ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS
EM 25 DE ABRIL DE 2017. A reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde
(COMSAÚDE) iniciou‐se às 19:10h com a presença dos seguintes conselheiros: Adriana
de S. Thiago Papinuto; Donati Canna Caleri; Ana Maria Gonçalves Stutzel; Carlos
Roberto Pacheco da Silva; Elaine Maria de Lima; José Cláudio Ribeiro Teixeira, Márcia
Gomes Tinoco ; Andréa Teixeira de Freitas; Thiago de Morais França; Cristiane Tavares
Negócio; Ana Cristina C. Mattos; Geralda do Nascimento Sá; José Freitas Lopes; Zilda
Damião de Freitas; Simone Hang Vianna Alves; Sônia Cistina da Silva Furtado; Sandro
de Jesus Lara; Waldomiro Ribeiro; Wesley Diniz; Marise Margarida Brand; Mirta Paula
Tabicas; Anderson Morais Garcia, Fabíola Heck. Antes do início da reunião foi feita uma
breve homenagem ao Professor João Miranda, Professor da Faculdade Arthur Sá Earp
Neto, membro deste Conselho, falecido no dia 28 de abril de 2017. Logo após iniciou‐se
a reunião com a 1) LEITURA DA ATA DA REUNIÃO DO DIA 28 DE MARÇO DE 2017. A
Srª Roseli Soares, fez a leitura da ata da reunião sendo feitas as seguintes ressalvas: no
que se refere às PICS, o correto é Grupo de trabalho e não Comissão das PICS; quanto
`a listagem de medicamentos fitoterápicos, O Conselheiro Thiago sugere que tal
listagem seja apresentada neste Conselho antes de sua utilização pela rede. A ata foi
aprovada por unanimidade. 2) LEITURA DE EXPEDIENTE: A secretária executiva do
COMSAUDE Roseli Soares realizou a leitura dos seguintes expedientes recebidos:
Ofício 002/17 encaminhado ao COMDIM com a resposta sobre os atendimentos
prioritários na ortopedia no HMNSE ; Ofício 01/17 do Requerente: Rogério Alves
Basílio com relação ao concurso público homologado em 01 de junho de 2016;
Documento do Hospital Clinico de Corrêas, solicitando substituição do Titular:
Alexandre Gonçalves Pessurno pelo Dr. Marco Paulo Vianna Cordeiro 3) INFORMES: a
Conselheira Andréia informa que a Conferência de Saúde mental será realizada na
FASE, pois não havia disponibilidade para sua realização na UCP e que a inscrição já
está disponível no site da prefeitura. A Srª Norma Santhiago, odontóloga do
Departamento de Atenção Básica, convida a todos para III Mostra de Educação
Popular, atividade que encerra o curso de educação popular em saúde, que será
realizado na Praça da Liberdade, dia 03 de maio de 2017, das 13:30 às 19:00 hs. ASrª
Norma destaca também a presença de alunos da faculdade de odontologia da FASE. O
Conselheiro Wesley informa sobre o Congresso da UNE, no período de 15 a 18 de
junho de 2017, em Belo Horizonte, MG. O Conselheiro Wesley esclarece que devido
ter sido representante no Conselho Estadual de Saúde recebe ainda hoje e‐mails
informativos desse Conselho. Informa também sobre a Conferência em Saúde da
Mulher da Região Serrana que será realizada no dia 06 de maio de 2017. 4) ORDEM DO
DIA: a) PICS (Práticas Integrativas e Complementares de Saúde): O Conselheiro Donati
explica que o objetivo do Grupo de trabalho (GT) em PICS, é discutir com os
profissionais de saúde e com a comunidade a inserção das PICS nas unidades de saúde.
