes. Deu início apresentando 18 

o quantitativo de consultas e exames ofertados comparando com a demanda reprimida e a 19 

inadimplência. Alegou que não existe mais as filas da madrugada, porém, afirmou que se torna 20 

impossível acabar com a demanda reprimida. Com a palavra a conselheira Rosalba Gaal 21 

complementou que existem muitas faltas de pacientes nas consultas agendadas, e ela tenta suprir essas 22 

faltas com encaixes. Informou que o paciente além de receber a ligação do agendamento recebe um 23 

SMS no seu celular confirmando o local, o horário e o tipo da especialidade agendada. Com a palavra 24 

a subsecretária Ana Claudia Macedo fez a apresentação e deixou que tem feito mutirões das principais 25 

especialidades e as pessoas vem faltando em números absurdos. Com a palavra o Sr. Ricardo Teberga 26 

agradeceu a apresentação e deu continuidade a reunião. PENDÊNCIAS: Com a palavra o Sr. Ricardo 27 

Teberga questionou sobre o envio da apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 28 

dois mil e dezoito para apreciação dos conselheiros, que foi solicitado pelo conselheiro Marlon 29 

Pisanni. Com a palavra a subsecretária Ana Cláudia Macedo deixou que enviou no dia de hoje para o 30 

e-mail do COMUS e pediu para que fosse enviado aos conselheiros. Com a palavra o Sr. Ricardo 31 

Teberga questionou o parecer da comissão de Acompanhamento da Gestão do Sistema e Controle 32 

Social ao realizar a visita na sede da Saúde Mental. Com a palavra a conselheira Rosalba Gaal 33 

informou que ela e as conselheiras Debora Claro e Abelim Betoni fizeram visita no local e 34 

observamos que houve melhora e estamos aguardando o relatório que a secretária Sheila Ruas ficou 35 

de nos enviar para podermos elaborar um parecer por escrito. O que mais nos chamou a atenção é a 36 

irregularidade dos sanitários, onde os funcionários usam em comum com os pacientes, porém, já 37 

existe a proposta de adequação. Outro fato importantíssimo é a regularização da quantidade de 38 

psiquiatras atendendo, pois existe uma estimativa de mais de sete mil prontuários e por enquanto há 39 

um médico psiquiatra prestando o serviço. Com a palavra a subsecretária Ana Cláudia Macedo 40 

informou que com relação ao sanitário já existe o projeto e em breve fará as adequações. E com 41 

relação ao psiquiatra foi algo inesperado, pois existiu a exoneração de dois médicos, ficamos apenas 42 
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com um médico atendendo. Fizemos uma proposta para que este médico aumentasse a quantidade de 43 

atendimento, porém não houve interesse pelo mesmo. Publicamos em diário oficial um chamamento 44 

emergencial para a contratação de médicos psiquiatras. Divulgamos e ligamos para vários 45 

profissionais e não houve interesse. Mas de qualquer maneira abriremos um concurso público no ano 46 

de dois mil e dezenove. Com a palavra o Sr. Ricardo Teberga agradeceu a parceria com a Secretaria 47 

de Saúde que foi feita na Associação Comercial na campanha do outubro rosa. Para a ciência de todos 48 

visitamos estabelecimentos comercias oferecendo a mulheres de quarenta a sessenta anos a realização 49 

do exame de mamografia no período noturno para que não haja dificuldades da realização para 50 

aquelas mulheres que trabalham no horário comercial. Deixou em aberto para qualquer duvida dos 51 

conselheiros. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às dez horas e vinte e oito 52 

minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que 53 

secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente 54 

reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do 55 

conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a 56 

qualquer momento. 57 
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