Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE),
realizada no dia 01 de Novembro 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, convocada através do Diário Oficial do Município
nº 3849, datado de 16/10/2011, pelo Presidente Marcus Curvelo, com a
seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação das Atas das reuniões anteriores; 2)
Leitura de Expediente; 3) Informes; 4) Ordem do dia: a) Processo licitatório das
Unidades de Pronto de Atendimento – UPA; b) Proposta de alterações do
contrato com o SEHAC; c) Credenciamento de leitos de UTI do Hospital Clínico
de Corrêas; d) Eleição das Comissões Permanentes de Trabalho; e) Hospital
Casa Providencia; 5) Assuntos Gerais; 6) Definição de pauta da próxima
reunião. A reunião teve inicio as 19:00 hr., o Presidente informou que as atas
das reuniões anteriores estão com o Alex e como o mesmo ainda não chegou,
sugeriu que estas atas sejam enviadas por e-mail aos conselheiros p/ que na
próxima reunião sejam lidos os extratos, havendo consenso entre os
conselheiros, informou também que a instalação da sala já está em fase de
finalização estando inclusive à disposição para reunião das comissões e
agradeceu o empenho da Presidente anterior Sra. Maria Auxiliadora para a
instalação da sala, O Conselheiro Carlos Henrique prestou alguns informes
sobre a Conferência Estadual de Saúde, o Presidente solicitou a Conselheira
Maria Auxiliadora que disponibilize a gravação da palestra proferida pelo Dr.
Jorge Darzi Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro para todos
os Conselheiros, foi dado início a eleição das Comissões Permanente de
Trabalho, ficando compostas da seguinte forma: Comissão de Saúde:..............,
Comissão de Finanças:..........., Comissão de Ética:............., Comissão de
Divulgação:........., Comissão DST/AIDS:...........ficou acordado que as
Comissões de Saúde do Trabalhador e Saúde mental não serão compostas
nesta reunião e será discutida uma mudança pontual no regimento para q haja
uma modificação na composição da comissão de saúde do Trabalhador e que
a Comissão de Saúde Mental seja transformada em sub-comissão. Próximo
ponto de pauta processo licitatório das UPA, a Conselheira Aparecida Barbosa
ressalta que este ponto tem sido colocado em pauta reiteradamente e acabou
ficando defasado e questiona se os Conselheiros sentem-se esclarecidos com
as informação prestadas até aqui, ou se ainda há algum questionamento a ser
feito, e lembra também que a licitação já ocorreu , e já foi homologada, o
Conselheiro Thiago questiona a deliberação deste Conselho que foi publicada
em Diário Oficial no que tange a contratação de auditoria externa para auditar
as contas da Cruz Vermelha. O Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de
Saúde diz que a auditoria não será realizada, e ressalta que após várias
consultas foi enviado a Procuradoria Geral do Município um parecer no qual diz
que o Município que dispor de auditores internos não deverá contratar auditoria
externa, o Conselheiro Carlos Henrique lembra que há uma deliberação e deve
ser cumprida, mesmo que a auditoria seja realizada pelo Tribunal de Contas do
Estado, da União ou outro órgão competente, a Conselheira Aparecida
Barbosa lembra que este não é o assunto de pauta e faz um encaminhamento
para que este assunto entre em pauta na próxima reunião, o Conselheiro
Thiago Pires diz que a fala do Dr. Osvaldo Paiva é ilegal, imoral e fere a
democracia participativa, que as deliberações do Conselho devem ser
cumpridas e pede que este assunto volte a ser discutido em outro momento, o

Presidente mais uma vez esclarece que este não é o assunto de pauta e
devemos respeitar o Regimento assim sendo, a plenária deverá decidir se o
ponto deverá ser discutido em outra reunião, há vendo consenso da plenária, a
Conselheira Aparecida Barbosa lembra também que em outros momentos este
assunto esteve em pauta a Cruz Vermelha estava presente e o assunto não foi
discutido. Próximo ponto de pauta propostas de alterações do contrato com o
SEHAC, a Conselheira Aparecida Barbosa esclarece que o contrato foi
assinado em 2008 e que após 2 anos houve uma avaliação e o governo
entendeu que é importante a manutenção do contrato e da gestão do hospital,
que tem pensado muito na transparência do processo e também que
autonomia não se traduza em independência e para isso estão sendo
propostas algumas mudanças no contrato para que se traga novamente o
hospital para a gestão, para que o hospital continue sendo público com
autonomia e não com independência primeiro será apresentado o convenio
com a faculdade que ficará com interveniente foi dado inicio a apresentação do
convênio com a FASE pelo Dr. Osvaldo Paiva, a Conselheira Aparecida
Barbosa reforça que os investimentos apresentados serão feitos pela
Faculdade de Medicina, iniciada a apresentação das alterações do contrato c/ o
SEHAC
ouvir a partir de 1:34h

Nome

Entidade

1_____________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________
4_____________________________________________________________________
5_____________________________________________________________________
6_____________________________________________________________________
7_____________________________________________________________________
8_____________________________________________________________________
9_____________________________________________________________________
10____________________________________________________________________
11____________________________________________________________________
12____________________________________________________________________
13____________________________________________________________________
14____________________________________________________________________
15____________________________________________________________________
16____________________________________________________________________
17____________________________________________________________________

18____________________________________________________________________
19____________________________________________________________________
20____________________________________________________________________
21____________________________________________________________________
22____________________________________________________________________
23____________________________________________________________________
24____________________________________________________________________

