Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE),
realizada no dia 14 de Abril de 2011, quinta-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 n° 3715 de 12/04/2011, convocada pela Presidente
Maria Auxiliadora Pires Ribeiro, contendo os seguintes assuntos de pauta: 1)
Ordem do dia; a) Eleição da Comissão Organizadora da XI Conferencia
Municipal de Saúde: b) Esclarecimento das Planilhas de custo da Cruz
Vermelha: c) Descredenciamento do Hospital Santa Mônica: Emendas
parlamentares; Iniciada a reunião às dezenove horas depois de obtido
quorum. A Presidente Maria Auxiliadora Pires Agradeceu a presença dos
Conselheiros Estaduais de Saúde Maria Aparecido Pio de Abreu, Hélio
Albuquerque e Elibetio Martins, nesta reunião e informou que o Dr. Vinícius
Ribeiro Promotor do Ministério Público Estadual não poderia estar presente
nesta reunião mas que sempre que puder vai acompanhar as reuniões do
COMSAÚDE. A Secretária Aparecida Barbosa na próxima reunião Ordinária.
Dado consenso pelos conselheiros e pediu para que fizéssemos e eleição para
a Comissão agora, porque depois vamos ficar complicado por causa do tempo
que já está curto. A Presidente Maria Auxiliadora Pires pediu para eleger as
comissões. Eleita as Comissões que ficaram da seguinte maneira; SEESP,
FAMPE, FORUM, SINDICATO DO COMERCIO, SINDSERRA, NUCRIM,
CLAUDINEI PORTUGAL E POLIANA ALVES. A Presidente Maria Auxiliadora
prosseguiu com o segundo assunto de pauta sobre o esclarecimento das
planilhas de custos da Cruz Vermelha e perguntou se havia algum
representante da Cruz Vermelha presente. Não havendo nenhum
representante nesta reunião a Presidente disse que o Sr. Renan Souza fez um
comunicado por telefone onde informa sua ausência por motivo de estar na
cidade de Brasília. O Conselheiro Thiago Pires disse que ficou pendente o
encaminhamento do Conselheiro José Freire na última reunião Ordinária por
falta de tempo e que deixaríamos para está reunião este assunto e por isso
voltamos com o mesmo assunto de pauta e disse que todos os conselheiros
tiveram consenso para o encaminhamento do Conselheiro José Freire e que
devemos votar este encaminhamento hoje. O Conselheiro Carlos Henrique
David disse que o encaminhamento do Conselheiro José Freire é para que a
Cruz Vermelha permanecesse até processo de licitação onde seria informado a
nova administradora das UPA’S. E este encaminhamento foi aceito pelos
conselheiros porque o Governo disse que nesse momento o Município não
teria condições de assumir as UPA’S e efetuar pagamentos por RPA. O
Conselheiro Thiago Pires disse que ele foi um dos que incentivou esta
propostas da Prefeitura efetuar pagamento por RPA, mais acontece que isso é
um problema técnico onde a Prefeitura só pode contratar os médicos por RPA
em período de caráter de emergência, não pode contratar por RPA, então essa
foi alternativa que nós conselheiros encontramos para que fosse aceito o

encaminhamento do Conselheiro José Freire, já que teríamos mais de um mês
e meio para entrar em vigor este procedimento de RPA. O Dr. Marcos Paulo
disse que o Conselho já tirou a Cruz Vermelha, já admitiram que a Cruz
Vermelha está errada e que roubou demais, já admitiram que a Secretaria de
Saúde glosou aquilo que tinha que glosar, então o que vocês querem mais? O
Conselheiro Carlos Henrique David disse que nós não queremos nada e quem
mostrar alguma coisa é a Cruz Vermelha e não nós Conselheiros. A Secretária
Aparecida Barbosa disse que quer esclarecer que a fala do Conselheiro Carlos
Henrique David que diz que o Governo está fazendo o encaminhamento do
Conselheiro José Freire por motivo de não poder assumir as UPA’S não é
verdade, então eu quero deixar claro que não é isso, nós assumiríamos
tranquilamente por parte da gestão, o que nós alertamos foi que não
