A reunião do COMSAÚDE PETRÓPOLIS foi iniciada ás 19:00horas do dia 29 de março de 2016,
no auditório da CASA DOS CONSELHOS,situada á Avenida Koeler, centro, Petrópolis, pela
Presidente do COMSAÚDE PETROPOLIS ROSÂNGELA STUMPF. Em seguida foi feita a leitura e a
aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Passou-se então a
leitura os informes . No dia 9 de abril será realizada a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS
DE ALCOOL E DROGAS no auditório da faculdade de3 medicina ARTHUR SÁ EARP – FASE,onde
também será feita as inscrições. Foi informado pelo conselheiro Wesley sobre o ato em defesa
da saúde a se realizar no dia 08/04/2016 ás 18 hrs no Fórum dos Conselhos da Região Serrana
em Nova Friburgo,porém como a secretária executiva deste conselho não recebeu nenhuma
informação oficial a respeito do ato,foi solicitado pela Presidente Rosângela Stumpf que se
faça um ato de repúdio pela não comunicação ao COMSAÚDE Petrópolis sobre o evento.
Leitura de expedientes : Ofício do conselheiro Raphael Curione a presidência do COMSAÚDE
solicitando sua saída da mesa diretora com o9 cargo de primeiro secretário da mesa. Ofício do
CRP a presidência do COMSAÚDE trocando a titularidade do conselheiro Raphael Curione que
passa a ser suplente da conselheira Débora Esteves Muller. Ofício da SMS coma PRESTAÇÃO
DE CONTAS DA FMS. ORDEM DO DIA: Apresentação do relatório que encontra-se anexo a esta
ata. SUGESTÕES: Reestruturar o quadro de profissionais :Limpeza, recepção e médicos.
Suprira farmácia , disponibilizar orientação direta para o preenchimento de mapas online. ESF
ALTO DA SERRA I,II.III. Horário de atendimento das 07:00 ás 16:00hrs. As marcações são feitas
uma vez ao mês todo dia 15 e são agendadas de 10 a 12 consultas dia. Foi constatada a total
falta de medicação que não vem sendo suprida há 3 meses. A entrega do material de limpeza é
irregular carecendo da contribuição dos funcionários á comissão sugere maior atenção na
manutenção de material de limpeza e iniciativas para suprir a farmácia. Sobre as considerações
da comissão de saúde o SR. SECRETÁRIO DE saúde disse que vai averiguar as denúncias e que
vai também pedir prioridade no serviço de limpeza dos postos e também cobrar uma melhor
gestão dos mesmos. Disse também que os agentes de apoio administrativos estão sendo
chamados. Também encaminhar ao MP os nomes dos profissionais que não cumprirem sua
carga horária, e que cobrará maior eficiência aos demais profissionais de saúde . O 3º
Quadrimestre foi apresentado pelo SR JUAREZ e pelo conselheiro RICARDO PATULÉIA.
ASSUNTOS GERAIS. Foi pedido pela conselheira do CRP DÉBORA que seja anexada a lista de
presença da última reunião. Também pede informações sobre qual a atuação da SMS SOBRE A
ATUAÇÃO CRACK É POSSIVEL VENCER. Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a
reunião.

