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'de passar algum informe. Norma, representante da ABO questionou sobre
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Ata da Reunião do Conselho Muinicipal de Saúde (COMSAÚDE) realizada no dia 28 de abril de 2009, terça-feira, no Centro de Cultura Raul de Leoni, situado na Praça Visconde de Mauá, n° 305, Sala Afonso Arinos, Petrópolis/ RJ, com o início previsto para às 18h30min, convocada através do D.O. do Município n° 3242 de 23/04/09 pela presidente do Conselho, Aparecida Barbosa, contendo os seguintes assuntos de pauta: primeiro: "Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior"; segundo: "Leitura de Expediente", terceiro: "Informes"; quarto: "Ordem do dia: a) Apresentação e aprovação do PAM (Plano de Ações e Metas) do Programa Municipal de DST/AIDS, b) Apresentação e aprovação do Plano Municipal de Alimentação e Nutrição, c) Apresentação para aprovação do Relatório de Gestão 2008, d) Convénio com Hospital Santa Teresa; quinto: "Assuntos Gerais": sexto: "Definição de pauta".    A ata do mês de março foi lida e aprovada com as seguintes resalvas: Dra. Márcia Tânia pediu para deixar o cargo de Secretária Executiva do Conselho por estar ocupando a Coordenação da Atenção Básica e ficaria com pouco tempo para desenvolver mais essa atividade.  Ficou entendido que seria melhor que a secretaria executiva fosse ocupada por um representante da sociedade civil, pois trabalho em conjunto é fundamental para o desenvolvimento das atividades. Sr. Lourival   pediu que quando se tratasse do agente de saúde, sempre fosse colocado como agente comunitário de saúde, pois há diferença entre os dois. Sra. Eneida pediu a correção no texto para seguinte forma: que os agentes comunitários que estão no exercício de suas funções, permaneçam como estão, pois são oriundos de processo seletivo público anterior. Assinaram a lista de presença 35 Conselheiros titulares ou suplentes e representantes da sociedade civil, além da Dra. Vanessa Katz procuradora do MPE, e Vanessa Seguezzi do MPF. A seguir foi realizada a leitura dos expedientes recebidos no dia de hoje pela secretária: a Associação de Moradores do Bairro Amazonas e Adjacências, solicitou a troca da titularidade dos seus conselheiros, sendo o titular, Sr. Leonardo do Santos Cruz, substituído peio Sr. Sebastião Souza Silva, e seu suplente o Sr. Joel Martins Salomão. Sr. Laurides Reis. expõe através de carta alguns problemas levantados no Pronto Socorro do Munincípio. Dr. Ricardo Blanc respondeu o Sr. Laurides os seus questionamentos: com relação a falta de médico no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp está sendo solucionado; que irá verificar a falta de seringa para o funcionamento do Hospital, mas que já está sendo providenciado a licitação, que o aparelho ECG por ser muito utilizado às vezes quebra e como o fluxo do HMNSE é muito grande,   -' pegam emprestado; que o funcionário contratado por RPA é contratado temporariamente para suprir a falta de algum profissional, não tem descontos,   entretando, os funcionários concursados tem os descontos previstos em lei.; que os baixos salários estão sendo corrigidos na medida do possível, pois o governo anterior deixou uma situação complicada em relação a parte financeira, mas garantiu que o melhor será feito. Dando sequência, passou para os informes: Nos dias 27 e 28 de 'abril, a Dra Márcia Tânia, Coordenadora da Atenção Básica, Alfredo Tadeu da Auditoria e Cláudio Renato Pereira, Chefe da Divisão de Faturamento   Ambulatorial   e   Hospitalar,   representante   o   município   de   Petrópolis. participaram da Oficina de Regionalização para a discussão do modelo para cada região,-realizada  em   Teresópolis,  organizada  pela  Secretaria   Estadual   de   Saúde.   Dezesseis municípios da Região Serrana participaram desse encontro. a; Presidente" do Conselho sugeriu que a Dra Márcia Tânia apresentasse um resumo aos,Conselheiros, mas por ser um assuntCKmuko longo, seria marcado um dia para essa apresentação. Perguntado se mais
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