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o salário dos Agentes Comunitários de Saúde e se de outros tiveram que ser reajustados por estar abaixo do salário mínimo, tendo sido respondida que não havia outros nessa mesma situação. Maria Inês Ferreira. Coordenadora do Programa Municipal do DST/AIDS de Petrópolis, convidou para o primeiro evento "Saúde na Comunidade" que será realizado dia 17 de maio às 14h no Amazonas - Quitandinha. Dr. Ricardo Blanc, tendo que se ausentar, convidou a todos para a posse da Secretária de Saúde no dia seguinte, às lOh. Aparecida Barbosa agradeceu ao Dr.  Ricardo e disse o mesmo que não  iria se despedir, pois continuaria colaborando para o desenvolvimento do trabalho da Secretaria de Saúde. Não tendo mais informes, Maria Inês apresentou o Plano de Ações e Metas do Programa Municipal de DST/AIDS, complementando com o Programa de Hepatites B e C e suas transmissões. Sra Alice Maria Coelho, na qualidade de participante e portadora de Hepatite, expôs seus problemas em relação a doença e solicitou a participação de todos na discussão da transferência do programa no SEHAC para o DIP. Foi colocado em votação o Plano de Ações e Metas do Programa Municipal de DST/AIDS e o Programa de Hepatites B e C, tendo sido aprovado por unanimidade. Pela Sra Carla Souza Coelho. Coordenadora Técnica do  Programa  ATAN/SIVAN,   foi  apresentado  o  Plano  Municipal  de  Alimentação  e Nutrição. Aberto a perguntas após a apresentação. Ana Stutezel questionou a falta das apostilas dos Agentes Comunitários de Saúde, sendo respondido pela Sra Carla que o pagamento já foi realizado à FASE, e a mesma deverá fazer a entrega. Eneida fez um questionamento sobre a compra de balanças para os agentes comunitários de saúde, pois no seu entender, a utilizada não é a melhor, nem a mais eficiente no controle de peso para as crianças menores de dois anos. Informou que como trabalha como agente comunitário de saúde e encontra dificuldade em armar a balança em determinadas casas, onde muitas vezes os caibros são frágeis, correndo o risco de queda. Em resposta, Carla informou haver controvérsias sobre esta questão. Ramon, na qualidade de participante, achou ter sido uma ofensa o comentário feito em relação as casas de quem tem uma situação menos favorecida. Por questão de ordem, Eneida explicou não ter tido a intenção de ofender ninguém, e que embora seja muito triste, é a realidade vivida por muitas comunidades. Como não restaram mais dúvidas sobre a apresentação do Plano Municipal de Alimentação e Nutrição, foi ele colocado em votação , tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Aparecida Barbosa solicitou  que a  Dra Fernanda  Lemos, Advogada da  Secretaria  Municipal  de  Saúde, apresentasse a minuta de Convénio com o Hospital Santa Teresa, sendo informado que será repassado duzentos e quinze mil reais por mês para atendimento de politraumatismo e alta complexidade,  sendo  os  pacientes  encaminhados  pela  CONCER  ou  pelo  Corpo  de Bombeiros. Foram feitos vários questionamentos sobre outras emergências, como o 192, carro  particular que  encaminha acidentados graves,  sendo  todos  os  questionamentos explicados pela Dra Fernanda e pela Presidente Aparecida Barbosa. Aparecida Barbosa falou do prazo para aprovarmos o Relatório de Gestão 2008 e sugeriu a recomposição da comissão permanente de saúde deste Conselho, para a mesma analisar o relatório. Os Conselheiros concordaram com a sugestão, e a Presidente perguntou se a Dra Márcia Tânia poderia integrar essa comissão, tendo sido aceito pela mesma e o documento sido entregue ao Sr. Sebastião, Coordenador da Comissão de Saúde e Eneida, sendo Secretaria da mesma, ficou  de  articular o  encontro  entre  os  membros.  O  Conselheiro  Dr.   Marco  Paulo, representante do Sanatório de Correas, questionou o porque de uma única Comissão analisar o documento, e a Presidente do COMSAÚDE esclareceu que assim está previsto no Regimento Jnterhp, tendo todos concordado. O Conselheiro Sr. Carlos Henrique Davi, reperesentante\tlaxiAá6ociação de Moradores da Nova Cascatinha, pediu para lembrar e
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