Passou para análise e aprovação do Relatório de Gestão 2008. Eneida, Secretária da Comissão Permanete de Saúde relatou em nome da mesma que o relatório já foi aprovado por este Conselho. Nesse momento houve interrupção no fornecimento de luz, que aparentemente prejudicou a reunião, mas a mesma continuou pois os Conselheiros estavam preocupados com o prazo de 31 de Maio para a aprovação. E a Comissão não viu então o que fazer, dando o parecer favorável a aprovação. Dra. Tânia, representante do CREMERJ falou que no texto original o N AS F continha fisioterapeuta, e no relatório recebido, havia a falta desse profissional. A Dra. Vanessa Katz falou ser uma temeridade a aprovação deste relatório de gestão, salientou que três milhões de reais foram usados para pagar RPA. Disse que o relatório é inconsistente e não atende os requisitos mínimos exigidos, vê necessidade de detalhamento, e que é necessário uma explicação melhor do que foi gasto, em que e se as metas foram atingidas ou não, e solicitou que fosse enviado relatório detalhado financeiro e contábil para todos os Conselheiros analisarem. Ana Edite, conselheira, disse não se achar apta para votar, pois recebeu por e-mail há dois dias atrás um relatório com mais de cem páginas.   Vários   conselheiros   falaram   da   falta   da ^capacitação   dos   mesmos  para   o entendimento. Com tudo, Aparecida Barbosa afirmou que o prazo de entrega será até 31 de maio e relatou sua preocupação com a possível suspensão de verba, pois o relatório deve ser encaminhado e aprovado para Bipartite. Dra Vanessa Katz disse não ser bem assim, pois o mesmo deve ser encaminhado, mas não necessariamente aprovado, ou aprovado com ressalvas, e isso não impossibilitaria o município de receber as verbas. Com as palavras da Presidente   -do   Conselho   e   do   Ministério   Público,   opinou  por  marcar  uma  reunião extraordinária para dia 29 de maio, sexta-feira, no Centro de Saúde Coletiva Prof. Manoel José Ferreira/ IMUCA, às 18h30min, e que a Comissão de Saúde iria se reunir para fazer o relatório de acordo com as novas normas. Vale lembrar que Rafael da Contabilidade da Fundação Municipal de Saúde, informou que o relatório foi elaborado de acordo com as normas do Tribunal de Contas. Foi solicitado pela Presidente Aparecida Barbosa que a a Dra Márcia Tânia continuasse na Comissão de Saúde e que todos os setores técnicos estariam à disposição para esclarecimentos para a reunião extraordinária. Dra Roseane, Chefe da Dividão da Farmácia e Dr. Cláudio Morgado, Diretor do HMNSE, ambos servidores de carreira, falaram que para a população, o melhor,-de fato, é que tudo seja bem transparente. Silmar, Supervisor do PSF, acrescentou que a plenária cheia, significava que ainda havia esperança, e dando por encerrado este assunto. Passamos para a votação: não aprovar o relatório ou aprovar com ressalvas. Vinte e um Conselheiros votaram pela não aprovação do relatório nesta reunião, uma conselheira votou pela aprovação com ressalvas e tiveram duas ausências. A segunda votação foi por haver auditoria a pedido do Conselho ou não. Vinte conselheiros votaram pela auditoria, um preferiu abster-se e um votou contra. Entramos no terceiro assunto de pauta: Eleição de um Membro do COMSAUDE, representante da Sociedade Civil, para o Conselho Gestor do Pró-Saúde, e Dr. Paulo Sá explicou das mudanças na grade curricular das faculdades, em especial na FASE, pois a grande preocupação é para que os profissionais que estão se formando tenham capacidade de atender o SUS. E para tal sugeriu que um usuário se candidatasse para o Conselho Gestor. Candidatarám-se Ana Edite, Joeí, Mirta e Valdomiro. Como não houve consenso entre eles, Sr. Valdomiro se retirou e então houve a votação, tendo Joel nove votos, Ana Edite sete votos, Mirta cinco votos e uma abstenção. Como já ultrapassava o prazo regimental de duas horas de reunião, a Secretária Executiva pediu prorrogação de mais trinta minutos e foi aceito pelo Conselho. O quarto assunto de pauta foi Protocolo de intenções entre CTO/ SEHAC/ Sanatório de Correas/ SMS, sendo apresentado aos Conselheiros e explicado a implantação do complexo hospitalar do câncer, havendo uma ampla discussão entre os Conselheiros. Aparecida Barbosa informõirque assinõú~horas antes"" da reunião o convénio com o Hospital Santa Teresa7pararfa^eT^tendmTélítõ~õ!è~urgência ^T emergência de pacientes trazidos pelo Corpo de Bombeiros e CONCER, tendo um custo dê duzentos e quinze mil reais por mês, como .explicado pela Dra. Fernanda nã^última reunião. Houve algumas insatisfações da plenária, ^,chegararn"a co^aT^qtíè-õ^HõspífãtlSanta Teresa
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