Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE),
realizada no dia 26 de Abril de 2011, 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 reunião de
fevereiro DO nº 3722 de 21/04/2011, convocada pela Presidente Maria Auxiliadora
Pires Ribeiro, contendo os seguintes assuntos de pauta: 1) Leitura e aprovação da
Ata da reunião anterior; 2) Leitura de Expedientes; 3) Informes; 4) Ordem do dia:
a) Aprovação do Relatório da Comissão de Saúde 001/2011; b) Discussão sobre o
atendimento da Saúde Mental do Município; c) Relatório Anual de Gestão 2010; 5)
Assuntos Gerais e 6) Definição de pauta da próxima reunião. Iniciada a reunião às
dezenove horas e dez minutos depois de obtido quorum. A Presidente Maria
Auxiliadora Pires agradeceu a presença do Promotor de Justiça, o Dr. Vinícios
Ribeiro. O secretário do COMSAÚDE Alex Lima informou que não foi possível
efetuar da ATA Ordinária do dia 05 de Abril de 2011 por motivos de vírus que
invadiu o sistema do computador pessoal do mesmo e impedindo que fosse
impressa e lida em tempo hábil para esta reunião. O Conselheiro José Freire
pediu para que nas próximas vezes que isso ocorrer que seja feito um becka-up
para impedir que as informações estejam fixadas somente em um equipamento. A
secretária Aparecida Barbosa disse que já está solucionando o problema do
espaço da sala do conselho juntamente com o Sr. Ricardo Retamal que é o Diretor
Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e que já foi decido que vai ser
alugado uma sala no prédio e que o Ricardo ficará em contato com a Presidente
Maria Auxiliadora Pires para definir as futuras instalações do Conselho. O
Conselheiro Thiago Pires disse que fica feliz porque vamos ter o nosso espaço
adequado para funcionar, mais também quero pedir que não demore muito,
porque ouve uma demora de três meses para instalar a linha telefônica e mais três
meses pedindo o aparelho para a linha e mais cinco meses para instalar a internet
e mais um mês para instalar o roteador, então sempre fica faltando alguma coisa e
isso impede que nós façamos um bom trabalho e impedindo que as questões
administrativas sejam cumpridas em tempo hábil. A secretária Aparecida Barbosa
disse que perguntou sobre o gravador e quando nós conselheiros cobrados as
coisas, ela fica envergonhada, então a notícia que a Amanda me deu é que o
conselho faltava passar a licitação para a liberação da verba. A Amanda informou
a Secretária Aparecida Barbosa que o Secretário do COMSAÚDE Alex Lima já
tinha passado o orçamento e as especificações do gravador mais que no
momento de efetuar a compra do equipamento naquele momento já tinha sido
vendido para outra pessoa ficando em contato com o vendedor do
estabelecimento para que assim que chegasse o equipamento o secretário Alex
Lima fosse comunicado. O Conselheiro Carlos Henrique David efetuou a leitura do
Relatório da Comissão de DST/AIDS onde ocorreu a reunião da comissão no dia
25 de Abril de 2011 às 14:30h. na sala da sede do COMSAÚDE, com a presença
dos conselheiros Thiago Pires representante da FAMPE, Carlos Henrique David
representante do Fórum de Associação de Moradores de Petrópolis, Alex Lima
representante do Grupo SOS Vida, Dr. Ricardo Blanc representante do Governo e
a Presidente Maria Auxiliadora Pires Ribeiro representante da Mitra e com a
presença de cinco Conselheiros em um total de seis, obtido quorum, foram

abertos os trabalhos onde a comissão tinha combinado de se reunir para definir as
questões dos repasses de verbas e porcentagens das instituições da
Coordenação Municipal de DST/AIDS, analisamos as documentações entregues
pelas duas instituições e com o objetivo de avaliar o novo repasse de verba para
