ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PETRÓPOLISEM:28/03/2017. A reunião ordinária do Conselho Municipal de
Saúde (COMSAÚDE)de Petrópolis,iniciou-se às 19:15hs com a presença dos seguintes
conselheiros: Adriana de S. Thiago Papinuto; Donati Canna Caleri; Ana Maria
Gonçalves Stutzel; Débora Esteves Muller; Elaine Maria de Lima; 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. O
Presidente do Conselho, Srº Anderson Moraes Garcia iniciou a reunião às 19:00 hs
dando boas vindas aos alunos do curso de farmácia da Faculdade Estácio (confirmar o
nome da faculdade). 1) LEITURA DA ATA : O Presidente Anderson informa que a ata
da reunião anterior já foi enviada por email. A Conselheira Débora diz não ter recebido
a ata. A Secretária executiva, Srª Roseli Souza Ribeiro Soares fez a leitura da ata de
fevereiro de 2017, sendo feita asseguintes ressalvas: ao invés de comunidade terapêutica
o correto é residência terapêutica. O voto de abstenção referido foi relativo ao relatório
de 2016. A multa relativa à emergência do HAC é de R$ 6.000,000,00 (seis milhões de
reais). Colocando-se em votação a ata foi aprovada por unanimidade. 2) LEITURA DE
EXPEDIENTE: A Secretária executiva Srª Roseli Souza Ribeiro Soares realizou a
leitura dos seguintes ofícios e e-mails recebidos:email recebido em 20/03/2017, enviado
pela Srª Eliane Santos, articuladora regional do Conselho Estadual de Saúde solicitando
a este Conselho que informe os nomes do Secretário Municipal de Saúde, do Presidente
e da Secretária Executiva do COMSAÙDE. Ofício 0020/2017 entregue em mãos pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Petrópolis,
Areal e São José do Vale do Rio Preto em 21/03/2017, indicando o Srº Francisco
Thomas Oliveira Junior como titular deste Conselho, e o Srº Carlos Roberto Pacheco
Silva como suplente,

recebido ofício 051/17 da Divisão de Saúde Mental, para

encaminhar a Comissão de Saúde Mental, oficio 001 feito pelo COMSAUDE para o
HMNSE solicitando esclarecimentos quanto ao serviço de ortopedia, recebido ofício
102/2017 com a cópia do Relatório de Auditoria nº16579 – do Hospital Santa Teresa
para conhecimento, e ofício
Conselho Municipal de Saúde

DEFIN DICON nº 13/2017 solicitando parecer do
quanto à fiscalização da aplicação dos recursos

destinados ás ações e serviços públicos de saúde. O Presidente Anderson Moraes Garcia
esclarece que já foi respondido o ofício para a Comissão de Saúde Mental. 3)
INFORMES: O Conselheiro Zequinha informa ter feito uma visita a alguns serviços,
cita: UPA Centro, Pronto Socorro, e também alguns serviços da rede particular, tendo
feito uma análise e nota um vício da população no uso dos serviços de emergência.

Solicita em especial a todos que irão participar da Conferência Municipal de Saúde que
se discuta este problema.4)ORDEM DO DIA:a) Relatório das comissões de trabalho:
o Presidente Anderson solicita que as Comissões se reúnam, principalmente a Comissão
de finanças, pois já surgem demandas a serem respondidas. O Presidente informa que a
exceção é a Comissão de Saúde Mental que tem se reunido com frequência, já com 2
relatórios a serem finalizadas. O Conselheiro Donati fala em relação da demanda da
reunião passada em que se reconheceu a necessidade deste Conselho ficar mais atento
às aprovações de relatórios e sugere que se tente criar mecanismos que garantam o
entendimento dos relatórios apresentadospara que se não repita o acontecido em relação
à dívida com o Hospital Santa Teresa, por exemplo. O Presidente explica que o
governo já tenta fazer relatórios mais didáticos para facilitar a compreensão de todos. O
Presidente informa que será convocada reunião das Comissões com a mesa diretora
deste Conselho. O Conselheiro Thiago discorda a interferência da Mesa diretora nas
comissões alegando que as comissões são independentes. O Presidente informa que não
se trata de interferência, mas só uma forma de provocar as comissões para que as
mesmas iniciem seus trabalhos. b) Eleição da comissão organizadora da conferência
municipal de saúde:O presidente solicita candidatos a comporem a comissão que irá
organizar a Conferência Municipal de Saúde deste ano. Os Seguintes Conselheiros se
dispuseram: Débora Esteves Muller (CRP); Elaine Maria de Lima (ABEN), Thiago de
Moraes França (APE ); Cristiane Tavares Negócio (APPO); Francisco Thomaz de
Oliveira ( SEESP ), Sonia Cristina da Silva Furtado (Associação de Moradores da Rua
Manoel Torres). Por sugestão do Secretário de Saúde, não tendo nenhum impedimento e
após a concordância de todos os Conselheiros, todos os nomes foram aceitos para
comporem a comissão. Os representantes do governo serão indicados a posteriore. c)
Aprovação do regimento interno proposto para conferência de saúde mental: A
Conselheira Débora fez então a apresentação da proposta do regimento interno para a III
Conferência de Saúde Mental, sendo feitas as seguintes sugestões de modificação no
texto: Art. 4ª – Cap. II, que se refere ao local de realização do evento, a plenária deu
preferência pela Universidade Católica de Petrópolis, devido à facilidade de acesso.
Em relação ao Art. 5º, que trata da duração da conferência. O secretário de Saúde
Silmar sugere a discussão do regimento interno no dia anterior. A Conselheira Débora
esclarece que por questões financeiras tentaram realizar a conferência em um único dia,
mas concorda e sugere que a abertura seja realizada no dia 05, tendo como possível
lugar a Casa dos Conselhos. Art. 26 A comissão indicará o relator e coordenador.
Art.27 : adiciona-se “a critério da comissão”. O Srº Ricardo Retamol questiona se
haverá limite no número de delegados. A Conselheira Débora esclarece que a intenção é
garantir a participação popular e que ficará a critério dos participantes serem delegados.

