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Bombeiro e da CONCER, ocupação dos leitos do SUS e tempo para cada paciente. 4-Protocolado antes da reunião, carta do usuário Sr. Tobias de Barros Maia, que relatou a decepção de pedir ajuda a este conselho, e não ter recebido o respaldo que esperava, e espera uma resposta por escrito e concreta dos planos para solucionar os problemas do Pronto Socorro Leônidas Sampaio. Assuntos de pauta: Carlos Henrique David leu o relatório da Comissão de Saúde, referente ao mês de junho, contendo o mesmo quatro situações vistas pela Comissão e sugestões propostas ao Conselho. Dr. Marco Paulo falou em defesa do Sanatório de Correas, pois achou a hora que a Comissão foi verificar seu hospital muito imprópria, pois seu irmão estava chocado na emergência; achou ter havido   uma falta de sensibilidade por parte da Comissão. Dra Mareia Tânia informou que foi informada da visita da Comissão ao hospital em cima da hora  e que apesar da Comissão ser composta for seis membros do  Conselho, compareceram apenas três;  informou ainda que na verdade a Comissão foi apenas averiguar os fatos narrados por familiares de um paciente a uma TV local, mesmo assim Dr Marco Paulo levou o prontuário do paciente que teve óbito em 22/06/09, e não se conformou com a ação da Comissão. Em torno dos assuntos relatados que segue anexo a ata, houve uma ampla discussão. A intenção da Comissão era que houvesse uma votação para cada assunto relatado para que os mesmos fossem apurados e resolvidos. Aparecida Barbosa falou da extensa pauta do dia e sugeriu que fosse acolhido o relatório, entretanto não houve consenso e foi feita uma votação; 1° que o relatório fosse acolhido, 2° o relatório fosse votado ponto a ponto. 13 conselheiros votaram por acolher a ata da Comissão, 6 conselheiros acharam que fosse melhor votar ponto a ponto e 5 cadeiras do conselho não estava presente, inclusive o Santa Tereza, que foi lembrado por faltar mais de três reuniões consecutivas sem justificativa. Sendo assim, a ata da Comissão foi acolhida pela Presidente do Conselho, bem como o prontuário do paciente trazido pelo Dr. Marco Paulo. Passou-se então para a apresentação do Relatório de Gestão 2008. Aparecida Barbosa agradeceu o empenho dos técnicos para a realização da complementação do relatório e solicitou ao Silmar, Supervisor do PSF que fizesse a apresentação do mesmo. Ele falou que o relatório foi adequado de acordo com a Portaria 3176 do Ministério da Saúde. Depois cada Coordenador de seu setor apresentou a complementação. Aparecida Barbosa agradeceu novamente, encaminhou o relatório à Comissão de Saúde e solicitou que o mesmo fosse analisado antes da próxima reunião ordinária mensal; frisou que alguns municípios já tiveram seus relatórios aprovados, outros tiveram reprovados e outros estão em análise como no nosso caso. Foi pedido a prorrogação por mais trinta minutos; sendo aceito, Aparecida Barbosa entregou a Joel  uma pasta contendo  documentos  para disponibilizar  a todos  os  Conselheiros  e Representantes da Sociedade Civil para xerocar: l- Ata da Reunião Extraordinária do dia*— 23/01/2009; 2- Ata da Reunião Ordinária do dia 27/01/2009; 3- Ata da Reunião Ordinária do   ( dia 03/03/2009; 4- Ata da Reunião Ordinária do dia 24/03/2009; 5- Ata da Reunião Ordinária do dia 28/04/2009; 6- Ata da Reunião Extraordinária do dia 29/05/2009; 7- Cópia da Portaria GM n° 3176, de 24 de dezembro de 2008; 8- Relatório do PAM 2009 (Pode ser encontrado no site: www.aids.org.br/pam); 9- Convénio com o Hospital Santa Teresa; 10- Relatório de Gestão 2008; 11- Complementação do Relatório de Gestão 2008. A Presidente falou da dificuldade financeira nesse momento e da responsabilidade com o meio ambiente, para fazer cópia do relatório e outros documentos para todos os Conselheiros, por isso o mesmo será disponibilizado por e-mail e também na Secretaria de Saúde com a Poliana ou/com à Comissão de Saúde. Em relação a Conferência Municipal de Saúde, a Presidente do Conselho informou da necessidade da formação da Comissão para organizar e lembrou da paridade governo/sociedade civil, tendo se candidatado: Maria Auxiliadora Pires Ribeiro, representante da Mitra Diocesana de Petrópolisj   Ana Edite Pinto, representante da   Associação de Moradores B\ Amigos da Estrada do Paraíso e Adjacências - AMAEPA; Angela Maria Breve, representante da Associação dos Renais da Cidade de Petrópolis - ARCIP; Eneida"Aparecida de Barros Farias de Sá, representante da Associação Petropolitana dos Agentes Comunitários de Saúde - APACS; Norma^de
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