assumiríamos a contratação por sistema de RPA e isso não vamos fazer, mas
os demais a Secretaria de Saúde assume totalmente, então quero deixar claro
que não é por falta de incompetência. O Conselheiro Alex Lima disse que foi
falado em reunião anterior Ordinária que o Município não teria condições de
assumir as UPA’S e os motivos não tinham sido citados naquele momento,
sendo esclarecidos os motivos nesta reunião. O Conselheiro Helio Vieira Junior
disse que existe dentro do meu conceito sobre o assunto em geral que o
grande problema é que tivemos um mês e meio protelado pelo Governo que
faltou a três reuniões sem dar uma satisfação e na verdade tinha três meses
abrir licitação e agora tem um mês e meio e isso não é problema meu e isso foi
decido pela Comissão de Finanças no dia de 25 de Fevereiro de 2011, onde
poderíamos ter evitado tudo isso se tivessem acatado a deliberação do
Conselho e que a Própria Secretária Aparecida Barbosa Disse que não
acataria a deliberação do Conselho, então nós não podemos ficar esperando
uma situação que o governo queria ou decida fazer no momento que convenha
a ele, porque estamos lidando com a saúde pública e isso é o mais importante,
resolver os assuntos com transparência e eficácia para que mais tarde não
venha suceder o que sucedeu com as prestações de Contas da Cruz
Vermelha. O Conselheiro Thiago Pires disse que o Governo enrolou para
cumprir nossa resolução e depois de vinte anos de um Conselho formado o
Governo esvaziou duas reuniões e que é muito grave a Secretária Aparecida
Barbosa dizer com todas as letras que não vai cumprir a deliberação do
Conselho, a Deliberação foi dada e ganhamos por votos e eu disse para todo o
mundo escutar e ainda me indignei que o que a Secretária estava dizendo era
um ato imoral e ilegal e até por recomendação do Ministério Público isso
poderia levar a conseqüências muito sérias, mas o conselho usando o bom
censo e pensando no usuário de uma forma em geral, decidiu aceitar esse
encaminhamento e acho bom que o Conselheiro Helio dar uma recuada
estratégica no encaminhamento até mesmo para mostrar a população que o
nosso interesse é resolver os assuntos pendentes o quanto mais rápido o
possível. A Secretária Aparecida Barbosa disse que nós interrompemos o
debate na reunião passada e eu quero deixar claro que eu não descumpri a

deliberação do conselho o que eu estou fazendo aquilo que o prezo que foi
deliberado pelo conselho em duas ATAS e que eu não vou descumprir a
deliberação do conselho porque primeiro eu acredito no Controle Social e
segundo se a Sociedade Civil deliberou que vai acontecer isso, eu estou
amplamente amparada pela assessoria jurídica e que encontrou em duas
ATAS a deliberação do conselho onde diz que o contrato da Cruz Vermelha
seria por seis meses e por mais seis meses e que nós estamos processo
licitatório, agora se o conselho estende que eu estou descumprindo a
deliberação do conselho nós vamos buscar essas interpretações na justiça,
mas eu quero dizer que o que não pode acontecer e haver uma
descontinuidade dos atendimentos das UPA’S na cidade que esta funcionando
e bem. Dr. Paulo Sá disse que da mesma maneira que a secretaria de saúde
tem condições plenas de assumir a gestão das UPA’S e eu acredito nisso,
conheço o sistema e nós sabemos que não vai ter aquela morosidade e
embora seja eficiente eu entendo que é importante ter um contrato continuo
mais longo e por isso existe a terceirização de outra instituição e ai eu acho,
por exemplo, que o governo demoro para abrir a licitação onde era seis meses
depois ficou para mais seis meses então logicamente que isso em algum
momento ia acabar e ai é onde causou essa confusão toda e que não entende
que a Secretária Aparecida Barbosa tenha descumprido uma deliberação do
