Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde
(COMSAÚDE), realizada no dia 20 de Setembro 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 nº 3822 de 16/09/2011, convocada pela Presidente Maria
Auxiliadora Pires Ribeiro, contendo os seguintes assuntos de pauta: 1) Ordem
do dia; a) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; b)
Apresentação para votação do relatório de gestão de 2010 : c)
Apresentação para votação do relatório da Comissão de Finanças; d)
Plano de Contingência da Dengue ; e) Credenciamento junto ao
Ministério da Saúde das equipes de saúde bucal das unidades de saúde
das famílias do Amazonas e Pedras Brancas ; f) Implantação do serviço
de Cintilografia ; g) Gestão das UPA´S processo licitatório ; h) Propostas
de alterações do contrato com o SEHAC. Iniciada a reunião às 19:05 H.
depois de obtido quorum.. O Secretario do COMSAÙDE Efetuou a leitura da
Ata anterior e foi solictada a correção por parte da Sra. Conselheira onde o
nome dela consta como Morena Paixão e o correto é Ivanete da Silva Pereira.
O conselheiro Carlos Henrique David disse que quando na Ata diz que a
secretaria esta conversando muito com a presidente do conselho, o correto é
que a secretaria tem conversado muito com a presidente da APACS. O
conselheiro Osmar Ferreira solicita que conste em Ata que a secretaria
Aparecida Barbosa relatou que devido ao processo que a APACS estava
respondendo, que havia a possibilidade do reconhecimento da divida uma vez
documentada que a devolução do recurso foi feito e que a APACS devolveu o
recurso e alega que a Prefeitura não pagou a todas rescisões trabalhistas, Mais
diante disso nós estamos abertos a fazer um reconhecimento da divida desde
que devidamente documentada. A Secretaria Aparecida Barbosa disse que
quando se fala do custeio das agentes de saúde é falado semanalmente e o
correto é mensalmente. Feitas as correções nesta Ata. A Presidente Maria
Auxiliadora Pires fez um encaminhamento de inversão de pauta a pedido da
Secretaria Aparecida Barbosa para que a Implantação do serviço de
Cintilografia que seja o primeiro assunto da pauta. Houve consenso pelos
conselheiros e foi aprovado por unanimidade Segundo o assunto da pauta
Implantação do serviço de Cintilografia. Foi colocado em votação pelo
Coordenador da Comissão de Saúde Carlos Henrique David relatório de
gestão 2010 e aprovado por unanimidade. Foi colocado em votação relatório
da Comissão de Finanças sobre as contas da Secretaria de Saúde apresentado
pelo Coordenador da Comissão de Finanças Hélio Vieira e aprovado por
unanimidade. Foi apresentado o Plano de Contingência da Dengue e foi

aprovado por unanimidade por este conselho. Foi apresentado o
Credenciamento junto ao Ministério da Saúde das equipes de saúde bucal das
unidades de saúde das famílias do Amazonas e Pedras Brancas e foi aprovado
por este conselho por unanimidade. A Presidente Maria Auxiliadora Pires
encerrou a reunião às 21:25 h.
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