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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMSAÚDE/ PETRÓPOLIS RJ
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde "(COMSAÚDE), realizada no dia vinte e oito de julho 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° 3303, de 24 de julho 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)  Apreciação do Relatório de Gestão, b) REMUME - Apresentação do protocolo do programa de asma e rinite, c) Conferência Municipal de Saúde, d) Gripe A, e) Parâmetros da Portaria MS/GM/ 1.101/2002 (Parâmetros), f) Apresentação do Espaço Clínico de Correas,, g) Apresentação do Relatório do mês de junho da Comissão de Saúde; quinto: "Assuntos Gerais"; sexto: "Definição de pauta da próxima reunião". Reunião iniciada às dezenove horas. Após a leitura da ata anterior, a Presidente pediu que constasse a seguinte ressalva, que de acordo com a última reunião da CIB, apenas um município teve o Relatório de Gestão rejeitado. O representante da APACS informou que constou em ata que a comissão de saúde é composta por seis membros do Conselho, mas apenas três compareceram à visita ao Sanatório de Correas; explica que a comissão nunca está completa pois só é liberado pela Secretaria de Saúde um carro para as visitas da Comissão, não sendo possível todos participarem. A Presidente do Conselho informou que isso será revisto. Feita as ressalvas, a ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente do Conselho agradeceu a presença das Promotoras Vanessa Katz e Vanessa Seguezzi. Expedientes: justificativa de ausência da Secretária Executiva e representante da APACS, Eneida A. B. F. Sá e o representante do Governo, Dr. Ricardo Blanc; ofício da Faculdade de Medicina de Petrópolis informando da substituição, nesta reunião, do Prof. Paulo K. de Sá, pelo Prof. João Carlos de Miranda; ofício da Comissão de Saúde solicitando o relatório da fila de espera - urgência e transferência do dia 28 de agosto, sendo este entregue ao Coordenador da Comissão de Saúde, Sr. Joel Martins Salomão da Silva; ofício do Hospital Santa Teresa, recebido em 24 de junho de 2009, informando que não mais participarão das reuniões como membro deste Conselho, disponibilizando sua vaga para outra entidade. O representante da Associação de Moradores da Nova Cascatinha, Carlos Henrique David, solicitou que constasse em ata que por faltar mais de três reuniões, o Hospital Santa Teresa já havia perdido a cadeira. Devido a Conferência Municipal de Saúde ocorrer em agosto, a Presidente do Conselho acredita  não haver necessidade de substituição, tendo os Conselheiros concordado; ofício da Comissão de Saúde solicitando que nas reuniões do Conselho, seus representantes sentem de forma que sejam reconhecidos pela plenária e após discussão sobre o assunto foi informado que será feita uma avaliação do local, para que seja encontrada um forma de adaptação. Lilian,   responsável pelo Programa de Tabagismo, fez uma apresentação sobre o Programa de Tabagismo e a Lei Federal n° 9294/96, que fala da proibição do uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente, A Presidente do Conselho informou que participa das reuniões da CIB e que Petrópolis está bem avaliado em seu Programa de Tabagismo. Ordem do dia: 1° ponto - Apreciação do Relatório de Gestão, foi solicitado que Carlos Henrique David apresentasse o relatório da Comissão de. Saúde; informou que a Comissão se reuniu por três vezes e que não se atentaram aos números; que surgiram algumas dúvidas que foram sanadas corados técnicos de cada setor; que seria importante retirar do relatório a informação do aluguel/âa;:residência terapêutica; que deve haver maior investimento em relação a estrutura e quê o problema da rede é o RH, com    jC*
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