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 ATA DE REUNIÃO 

 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 

13h, reuniram-se por videoconferência a PROCURADORA DA REPÚBLICA Vanessa 

Seguezzi, a PROMOTORA DE JUSTIÇA Vanessa Katz, o PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO, Dr. Fabio Alves Ferreira, o ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, Dr. Anderson Garcia, as servidoras da SMS Alessandra Coutinho 

Pains, Elisabeth Cavalcanti Wildberger e Denise Kronemberger, o Representante do 

SEHAC, Sr. Filipe Furtuna e o Coordenador das UPAs, Sr. Luiz Cruzick, para tratar de 

assuntos referentes às medidas para enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) no 

Município de Petrópolis (PA nº 1.30.007.000052/2020-83 e PP nº 

1.30.007.000035/2021-27). 

 

Aberta a reunião o MP ressaltou que o cronograma para atualização dos 

casos em análise que formam o passivo anterior a três semanas epidemiológicas não 

contempla as notificações do mês de maio. 

 

Indagada, a SMS esclareceu que os mais de 50 mil casos pendentes 

informados no último ofício se referem à inserção no programa e-SUS, mas todos os 

casos já constam na base de dados do Município. Pelo MP foi solicitado que o 

cronograma apresentado para inserção das notificações pendentes seja alterado, a fim 

de ser estabelecida ordem dos casos mais recentes para os mais antigos. 

 

Acerca dos óbitos dos anos de 2020 e 2021, ainda em análise pela SES, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO RECOMENDOU que o Município realize e conclua a investigação, 

o que foi acatado pela SMS, de modo que os óbitos serão analisados e fechados pela 

Epidemiologia do Município. 

 

A SMS informou que todos os pacientes que estavam no Hospital Santa 

Mônica foram transferidos para a rede própria do Município. 

 

Nesse ponto, o Secretário de Saúde informou acerca da alta demanda de 

pacientes que necessitam de leitos clínicos não-COVID. Acerca do assunto, o Procurador 

do Município informou que está em análise o fim da requisição administrativa dos leitos 

do HSM e do HCC. Nesse ponto o MP indagou quanto à análise acerca da possibilidade de 
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requisição administrativa de todos os leitos clínicos e de UTI do hospital HCC. 

 

A SMS informou que o HSM oferece cerca de 50 leitos imediatos para o 

Município, esclarecendo que os leitos pediátricos do HAC e o setor de psiquiatria do 

HMNSE foram transformados em leitos COVID, não havendo possibilidade de reabertura 

desses leitos na rede. Nesse momento, o MP lembrou que o HSM não tem 

credenciamento para leitos clínicos e que a VISA estadual classificou o hospital como de 

risco sanitário alto. 

 

O Procurador do Município informou que será realizada nova reunião 

entre a equipe da SMS e o Prefeito, onde serão discutidas alternativas para a falta de 

leitos clínicos e de UTI na rede de saúde do Município, se comprometendo a apresentar 

informações aos Ministérios Públicos até o dia 29.05.2021 (próximo sábado). 

 

Indagada, a SMS informou que há 48 pacientes aguardando leitos 

clínicos na fila de internação. 

 

Indagado, o representante do SEHAC informou que há espaço para 

implantação imediata 28 de leitos clínicos no HCC, os quais estão fechados, havendo 

necessidade de cerca de 06 médicos para compor equipe médica para os referidos leitos. 

 

Acerca da vacinação, indagada, a SMS informou que hoje às 14h será 

realizada reunião da CIR onde a SES-RJ prestará informações acerca do calendário de 

vacinação único no Estado do Rio de Janeiro, acrescentando que o Município seguirá o 

PNI. 

 

Ao final restou definido que será realizada no dia 04.06.2021, às 

10:30h, nova reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, por videoconferência, 

estando todos os presentes já cientificados. 

 

Foi definido ainda que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou seja, 

até o dia 01.06.2021, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhará aos MINISTÉRIOS 

PÚBLICOS FEDERAL e ESTADUAL: 

 

1. atualização SEMANAL da informação acerca dos casos suspeitos, 

indicando a qual semana epidemiológica se referem e a razão pela qual o resultado ainda 
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não foi apresentado, indicando o número de casos notificados no sistema, o número 

de casos eventualmente pendente de inserção no sistema e o número de casos 

pendentes de resultados; 

 

2. atualização SEMANAL do número de atendimentos de pessoas com 

síndrome gripal nas portas de entrada, inclusive nos hospitais privados; 

 

3. atualização SEMANAL do comparativo de novos casos e número de 

testes aplicados, por semana epidemiológica, identificando o número de testes positivos, 

para IGM e para IGG; 

 

4. cronograma para atualização dos casos em análise que formam o 

passivo do mês de maio; 

 

5. alteração no cronograma apresentado, a fim de que seja ordenado 

dos casos mais recentes para os mais antigos; 

 

6. informações acerca do andamento dos trabalhos na Epidemiologia da 

SMS quanto à análise dos óbitos dos anos de 2020 e 2021 anteriormente encaminhados 

à SES, informando prazo estimado para conclusão. 

 

Nada mais havendo, eu, Pedro Paulo Ferreira Filho, matrícula MPF 

283576, lavrei esta Ata. Assinaturas dispensadas. 

 
VANESSA SEGUEZZI 

PROCURADORA DA REPÚBLICA 

 
VANESSA KATZ 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 
ANDERSON MORAIS GARCIA 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 

 
ALOISIO BARBOSA SILVA FILHO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

 

DENISE KRONEMBERGER 

SERVIDORA SMS 

 

ALESSANDRA COUTINHO PAINS 

SERVIDORA SMS 

 

FILIPE FURTUNA 

SEHAC 

FABIO ALVES FERREIRA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
LUIZ CRUZICK 

UPA CENTRO 

 
ELISABETH CAVALCANTI WILDBERGER 

CHEFE DE EPIDEMIOLOGIA DA SMS 
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