essas duas instituições foi deliberado por esta comissão que o Grupo Assistencial
SOS Vida fique com 60% dos recursos liberados e o Projeto Sorriso com 40%,
sendo iniciado e efetuados os pagamentos no momento da assinatura do contrato
e dividido em parcelas iguais até o fim do ano vigente. Foi colocado em votação e
a deliberação da Comissão obteve 13 (treze) votos a favor e 5 (cinco) votos
contra. Sendo aprovado por este Conselho. A Presidente Maria Auxiliadora Pires
pediu para a Comissão de saúde efetuar a leitura do Relatório 001/2011. O
Conselheiro Thiago Pires disse que temos que decidir qual relatório 001 que fala
sobre o Hospital Alcides Carneiro e o outro é relatório 002, 003, e 004 que entra
nos trinta minutos de apresentação conforme diz o regimento interno, então eu
faço o pedido para que os relatórios 003 e 004 fiquem para ponto de pauta para a
próximo reunião. O Conselheiro Carlos Henrique David disse que o relatório 002 é
muito complicado e é um problema muito sério que nós encontramos dentro de
uma unidade de saúde do município e que é preciso ser resolvido hoje nesta
reunião. O Dr. Paulo de Sá disse que tem que ver o que esta previsto na pauta e
executar o estabelecido. O conselheiro Thiago Pires disse que um dos motivos
que não se pode ler o relatório 001 hoje é que fala do Hospital Alcides Carneiro e
que ainda não deu tempo para ficar pronto então ele pode ser substituído pelo
relatório que é o 001 pelo 002 e que isso não compromete a pauta é somente uma
substituição. O Dr. Ricardo Blanc pediu esclarecimento sobre os relatórios e até
para a plenária ficar esclarecida, qual é o conteúdo dos relatórios 001, 002, 003 e
004? O Conselheiro Thiago Pires disse que o relatório 001 fala sobre o Hospital
Alcides Carneiro e as UPA’S que ficou suspenso para ter avaliação das duas
unidades, o 002 fala e o 003 fala sobre a vistoria feita no Hospital Clinico de
Corrêas, que vai ser lido nesta reunião e o outro relatório que é o 004 é que fala
sobre o Hospital Nelson Saerp e as UPA’S e que já ficou acordado que será
discutido na próxima reunião. A discussão é se debatemos o relatório que fala do
Hospital Alcides Carneiro e as UPA’S Centro e Cascatinha ou se debatemos o
Hospital Clinico de Corrêas agora? Foi efetuada a leitura do relatório da Comissão
de Saúde número 003/2011 pelo Conselheiro Thiago Pires que informa a
fiscalização feita no Hospital Clinico de Correas. O Dr. Marcos Paulo disse que
alguns daqueles bobos como alguns que estão aqui vão até o Hospital para criar
problemas para mim e para o Hospital, a minha grande tristeza é que quando
vocês chegam até o Hospital vocês não procuram as pessoas para que levem
vocês até o local, vocês fazem as visitas como se fosse policiais e ali esta aberto
para todo mundo, com relação ao segundo andar estamos fazendo obras no
Hospital onde fica o CTI, este segundo andar é onde é todo avarandado onde tem
uma ventilação bem natural, então o Hospital estava com poeira por estes motivos
e gostaria de pedir desculpas a vocês por não ter dado uma mascara para não ter
provocado toda essa alergia que vocês sentiram. Então se eu não internar os
pacientes como o SUS pede eu vou deixar estes vinte ou quinze pacientes em UTI
encima de uma maca esperando que o médico vá até lá, então seria ótimo que
vocês estivessem lá para ver que não haveria necessidade uma obra truncada

porque já teria terminado a obra faz tempo, então se estes pacientes estão lá é
porque o SUS precisa que estes pacientes fiquem lá, porque são pacientes
graves, o que se agrava são os pacientes que estão naquele ambiente, perguntou
ainda se os conselheiros foram na farmácia, na cozinha e no terceiro e quarto