Agradece a presença das seguintes pessoas: Maria Claudia Costa (Terapia
Comunitária); Vera Gondim e Célia Gouvêa (Florais); Luiz Almeida (Yoga);
Carlos Lírio e Humberto Portugal (Homeopatia); Lilia (Fiocruz/Fitoterapia) e
Maria dos Remédios (Fitoterapia); Elisabeth Randolpho e Patrícia Stumpf
(Shiatsu/Acupuntura); O Conselheiro Donati falou sobre o histórico das PICS em

Petrópolis, lembrando que em 2015, foi elaborado um Projeto de Lei Municipal sobre

o tema, enviado à Câmara pelo atual secretário de Saúde Srº Silmar Fortes, enquanto
vereador. Explica sobre os vários métodos terapêuticos que integram as PICS. Explica
que a idéia é ampliar o GT já formado para que mais pessoas se comprometam com a
questão. A Professora Lilian se oferece para integrar o grupo e o Governo fará a
indicação dos integrantes. A Reunião do GT das PICS ficou marcada para dia 16 de
maio de 2017, às 19:00hs, na sala de reunião da Casa dos Conselhos. b) Relatório
Anual de Gestão (RAG), SISPACTO, Programação Anual de Saúde ( PAS): As Enfermeiras
Suzana Rezende Papoula e Fabíola Heck, fizeram as apresentações detalhadas do
Relatório Anual de Gestão (RAG) e do SISPACTO, período 2014/2017. (Tal relatório foi
enviado por email para todos os Conselheiros para análise no dia 19 de abril de 2017.)
Comentários realizados: a Enfermeira Suzana sugere trazer a equipe do SAD ( Serviço
de Atendimento Domiciliar) para apresentação a este Conselho. O Conselheiro Wesley
chama atenção para as importantes metas que não foram cumpridas pela gestão
anterior, como por exemplo o bolsa família, e o LIRA e alerta este Conselho para as
metas futuras sugerindo que o RAG seja aprovado com ressalva. O Presidente
Anderson explica que as ressalvas devem ser dos dados apresentados para inclusão no
RAG e não ressalvas políticas. Explica que o RAG deve ser visto a cada ano. A
Enfermeira Suzana explica que esta gestão não consegue explicar o não cumprimento
de algumas metas pela gestão passada. O Conselheiro Thiago parabeniza o envio dos
relatório previamente à reunião do Conselho, e enfatiza a necessidade destes
relatórios passarem pelas comissões pertinentes. A Conselheira Andréia responsabiliza
em parte este Conselho pela não ciência em relação a tantas metas não alcançadas,
pois não houve fiscalização do Conselho em relação a estes indicadores. O Presidente
Anderson explica que a aprovação é referente ao relatório apresentado e não aos seus
resultados. O Conselheiro Zequinha sugere uma comissão para analisar e acompanhar
o RAG. O Conselheiro Donati sugere uma reunião para discussão do RAG. A Srª Dora
sugere a definição de uma data para reunião das comissões. O Presidente Anderson
solicita uma prorrogação de mais 30 minutos na reunião. Em votação nominal tivemos:
8 aprovações com ressalva, 01 aprovação com protesto, e 8 aprovações sem qualquer
ressalva. O Conselheiro José Claudio, decide mudar seu voto de aprovação com
protesto para aprovação. O Conselheiro Thiago lembra que segundo o regimento
interno do COMSAUDE em caso de empate a mesa diretora é responsável pela
decisão. Sendo assim, por decisão de mesa diretora e pela troca do voto do
Conselheiro Jose Claudio, o RAG foi aprovado. Ainda com o alguns pontos a serem
discutidos o Presidente Anderson sugere discutirmos os outros temas na próxima
reunião extraordinária que será realizada em 16/05/2017. A Diretora do DAB explica
que o prazo para aprovação do SISPACTO é até 30/04/2017, sendo assim os
Conselheiros presentes decidem prorrogar a reunião por mais 30 minutos, somente
para a aprovação do SISPACTO. A Enfermeira Fabíola realizou a apresentação do
SISPACTO e o mesmo foi aprovado por unanimidade. A Enfermeira Fabíola se oferece
para retornar a este Conselho trazendo esclarecimentos mais detalhados sobre o RAG
e o SISPACTO. A reunião do COMSAUDE terminou às 21: 50h.

