ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PETRÓPOLISEM 21/02/2017. A reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde
(COMSAÚDE)de Petrópolis, iniciou-se às 19:00 hs com a presença dos seguintes conselheiros:
Adriana de S. Thiago Papinuto;DonatiCannaCaleri;Ana Maria Gonçalves Stutzel;Débora Esteves
Muller;Elaine Maria de Lima; Mácia Gomes Tinoco ; Andréa Teixeira de Freitas; Thiago de
Morais de França; Robson José Voigt; Cristiane Tavares Negócio; Ana Cristina C. Mattos;
Geralda do Nascimento Sá; Zilda Damião de Freitas; Sônia Cistina da Silva Furtado; Sandro de
Jesus Lara; Waldomiro Ribeiro; Marise Margarida Brand. LEITURA DE EXPEDIENTE: A
Secretária executiva, Srª Roseli Souza Ribeiro Soares, iniciou a reunião primeiramente fazendo
a leitura da ata da reunião do dia 14 de dezembro de 2016, tendo como única ressalva a
solicitação da Conselheira Débora para que identificasse que o voto de abstenção dado ao
relatório da Comissão Financeira do ano de 2015 foi dado pelo CRP. A ata foi aprovada por
unanimidade. A seguir foi realizada a leitura da ata do dia 31 de janeiro de 2017, tendo como
única ressalva a lembrança da existência da Comissão de ética entre as Comissões ativas deste
Conselho. Esta ata foi aprovada com uma única abstenção do Conselheiro Thiago, pois não
estava presente na reunião. Após foram lidos os seguintes ofícios: ofício 001/2017, enviado
pela comissão de Saúde Mental deste Conselho no dia 9 de fevereiro de 2017, para o Secretário
de Saúde, Srº Silmar Fortes, solicitando relatório sobre a situação da Saúde mental no
Município; ofício recebido pelo CRP 31 de janeiro de 2017, informando a substituição do Cons.
Raphael Curioni, pela Srª Simone HangViana Alves, que será então a representante da entidade
neste Conselho; email enviado pela Srª Eliane Santos, informando sobre o repasse ao Conselho
Municipais de Saúde sobre o repasse de documentos referentes ao Plano Estadual de Saúde
2016/2019 e Plano Plurianual Estadual; email enviado também pela Conselheira Estadual
Eliane Santos, encaminhando o Plano Estadual de Saúde, realinhado e discutido com o
Conselho Estadual de Saúde; ofício nº 50/2015, enviado pelo Hospital santa Teresa em
13/02/2017, informando que a Associação Congregação Santa Catarina- Hospital Santa Teresa,
foi contemplada com verba parlamentar do Ministério da Saúde no valor de 116.650,00 para
aquisição de equipamento permanente. Reforça que a disponibilidade está condicionada a
apresentação de um projeto para o MS. Ratifica também que o convênio encontra-se em fase de
prestação de contas junto ao órgão competente, DICON-RJ (Divisão de Contratos e Prestação
de Serviços). O Secretário de Saúde Srº Silmar Fortes esclarece que este ano será de intenso
planejamento. Fala sobrea dificuldade de uma gestão tendo que prestar conta da gestão passada.
Será aberta auditoria para apurar as dívidas no SEHAC. OConselheiro Thiago sugere solicitar
um diagnóstico ao SEHAC, para que este Conselho tenha conhecimento da situação desta
Instituição, porém o Presid. Anderson informa que com a auditoria já teremos este diagnóstico.
O Conselheiro Zequinha questiona o ofício enviado pela Comissão de Saúde Mental. A Cons.
Andréia esclarece que a Comissão entendeu que seria necessário um melhor conhecimento da
rede. O Secretário de Saúde esclarece que já tem um diagnóstico preliminar, mas não entendeu
o prazo solicitado pela comissão, mas informa que o Município já tem 2 comunidades
terapêuticas habilitadas e uma não. Informa que o Município gasta em torno de R$
50.000,00/mês. Informa também que a situação é crítica, especialmente pela falta de cuidador
qualificado. A Srª Viviane dos Santos Martins (Coordenadora da Divisão de Saúde Mental)
enfatiza a necessidade de melhor acompanhamento, pois em 2016 foi realizada visita no CAPS,
porém O CAPS não teve retorno do resultado da visita. A Cons. Débora sugere que o relatório
seja apresentado à Comissão de Saúde mental primeiramente. O Secretário Silmar discorda e
pensa que o mesmo deva ser apresentado a todo o Conselho. ORDEM DO DIA: Estrutura do
COMSAÚDE. O Presidente Anderson faz a apresentação da 1ª Secretária Srª Roseli Souza

Ribeiro Soares, e fala sobre a sala disponibilizada para o COMSAÚDE. Informa que a sala é de
tamanho aproximado da sala da Aureliano, sem a sala de reuniões. Será disponibilizado a sala
de reuniões da Secretaria de Saúde para as reuniões das Comissões. Informa que o carro já está
disponibilizado para o Conselho. O Cons. Valdomiro diz que ainda não foi informado do carro.