andar do Hospital? O Dr. Paulo de Sá disse que nós temos que respeitar os
prazos e se nós estamos considerando que ele tem o direito de defesa e de
apresentar sua argumentação em relação ao Hospital como é que ele vai cumprir
estes dez dias úteis se a reunião vai ser daqui a tanto tempo? Então eu acho que
nós devemos atentar para os prazos que foram dados e também acho que deve
atentar para as etapas onde o protocolo diz que a Comissão esteve no local e
constatou equivoco nas instalações do Hospital e esta solicitando que a vigilância
Sanitária avalie os procedimentos e que o Município vai fiscalizar para saber se
vai manter os pacientes no mesmo local ou se vai deslocar para outro ambiente e
isso esta correto porque vai ser avaliado o que esta certo e o que esta errado. A
Conselheira Silvia Cristina disse que é a primeira vez que esta pedindo a palavra
para o Conselho e que fica surpresa que no relatório esteja confirmando que uma
enfermeira tenha deixado acontecer uma festa dentro do Hospital e que duvida
que uma enfermeira com uma equipe e a supervisão do Hospital tenha permitido
isso, então que a comissão tenha muito cuidado quando especificar o profissional
e colocar por exemplo o funcionário porque a enfermagem ela tem classe,
auxiliar ,técnico e etc...então esta apontando a enfermeira! Então eu faço este
pedido as comissões para que tenham mais cuidado quando for apontar o
profissional e o setor nos relatórios. O Conselheiro Carlos Henrique David disse
que não tem nenhum problema de ter acontecido uma festa no Hospital e que ele
também foi convidado para um churrasco logo em seguida tinha uma panela de
molho a campaña quase que eu fiquei, então Dr. Marcos Paulo quando o senhor
diz que nós não avisamos quando vamos fazer as visitas, mais nós conselheiros
não avisamos ninguém porque o objetivo da visitação das comissões é chegar de
surpresa mesmo tanto é eu nós só decidimos para onde vamos dentro do veiculo
nem o motorista sabe para onde vamos nós só avisamos na metade do caminho e
outra situação que eu fiquei preocupado é que a funcionaria que nos atendeu na
porta do Hospital todo o momento ela colocou para nós, vocês não podem fazer
isso? Vocês estão fazendo política. Nós não estivemos no terceiro e no quarto
andar porque ela não permitiu nossa entrada nestas dependências e ainda
enfatizou um ar de deboche dizendo; Vocês pensam que eu sou songamonga? E
nós não colocamos no relatório a reforma que está sendo feita porque os quartos
estão vazios e as paredes ainda estão sendo pintadas e não tem nenhum
equipamento no local então por isso que não colocamos no relatório as reformas.
Agora o que é real é real, vimos pacientes no meio das obras com terra e os
obreiros batendo marreta, então o senhor disse que eles não tem problema de
respiração mais podem ter uma ferida em alguma parte do corpo e pegar uma
infecção. Então eu quero deixar bem claro que nós não estivemos lá para fazer
perseguição a ninguém e a intenção não é prejudicar ao senhor e nem a unidade,
apenas estivemos cumprindo com o nosso trabalho como conselheiros de uma
comissão fiscalizadora. Então eu acho que a Sra. Virginia não entendeu que a
comissão foi fiscalizar uma entidade ligada ao SUS assim como nós vamos ao
Hospital Alcides Carneiro, no Hospital Nelson Saerp, nas UPA’S nos Postos de

Saúde e demais locais que mantenham vínculo com o SUS. E em relação a
entrada no Hospital nós nos identificamos na portaria e depois entramos, então
ninguém entrou como policia e a festa foi real mesmo, ela aconteceu de fato. O
Conselheiro Hélio Vieira Junior disse que todas as vezes que ele se direciona a
alguém ele tem o maior respeito e o maior carinho com todos e principalmente