Colocado em votação o regimento da III Conferência de Saúde Mental foi aprovado por
unanimidade. O Presidente Anderson transmite por solicitação do Secretário de Saúde o
pedido de desculpas por se ausentar devido a uma reunião com o Prefeito. d) Entrega
do relatório do quadrimestre:Em relação ao relatório do quadrimestre o mesmo foi
apresentado na câmara e o relatório será apreciado pela comissão de finanças deste
conselho sendo apresentado após. A Conselheira Andréia lembra que alguns
Conselheiros que compõe a Comissão de Finanças não tem comparecido às reuniões
deste Conselho. O ConselheiroThiago sugere que se faça um levantamento da
frequência das reuniões e o Presidente Anderson lembra que tão logo seja decidido em
relação à mudança da sala do Conselho, se terá acesso às frequências das reuniões de
2016. A Conselheira Ana Cristina sugere se avaliar as 3 últimas reuniões de 2017. e)
Parecer do Conselho de Saúde sobre a prestação de contas dos recursos e ações do
serviço público de saúde do ano de 2016: f) Parecer do grupo de avaliação da nova
sala do conselho: O Cons. Zequinha se desculpa por não poder ter comparecido à visita
da sala no dia marcado. O Presidente Anderson informa que uma nova sala foi
disponibilizada pelo Secretário Silmar Fortes, também visitada pelo grupo. O Grupo de
trabalho dá sua aprovação da sala. Em votação nominal a nova sala foi aprovada por
unanimidade. O presidente Anderson informa que providenciará a mudança para nova
sala. g) Ampliação da relação municipal de medicamentos fitoterápicos - ASrª
Roseane Borsato Costa- Chefe da Divisão de Farmácia, agradece ao Dr. Felix
Rosenberg, diretor doFórum Itaboraí/Fiocruz, a presença da farmacêutica Lilia
Gomes,do biólogo Sérgio Monteiro e do nutricionista Adilson Oliveira e a todos da
FIOCRUZ e esclarece que o Município de Petrópolis possui junto à instituição o
“Projeto de Arranjo Produtivo Local de Plantas Medicinais” firmado através do Edital
nº1/2012 SCTIE/MSpara desenvolver o cultivo e o beneficiamento de espécies
medicinais, considerando a agricultura familiar, o conhecimento tradicional e científico
para serem disponibilizadas no SUS municipal. O Conselheiro Donati lembra que existe
uma Comissão de PICS e que tal tema deveria ser discutido dentro desta comissão. ASrª
Roseane esclarece que a solicitação de ampliação da lista de medicamentos só fortalece
sua utilização nas PICS no Município e permitirá ampliar a relação de plantas a serem
ofertadas, além das relacionadas na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME),
permitindo também o financiamento para este serviço. Passa-se então a apresentação da
lista das espécies medicinais por Lilia Gomes, que explicou que a lista foi elaborada
baseando-se nas espécies já liberadas pelo Ministério da Saúde (RENAME, Formulário
Fitoterápico da Farmacopéia Brasileira, a Lista de Produtos Tradicionais Fitoterápicos,
entre outras) levando-se em conta também as plantas nativas e adaptadas à região de
Petrópolis, salienta também que esta lista (atualmente com 37 espécies medicinais) é

dinâmica, ou seja, outras plantas medicinais poderão ser incluídas de acordo com o
avanço de estudos e interesse do Ministério de Saúde.O Presidente Anderson solicita
uma prorrogação de 30 minutos na reunião para conclusão da pauta.a Srª Roseane
explica que tal ampliação permitirá que se destine recursos para aquisição destes
insumos na rede. Reforçando que só é possível a aquisição de medicamentos
/Fitoterápicos que constem da relação devidamente aprovada.

A proposta foi

colocada em votação e foi aprovada com apenas 2 abstenções do CRP e da
ASBANTHO.h) Apresentação das PICS: O Conselheiro Donati , responsável por esta
apresentação estava ausente neste momento. 5) ASSUNTOS GERAIS: A Conselheira
Débora sugere que o tema das PICS seja contemplado na próxima reunião, logo em
seu início, uma vez que por várias vezes foi solicitado se tratar deste tema. A reunião
do COMSAÚDE terminou às 21:15hs.

