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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAUDE), realizada no dia vinte e quatro de março de 2009, 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 n° 3222, de 20 de março de 2009, pela Secretária Executica. Dra Márcia Tânia Nascimento Silva, contendo os seguintes assuntos de pauta: primeiro "Leitura e aprovação da ata da reunião anterior", segundo "Leitura de Expediente", terceiro "Informes", quarto "Ordem do dia: Substituição de membro do Governo e Eleição da Presidência, quinto "Definição de pauta", sexto"Assuntos Gerais". Assinaram o livro de presença 20 Conselheiros efetivos e suplentes no exercício da titularidade. além de alguns participantes da sociedade, dentre eles a Procuradora Vanessa Katz do Ministério Público Estadual e a Procuradora Vanessa Seguezze do Ministério Público Federal, além do vereador Dr.  Samir Yarak.  A reunião foi iniciada às dezenove horas, presidida pela Secretária Executiva do Conselho Dra Márcia Tânia Nascimento Silva, dando boas vindas aos presentes e solicitando que Conselheiros e Suplentes assinassem o livro de presença para a verificação de quorum, que tão logo constatada, indicou Dr. Ricardo Blanc para secretário ad hoc. submetendo a indicação a plenária, aceito unanimemente. Foi lida e aprovada sem ressalvas a ata do dia 03 de março de 2009. Dr. Ricardo Blanc leu os informes: 1° A Prefeitura Municipal de Petrópolis tem conseguido avançar na negociação com o Hospital Santa Teresa. Por questão de ordem, Eneida questionou o porquê do Conselho não ser comunicado sobre essas negociações, tendo Dr. Ricardo Blanc respondido que tudo ainda é um esboço e, tão logo fique pronto, será levado ao Conselho: 2° A Casa Providência fará quatro atendimentos semanais na baixa complexidade ortopédica, tendo a Secretaria de Saúde como compromisso. fazer o pré-operatório, levar e buscar o paciente para que o mesmo faça a recuperação no CRA; 3° A Unidade de Pedro do Rio, está funcionando normalmente no que tange a questão elétrica; 4° O PACS do Alto Independência foi suprido nesta manhã com medicação e material necessário para curativo; 5° Deu ciência aos presentes da transferência de cinquenta e cinco pacientes da Clínica Pedras Brancas, para o Sanatório de Correas e Santa Mônica. atendendo a determinação do Ministério Público Estadual e relatou a falta de humanização e de condições mínimas para atendimento aos pacientes que se encontravam na Clínica Pedras Brancas, tendo sido este o motivo da rescisão do convénio. Ressalta o agradecimento a toda equipe   do   Departamento   de   Regulação,   Controle,   Avaliação   e   Auditoria   (DRCAA) comandado pelo Dr.  Silvério Tavares, como também a toda equipe do Departamento Administrativo da SMS comandado pelos Diretores Ariosvaldo e Flávia Vasconcellos pelo trabalho desenvolvido; 6° Na vacância deixada com a saída do Dr. Jeferson Evangelista, Dr.       ^ Ricardo Blanc assume a titularidade e sendo seu suplente o Dr. Jorge Elias. Diretor do Centro Odontológico. Terminados os informes e.antes de co,me.car a pauta do dia. Dra Márcia Tânia passou a palavra para a Procuradora Estadual Dra Vanessa Katz. que nos relatou que de agora em diante o Ministério Público fará o possível para acompanhar as reuniões e trabalhos do COMSAUDE,   informando   que  virá  para  somar  e  colaborar  no  desenvolvimento  das atividades realizadas pela Secretaria de Saúde. Finalizou deixando o telefone do Ministério Público à disposição (24)-2246-3052. Dra..Márcia, Tardia ^gguiu^reurijãO:,com o primeiro assunto de pauta, a eleição, de», Presidente, do^COMSAÚDE,.lançando em nome do Governo, Aparecida Barbosa, e ofereceu para mais alguém se candidatar; não havendo nenhuma outra inscrição. Dr. Marco Paulo teceu elogios;a-Aparecida Barbosa, falando de sua.idpneidade:e de sua luta junto ao povo de Petrópolis por tantos anos, ainda salientou a qualificação dela para o cargo. Aparecida Barbosa agradeceu ge^is^palaypas^e a confiança.4psuçgpsqlhgiros eftKie aceita sua indicação para concorrer,, a ..^residência. Foi colocado em votação e eleita;
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