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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE), realizada no dia vinte e cinco de agosto 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, convocada através de Diário Oficial do Município n° 3322, de vinte de agosto de dois mil e nove, pela Presidente Aparecida Barbosa, contendo os seguintes assuntos de pauta: 1°-  " Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior"; 2° - "Leitura de expediente"; 3°- 'Informes"; 4°-"Ordem do dia: a) Credenciamento da UTI Neo Natal e Intermediária, b) Conferência Municipal de Saúde, c) Apresentação do Relatório do mês de junho da Comissão de Saúde, d) Apresentação do Espaço Clínico de Corrêas, e) Parâmetros da Portaria MS/GM/1.101/2002; 5°- Assuntos Gerais, 6°- Definição de pauta da próxima reunião. Reunião iniciada às dezenove horas. A representante da ABO Norma de S. Thiago Pontes foi convocada pela plenária para secretariar a reunião. Após a leitura da ata anterior o representante da Associação de Moradores da Nova Cascatinha, conselheiro Carlos Henrique David pediu que constasse a ressalva de que os conselheiros não realizaram a devida fiscalização do cumprimento de metas do Plano Municipal de Saúde, por falta de conhecimento e informações sobre o acompanhamento do mesmo. A representante da ABO, Norma de S. Thiago Pontes, pediu que constasse a ressalva de que se pronunciou a respeito do segmento que representam as instituições formadoras, após ser questionada como membro da Comissão Organizadora da Conferência de Saúde, pela representante da UCP, em relação a qual segmento as instituições formadoras representariam, devido à polémica sobre a questão que se deu na   c> última Conferência Estadual de Saúde. Feitas as ressalvas a ata foi aprovada por unanimidade. Na,, \\ sequência foram lidos os seguintes expedientes: solicitação à Secretária de Saúde Aparecida \\\\ Barbosa da Silva pela Casa dos Conselhos Augusto Angelo Zanatta, de lista atualizada dos dados    \\\1 dos conselheiros, calendário e local das reuniões, e demais dados oficiais; comunicado por parte      Tv^ da representante da APACS, Eneida Aparecida de Barros F de Sá, de mudança de presidente da         \ entidade e justificativa de sua ausência por motivos de saúde familiar; ofício da Faculdade de Medicina de Petrópolis solicitando indicação do Conselho de um representante do segmento da usuários para compor o Comité de Ética em Pesquisa FMP/FASE/HAC e justificativa da ausênciaX do representante do governo Dr Ricardo Blanc. O representante da Associação de Moradores do\\ Bairro Amazonas e Adjacências, Joel Martins Salomão, fez um questionamento sobre o atual endereço da Casa dos Conselhos. A Secretária Aparecida Barbosa informou que a casa aonde estava instalada foi entregue, pois não era um local com as condições ideais para sediar a Casa dos Conselhos. O conselheiro então questionou sobre a renovação do contrato visto no Diário Oficial, ao que a Secretária após fazer contato com a assessoria jurídica do Gabinete do Prefeito, informou que precisariam ser feitos reparos antes da devolução da casa, por isso a necessidade de renovação do contrato. Na sequência, com relação ao primeiro ponto de pauta, credenciamento da UTI Neo Natal, a Secretária de Saúde Aparecida Barbosa informou que foram cumpridas as exigências, o processo então encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e CIB, e informou que se não houverem pendências, seguirá para o Ministério da Saúde. A seguir passou-se para o segundo ponto de pauta: Conferência Municipal de Saúde. Silmar Leite Fortes, membro da Comissão Organizadora leu a programação da Conferência e a listagem nominal dos delegados eleitos para a mesma. O Diretor Administrativo da Secretaria de Saúde, Ricardo Retamal, informou sobre o almoço para os delegados titulares, e informou da solicitação da direção da FASE, para que não fossem ingeridos alimentos dentro do auditório. O Conselheiroi Carlos Henrique David cita que tóíá havendo uma disputa entre o Fórum de Associações e á ^ampe e'
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