CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMSAÚDE/ PETRÓPOLIS RJ
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE), realizada no dia vinte e seis de maio de 2009, terça-feira, no auditório do Centro de Saúde Coletiva Prof. Manoel José Ferreira/ IMUCA,  situado à Rua Santos Dumont, número cem, Centro, Petrópolis, RJ, com início previsto para as dezoito horas e trinta minutos convocado através do Diário Oficial do Município n° 3260, de 21 de maio de 2009, pela Presidente Aparecida Barbosa, contendo os seguintes assuntos de pauta: primeiro: "Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior"; segundo: "Leitura de Expediente"; terceiro: "Informes"; quarto: "Ordem do dia: a) Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, b) Votação para aprovação do Relatório de Gestão 2008, c) Eleição de um Membro do COMSAÚDE, representante da Sociedade Civil, para o Conselho Gestor do Pró-Saúde, d) Minuta de Convénio: CTO/ SEHAC/ Sanatório de Correas; quinto: "Assuntos Gerais": sexto: "Definição de pauta da próxima reunião". Após a leitura da ata a Dra Vanessa Katz e Dra Vanessa Seguezzi pediram para fazer a seguinte ressalva: que ambas tiveram que se ausentar após a apresentação de Maria Inês Ferreira, Coordenadora do Programa Municipal do DST/AIDS de Petrópolis. Aparecida Barbosa passou para os encaminhamentos, informando que a funcionária Poliana ficará responsável pelos assuntos referentes ao Conselho Municipal de Saúde, tornando-se assim, referência para os Conselheiros, informando a todos, inclusive, o telefone para contato: 2246-9212 ou 2246-9196. Falou da questão da infra-estrutura para os conselhos, pois o prédio destinado a esse fim precisa de obras. Talvez seja mais adequado outro lugar. Que o computador do Conselho Municipal, encontra-se de fato na Secretaria de Saúde, entretanto, neste exato momento, seria inviável sua retirada, pois este está sendo utilizado, mas que já está sendo providenciada licitação para a compra dos mesmos. Informou que a Sra Ana Alice, Secretária Executiva do Conselho Estadual, nos garantiu a aquisição de uma impressora para o Conselho. Passamos para os informes, tendo sido dois protocolados na reunião: convite ao Conselho Municipal de Saúde, enviado pelo SOS Vida para participarmos do Seminário "Controle Social e Aids. Desafios e expectativas", a se realizar dia 30/09/2009, às 14h e em particular a nossa presidente a ministrar a seguinte palestra "Avanços e desafios em nosso Município". Carta do usuário Tobias de Sarros Maia, onde escreveu a sua indignação com o ocorrido com sua esposa no dia 14 de maio, gestante de 8 meses, que ao procurar o Pronto Socorro Leônidas Sampaio no Alto da Serra, pois não havia medicamentos para o controle de pressão alta, no seu entender, motivo pelo qual ocasionou o óbito de seu filho deixando sua esposa entre a vida e a morte. Pediu a revisão das ambulâncias e das condições gerais do Pronto   Socorro,   material,   equipamentos   e   funcionários.   Entretanto,   aproveitou   para parabenizar o atendimento e tratamento recebido por sua esposa no Hospital Alcides Carneiros, em especial na UTI, que no seu entender, exemplo que deveria ser adotado por toda rede. Entramos nos assuntos de pauta, sendo o primeiro os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias. A Presidente solicitou que o Assessor Jurídico da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Roberto Santos, explicasse sobre o assunto. Citou que o último processo seletivo público está sob judice, porém, foi informado que este Conselho já havia deliberado sobre a anulação do referido concurso, sendo explicado que haveria necessidade de um prazo aproximado de 90 dias para realização e conclusão de novo processo seletivo público. Ficou também esclarecido que os atuais Agentes Comunitários de Saúde, contartado a partir de processo seletivo público anterior, permanecem em seus cargos, em conformidade com a Lei n° 6.493, de 03 de dezembro de 2007, com seus nomes devidamente divulgados -no D.°:do Município, após serem observados todos os requisitos da Lei federal n° 11.350, onde o Conselho fez parte da Comissão para a verificação do processo selèfâvò p\ibíico:dO's!AgenÍBS"" Comunitários de Saúde, até então contratados pela APACS, ressaltou-se;ainda~que os mesmos; ;• a partir do dia 05/04/08 foram transferidos para a Secretaria1 Municipalrdè:'Saúdere"assrrn;:i-' passando ser o gestor o responsável legal por esses funcionários. A Promotora informou quç o Conselho e a Sectretaria tiveram um prazo de 30 dias para publicar ã-ãnulàção díFceneurso;
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