O Secretário Silmar diz que vai dar toda a condição para o funcionamento do Conselho,
mantendo sempre a transparência e esperando o mesmo deste Conselho. Reforça que espera um
Conselho participativo e fiscalizando. Lembra que o Conselho não fiscalizou a dívida com o
Hospital santa Teresa. A Conselheira Márcia lembra que as contas chegam prontas. O
Conselheiro Donati diz que é fácil enganar o Conselho na questão financeira pois são
apresentadas planilhas complexas. Voltando à sala, a Conselheira Cristiane acha que a sala
cedida não é o ideal, pois acha que as reuniões deveriam acontecer dentro da sala do
COMSAÚDE. O Conselheiro Thiago parabeniza a disponibilização do carro, pois lembra que é
sempre uma dificuldade para este conselho, e sugere que seja agendada uma visita à sala nova.
Todos os Conselheiros concordam com a sugestão do Conselheiro Thiago. O presidente
Anderson sugere a criação de uma Comissão para avaliação da sala, sendo que após a
concordância de todos, os seguintes Conselheiros se dispuseram: Zequinha, Donati, Thiago,
Àlvaro, Valdomiro. A data da visita será decidida pelo grupo. RECOMPOSIÇÃO DAS
COMISSÕES: A Conselheira Débora propõe a mudança do CRO da Comissão, pois não tem
comparecido à reuniões e sugere encaminhar um comunicado ao órgão. A Cons. Andréia lembra
que com 3 faltas consecutivas a Instituição já é passível de exclusão do Conselho e sugere
encaminhar um ofício ao CRO comunicando o fato. O Cons. Valdomiro lembra que o FóRUM
também não tem comparecido às reuniões. A Conselheira Andréia sugere consultar as folhas de
frequência para um levantamento destas faltas. APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE
SAÚDE: antes da apresentação do diagnóstico de saúde do Município, o Secretário de Saúde
Silmar Fortes , fala novamente da falta de planejamento dentro da secretaria de Saúde e
informa que já está sendo elaborado um novo organograma que já para o próximo será
mandado para Câmara Municipal do Município. Adianta a criação da ouvidoria do SUS.
Informa que será um período de racionalização, evitar desperdícios para atendimento efetivo
com qualidade. Precisa-se melhor o desempenho da rede sem abrir mão da qualidade. Cita o
caso de um paciente que faleceu na Posse por falta de estrutura da unidade. Passou-se então a
apresentação do diagnóstico pela Enfermeira Suzana Papoula. Relato a seguir os comentários
feitos sobre o relatório:
O Presidente Anderson esclarece que a cada processo respondido pela Secretaria de
Saúde é cobrado o custo do processo e mais os gastos com o advogado, caso a secretaria
perca. Tenta-se negociar para que não seja pago os custos do processo. A Conselheira
Adriana Papinuto lembra que muitas vezes os processos se referem á medicamentos de
marca, não sendo aceito medicação similar.
O Presidente Anderson solicita à plenária mais 30 minutos.
O Presidente esclareceque havia multa diária por não abrir a urgência do HAC. Informa
que esta multa já está em 6.600,00;
Filipe relata que vem sendo feitas pactuações ;
Suzana explica que com o atual quadro de profissionais seria suficiente para a suprir as
necessidades da rede, porém informa que os profissionais não conseguem atender o
necessário pois não cumprir a carga horária.
Os 6 leitos de saúde mental no HCC não são credenciados;

O diretor do HMNSE informa que a obra realizada neste hospital foi de má qualidade,
tendo observada goteiras, infiltração e etc. A diretoria do Hospital está contactando a
empresa responsável pela obra.
Carro da epidemiologia já foi resolvido;
Ministério Público entrou com ação para que o Estado seja forçado a pagar a dívida
com os Municípios. O estado recorreu, mas agora o valor deverá ser cobrado;
O Secretário Silmar informa que o relatório será disponibilizado para avaliação e
monitoramento. Será revisto em 1 ano. A Srª Deise, Vigilância Sanitária, informa que
por ter assumido o cargo mais tardiamente não conseguiu apresentar seu relatório,
ficando o mesmo para as próximas reuniões. APRESENTAÇÃO DO
QUADRIMESTRE: Será apresentado na Câmara Municipal. O Conselheiro Donati
solicita que seja abordado o tema das PICS na próxima reunião. O Conselheiro Thiago
solicita que seja também abordada a Conferência Municipal de Saúde. A reunião
terminou às 21:30 horas.

