ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS
EM 26 DE ABRIL DE 2016
A reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAUDE) de Petrópolis foi iniciada
As 19horas do dia 26 de Abril de 2016 no auditório da casa dos Conselhos,situada a AV.
Koeller,Centro,Petrópolis pela Presidente do conselho Rosangela Stumpf.
Em seguida foi feita a leitura e aprovação da ata da reunião anterior que foi aprovada sem
ressalvas.Passou-se então para a leitura do expediente:a)leitura do ofício do SEESSP trocando
a titularidade do conselheiro OSMAR FERREIRA pela conselheira SONIA CABRAL . Em seguida
passou-se aos informes:a)Débora do CRP pede a indicação do governo para a comissão de
saúde mental. b) DR.André Pombo pede que inclua no ponto de pauta a implantação de saúde
bucal no PSF Vila Rica e pede que conste em ata a votação que foi aprovada por unanimidade.
Em seguida foi feita a apresentação do Relatório Anual de Gestão-RAG 2015.A apresentação
foi feita pelo DR.André Pombo que também comunicou que foi feito o encaminhamento do
relatório para a comissão de saúde no dia 18 de abril e pede também que se eleja dois
conselheiros para serem os alimentadores da RAG. A Presidente Rosangela pergunta quem
gostaria de se habilitar e foram eleitos os conselheiros Luciane Maria do FORUM das
Associacões e DRA Adriana Duringer da FASE.Em seguida foi feita a apresentação do Plano
Municipal de Saúde 2014 -2017- PAS 2016 pelo Dr André Pombo. O Secretário de Saúde
Marcus Curvello diz para se levar em conta a situação econômica do País e do município que
depende da atuação da União e que é uma questão de sinceridade para a realização das
metas,pois tem que se saber priorizar aquilo que de fato a SMS possa estar
realizando.Agradeceu ao Dr André Pombo pela excelente apresentação.A conselheira Cristiane
da APPO pergunta se a ortopedia vai continuar no HMNSE e o secretário responde que tudo
vai ser organizado.O plano foi aprovado por unanimidade. Passou-se então para a
apresentação do Crack é possível vencer que foi apresentado pelo Dr Luiz Carlos Soares. Após
apresenatção a vice presidente Andreia pergunta quem é o gestor do programa LUIZ Carlos
responde que é o comitê gestor, o secretário de saúde responde que na sua avaliaçãoé o
gabinete do Prefeito e que houve uma falha na comunicação entre a troca da coordenação .O
secretário de saúde diz também que vai fazer uma provocação para esse debate.A conselheira
Débora do CRP quer saber como funciona essa verba. Dr Luiz responde que quemvai saber é o
comitê gestor.A presidente Rosangela diz que a verba não veio ainda para o minicipio.
Conselheira Débora do CRP faz um encaminhamento para que se faça uma apresentação do
consultório de rua para saber melhor o seu funcionamento.Conselheira Cláudia Respeita
comunica que a equipe está pronta,o carro vai ser adesivadoe a base é na UBS Quitandinha e
que estão com uma parceria com o CDDH. Dr marcos Paulo parabeniza ao Prefeito pela sua
atualização no Município mesmo com pouco recurso de verbas.O conselheiro da Asbhanto
pergunta quem escolhe o ponto de pauta e a Presidente esclarece que está sendo deliberado
reuniões com a mesa diretora para fazer avaliação do ponto de pauta , o conselheiro Ricardo
Patuléia fala sobre o concurso público que teve 19.000 inscritos. Não havendo mais nada a
tratar foi encerrada a reunião.

