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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAUDE), realizada no dia vinte e nove de maio de 2009, sexta-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 n° 3264, de 27 de maio de 2009, pela Presidente Aparecida Barbosa, contendo como assunto de pauta: "Apreciação para aprovação do Relatório de Gestão 2008". A Presidente do Conselho Aparecida Barbosa saudou-nos dando boas vindas aos conselheiros. Ressaltando a presença da Procuradora Federal Dra. Vanessa Seguezzi, da Promotora Estadual Dra. Vanessa Katz^ e do Dr. Mauro Silva, Assessor Jurídico do COSEMS/RJ.  Houve dois expedientes:  primeiro de alguns membros deste Conselho pedindo uma reunião extraordinária a fim de tratar assuntos relacionados ao Hospital Santa Teresa; segundo, o do Api-AIDS justificando sua ausência. Iniciando o assunto de pauta, apreciação do Relatório de Gestão 2008, a Presidente nos indagou se seria necessário fazer um histórico sobre o assunto, tendo a plenária achado que não. A Presidente relatou, então, sua preocupação quanto ao prazo para sua entrega. Passou a palavra para o Dr. Mauro que nos informou da Portaria 3.176 MS de 24/12/08 e de como a mesma regulamenta o fluxo, a programação e o prazo para elaboração do relatório. Explicou que poderíamos aprovar, reprovar, ou aprovar com ressalvas, encaminhando a ata com essa decisão até dia 31 de maio. Dra. Vanessa Katz perguntou se o Dr. Mauro havia lido o relatório, tendo o mesmo sido encaminhado as suas mãos para uma leitura rápida. Dr Mauro informou que se não fosse aprovado o relatório a ata serviria para compovar tal fato. Indagado sob o repasse de verbas, respondeu que o PAB fixo provalvelmente não sofreria nenhum prejuízo, mas que poderiam ocorrer eventuais problemas em relação a pactuações futuras, se o relatório não for aprovado. Frizou que a Bipartite sabe de todas essas situações, que o ano em que se troca os gestores é sempre complicado. Aparecida Barbosa pede, então, que a Comissão de Saúde leia seu parecer. Carlos Henrique David leu o relatório onde a Comissão de Saúde, em sua maioria, opinou no sentido de que o mesmo deveria voltar à SMS e se adequar às normas e assim ficaria mais específico para ser analisado, propondo um prazo de 30 dias para o mesmo voltar à Comissão. Relatou o encontro com a Procuradora . Promotora e o Procurador  Geral   do   Município   Henry  Grazzinoli.   José   Cláudio   Marquete   Mediei, representante do Conselho Regional de Psicologia,  pediu para ler a ata deste encontro e Carlos Henrique leu. Nesse encontro havia quatro membros da Comissão, sendo o relatório assinado por eles. Sr. Wilson Franca, Chefe de Gabinete da PMP. quis saber quem de fato participou da elaboração do relatório e foi respondido que foi elaborado por: Carlos. Eneida e Joel, entretanto, José Cláudio Marquete Mediei, representante do Conselho Regional de -Psicologia,  leu, concordou e por isso-assinou. Vale resaltar que todos os membros receberam cópia do Relatório de Gestão.2008, dando base para que qualquer conselheiro pudesse fazer sua análise. Carlos frizou que a Dra. Mareia Tânia, estava presente na reunião p, e a mesma disse que não concordou com o mesmo e preferiu não assiná-lo. Isso mostra 1   apenas a transparência que a Comissaq.de Saúde tem para com os demais  Conselheiros. Falou ainda que a motivação de procwar a Promotora e Procuradora foi justamente a grande preocupação com os munícipes^_sem deixar de pensar na responsabilidade em vaprovar um relatório que ainda precisava de adequações e se não haveria prejuízo aos lícipes, por não encaminhar o relatório cófreto. A Presidente do Conselho, buscando um
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