conselho e que ela disse que não poderia cumprir que é muito diferente, em
momento algum ela disse que não cumpriria. O Conselheiro Carlos Henrique
David disse que ouviu atentamente e quanto nós interrompemos as contas da
Cruz Vermelha não foi por aqui nós queríamos foi porque encontramos erros
gravíssimos e o encaminhamento que eu vou fazer depois é que contrate uma
auditoria externa, existem coisas muito mais importantes, o que já foi
comentado aqui, e quando a Secretária Aparecida Barbosa diz que está
amparada por ATA, ela está mais nós também estamos porque na ATA diz que
podendo ser prorrogado por seis meses desde que passe por avaliação deste
conselho e esse conselho avaliou e viu que a Administração da Cruz Vermelha
tem erros e não os atendimentos e que faz o encaminhamento para que não
entre mais em pauta esclarecimentos das planilhas de Custos da Cruz
Vermelha, dado consenso pelos conselheiros. A Presidente Maria Auxiliadora
Pires, fez um encaminhamento para seja aprovado o encaminhamento do
Conselheiro José Freire, porque entende que esse realmente é o caminho para
que nós encerremos o assunto e que a Cruz Vermelha permaneça até o
processo de licitação que vai escolher a nova gestora das UPA’S, mas também
faço o encaminhamento para que se abra auditoria externa e que a Comissão
de Finanças através do coordenador aqui presente faça o acompanhamento da
auditoria para esclarecer e concluir o processo. O Conselheiro Helio Vieira
Junior disse que entende que o sistema de atendimento está fluindo bem, mas
que não podemos misturar o problema de atendimento com administrativo,
porque senão eu vou chamar o Batman para tomar conta porque vai ficar uma
coisa fictícia, nós estamos falando de realidade de comprometimento de todos

que estão aqui presentes. O Conselheiro Osmar disse que fica muito
preocupado quando alguns conselheiros tentam colocar as coisas que estão
acontecendo em cima da Sociedade Civil, então o único partido que temos aqui
é o partido de ter o melhor para o Município de Petrópolis e para de acusar
partido A, partido B, porque isso depende muito de quem está no poder, e isso
muda muito as coisas, é igual pantaleão e eu acho que fui muito claro. O Sr.
Oswaldo disse que com todo o respeito que tem ao Conselheiro Carlos
Henrique e que gosta muito dele como pessoa e que o relacionamento social
deles é extremadamente bom, mas que gostaria que constasse nesta ATA que
ele não concorda com as palavras do Conselheiro Carlos Henrique onde ele diz
a respeito da Cruz Vermelha. O Secretário Alex Lima efetuou a leitura da ATA
Extraordinária do dia 10 de Agosto de 2010 onde foi aprovado o seguinte : “
FOI EFETUADO A PROPOSTA NO SENTIDO DE CONTRATAR POR SEIS
MESES PODENDO SER RENOVADO POR MAIS SEIS MESES, COM O
ACORDO DE APÓS SEIS MESES, PODER AVALIAR QUAL VAI SER O
MELHOR CAMINHA PARA GERIR AS UPA’S E TER COMO ENTE DA
COPERAÇÃO COMO O SEHAC LICITAÇÃO OU CONCURSO PÚBLICO,
PROPOSTA APROVADA COM CONSENSO, SENDO ACERTADO QUE
SERIA MARCADA NOVA EXTRAORDINÁRIA PARA DECIDIR A FORMA DA
CONTRATAÇÃO”. O Secretário Alex Lima perguntou se foi esclarecido a
leitura da ATA. Dado consenso por todos os conselheiros presentes, a
Presidente Maria Auxiliadora Pires colocou em votação a proposta do
Conselheiro José Freire para que a Cruz Vermelha fique na Administração das
UPA’S até o processo de licitação. Aprovado pelos conselheiros o
encaminhamento por unanimidade. A representante do Conselho Estadual de
Saúde, a Sra. Aparecida Pio de Abreu disse que o conselho tem direito a
acessória jurídica e contábil e que isso está dentro do regimento e que isso é
regimental. A Presidente Maria Auxiliadora Pires fez o encaminhamento do
Conselheiro Carlos Henrique David para que fosse feita a auditoria externa
privada nas prestações de contas das UPA’S, onde obteve 08 votos favoráveis.