com o senhor Dr. Marcos Paulo, mais o senhor chegar aqui e dizer que aquilo que
aconteceu foi palhaçada diante de uma situação que é critica e que foi
comprovada diante de uma comissão que tinha quatro dos seis conselheiros
presentes e dizer que pode haver festa! Eu sou um participador, um ajudante de
uma festa eu ocorreu no Sanatório Oswaldo Cruz e que no mês de Junho nós
fazemos uma festa junina para os pacientes e para os parentes dos pacientes e
nós doamos os salgados e as bebidas e é uma festa para as pessoas que não
podem curtir fora o que podem curtir ali. Outra coisa é que eu sou técnico de
segurança do trabalho e o senhor falar perante toda a plenária que uma poeira
não faz mal e dizer que dava uma mascara para os conselheiros da comissão é
uma palavra meio sínica, no Hospital corre o risco físico de inalar a poeira e dizer
que o individuo que esta martelando a parede com aporta fechada não vai inalar
ou receber a poeira isso é inaceitável. E quando o conselheiro Thiago Pires
respondeu a pergunta se era padrão a cozinha e a farmácia do Hospital e ele
respondeu que era padrão, isso não é um favor que a unidade esta fazendo e sim
uma obrigação e minha filha esta fazendo aniversario no mês que vem e eu estou
quase alugando aquele espaço do senhor lá no Hospital. E só faço um pedido ao
senhor que quando for se dirigir aos membros do conselho se dirija com carinho e
com respeito porque isso é bom e todo mundo gosta. O Conselheiro Thiago Pires
disse que quando a Vigilância Sanitária esta em um local e o CREMERJ ou outros
órgãos eles tem um objetivo, então eu fico surpreso que o Dr. Marcos Paulo faça
parte do conselho e ainda não saiba qual é o objetivo do conselho que é
exclusivamente do atendimento esta compatível com as normas. E o trabalho das
comissões é verificar os atendimentos que estão sendo feitos para os usuários,
nós não temos que ficar vendo prontuários etc... nós tivemos quatro denuncias
para chegar a fazer essa vistoria e nós não somos tendenciosos e uma vistoria
não é para elogiar ninguém e quando tivemos no Hospital Alcides Carneiro eu não
disse que a cozinha era maravilhosa ou que o refeitório era magnífico porque isso
é desnecessário estar no relatório. O senhor Oswaldo do Dpto. Jurídico da
Secretaria Municipal de Saúde disse que se tudo o que é abordado aqui vai ao
ministério público é melhor dissolver o conselho. O Conselheiro Carlos Henrique
David disse que se dissolver o conselho não pode ter recurso Federal para o
Município. A Secretaria Aparecida Barbosa pediu para que as comissões no
momento que forem direcionar os relatórios que sejam enviados para o setor de
supervisão da Secretaria Municipal de Saúde para ser dado o parecer do
supervisor. O Conselheiro Thiago Pires disse que vai ser trocado a escrita de
departamento para supervisão. A Presidente Maria Auxiliadora Pires informou que
o promotor de justiça o Dr. Vinicios Ribeiro pediu para que fosse entregue uma
copia do relatório da comissão. O relatório 003/2011 foi aprovado por este
conselho e esta anexado a esta ATA. A Secretaria Aparecida Barbosa disse que
sobre o relatório de gestão de 2010 a comissão pediu para comunicar que dia seis
entrega o relatório para a comissão para ver se conseguimos apreciar já na

próxima reunião. Seguindo com os assuntos de pauta foi feita a apresentação
através de Data Show da discussão sobre os atendimentos da Saúde Mental do
Município através da Dra. Maria Célia, esta apresentação esta gravada na integra
e esta a disposição de todos os conselheiros do COMSAÚDE, já que nesta
apresentação não tivemos a apresentação por escrito para ser anexada a ATA. A
Presidente Maria Auxiliadora Pires Ribeiro encerrou a reunião às 21:55 h.