O Conselheiro Anderson Juliano fez o encaminhamento para que fosse feita a
auditoria pública através do TCE ou TCU e obteve 08 votos favoráveis, onde
houve um empate técnico, havendo um desempate no voto de Minerva da
Presidente Maria Auxiliado Pires Ribeiro, onde ficou deliberado e aprovado por
este conselho, o encaminhamento feito pelo Conselheiro Carlos Henrique
David, onde fica deliberado por este conselho a auditoria externa privada. A
Presidente Maria Auxiliadora Pires prosseguiu com o assunto de pauta onde
informa o descredenciamento do Hospital Santa Mônica a Secretária Aparecida
Barbosa, disse que gostaria de informar que é a segunda vez que o Hospital
vem pedir descredenciamento de leitos, em um primeiro momento eu acatamos
e entendemos que era possível fazer aquilo que estava encaminhado e que
argumentamos e achamos que era mais interessante para o Município, mas
deixando em conta o cuidado com os pacientes porque, era algo que nós
queríamos que acontecesse, nesse momento não, o Hospital encaminha um

Oficio fazendo o pedido que nós entendemos que é Federal fazer dentro do
prazo que o Hospital está pedindo, então, gostaria de pedir ao conselho que
tenha bastante atenção no encaminhamento que nós vamos fazer aqui, porque
antes de mais nada, nós temos o compromisso com a vida humana. A Dra.
Maria Célia fez a leitura do Oficio que diz o seguinte: “A Secretária Municipal de
Saúde de Petrópolis (Departamento de Doação, Controle e Avaliação e de
Auditoria) Dra. Vânia Lopez Werneck Carvalho, Petrópolis 16 de Fevereiro de
2011. Devido a inviabilidade financeira decorrente dos valores das diárias
praticadas, comunico a esta Secretaria de Saúde o encerramento das
atividades referentes ao Hospital Dia, a partir do dia 31 de Março de 2011,
Atenciosamente Alberto Marcos Rosales. A Dra. Maria Célia disse que quando
nós recebemos esse Oficio, ficamos bem apreensivos justamente por aquilo
que acabamos de falar, eu visitei varias vezes o Hospital, fiz a avaliação
juntamente com a Sabrina que é a coordenadora do Hospital Dia, que e
psicóloga e estávamos vendo quais eram os encaminhamentos que o Hospital
estava tentando fazer para os pacientes. O Conselheiro Carlos Henrique David
fez o encaminhamento para que seja feita uma apresentação sobre as
atividades da Saúde Mental e pediu para que fosse colocado em pauta na
próxima reunião Ordinária do Conselho. Encaminhamento aprovado por
unanimidade pelos conselheiros presentes nesta reunião. A Secretária
Aparecida Barbosa informou sobre as emendas ao Conselho, que estão em
curso, e que nós não temos muito controle, e que os Deputados estão
apresentando as emendas parlamentares. Petrópolis não tem um incentivo de
apresentar emendar parlamentares e depois nós tomamos conhecimento e na
medida possível indicamos a necessidade de procurar atender os serviços,
mesmo que nosso planejamento na Secretaria se antecipe e que a Presidente
passe para os Deputados e passe para os Parlamentares, e que gostaria de
chamar o Ricardo Retamal que é o Diretor Administrativo para explanar, mas
isso já está em curso. O Sr. Ricardo Retamal disse que na realidade nós
encaminhamos ao conselho o Oficio e que dentro da portaria, dizendo que o
conselho deveria tomar conhecimento do que está sendo feito naquela emenda
que foi encaminhada e que já foi aprovada, o projeto já foi aprovado pelo
Ministério, o documento já chegou na Secretaria e já está na conta da
Secretaria, já foi feito o processo licitatório por Pregão e nós não conseguimos
fazer todos os itens, mas já conseguimos a aprovação. E a outra emenda é que
até o momento chegou o recurso e na portaria no artigo 8° diz que o conselho
tem que fiscalizar e tomar conhecimento então enviamos o Oficio para a mesa
para que o conselho tomasse conhecimento e disse que se o conselho quiser
apreciar os documento, estará disponibilizado na Secretaria, então essa a
emenda que está desde 2009, que está em andamento e já está aprovada. E
também temos outras emendas todas elas aprovadas pelo Ministério e
somente aguardando a liberação do recurso na conta da Secretaria de Saúde,
então nós temos uma emenda do Deputado Jorge Bittar de R$ 208.650,00
(Duzentos e Oito Mil e Seiscentos e Cinqüenta Reais) aprovado e que é de

material permanente e aquisição de equipamentos para o Hospital Doutor
Nelson de Sá Earp. Outro parlamentar é o Paulo Duque que também foi uma
emenda para material permanente no valor de R$ 347.300,00 (Trezentos e
Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais), onde nós estamos também
encaminhando equipamentos para o Hospital Nelson de Sá Earp. Tivemos
outro parlamentar que foi Marcelo Crivella 646.840,00 (Seiscentos e Quarenta
e Seis Mil Oitocentos e Quarenta Reais), onde foi destinado este recurso para
aquisição de equipamentos do Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no bairro do
Alto da Serra .E também a emenda do parlamentar Felipe Bornier no valor de
R$ 187.350,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Trezentos e Cinqüenta Reais).
Essa emenda ainda não temos a portaria, mas já temos o parecer técnico
favorável. E também temos a emenda do Parlamentar Leandro Sampaio que é
para a reforma do Posto do Itamarati que também é para aquisição de
equipamentos no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais). Mas que
ainda existem algumas questões técnicas a serem definidas. Também temos
outro Parlamentar que é o Eurico Teixeira no valor de R$ 434.600,00
(Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Seiscentos Reais). Que também é
compra de equipamentos para o Hospital Nelson de Sá Earp. Essa também já
tem a portaria autorizando os recursos e que só estamos aguardando. Também
temos outra emenda do Ex-Parlamentar Paulo no valor de R$ 348.000,00
(trezentos e quarenta e oito mil reais), que é para aquisição de equipamentos
do Hospital Alcides Carneiro, específico para a maternidade, também já tem a
portaria autorizando os recursos e que só estamos aguardando. Também
temos uma emenda do Parlamentar Luis Cesar no valor de R$ 700.000,00
(Setecentos Mil Reais). Que o recurso foi destinado para a reforma do segundo
piso do prédio do Hospital Doutor Nelson de Sá Earp para implantação de UTI
etc. Também tivemos outra emenda, mas ela não foi liberada e tinha o valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ). Onde tínhamos direcionado esse recurso
para a reforma do telhado do Hospital Nelson de Sá Earp e também temos
outro recurso para chegar do Estado de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)
e todos eles com projeto e aguardando a liberação dos recursos. A Secretária
Aparecida Barbosa disse que já foi atrás dessas emendas várias vezes para
procurar agilizar estas emendas e que acha um absurdo a demora para
liberação dos recursos impedindo que concluíssemos as atividades previstas
na Saúde Pública do Município. A Presidente Maria Auxiliadora Pires encerrou
a reunião às 22:15 h.

