O Conselheiro Carlos Henrique pede ao Secretário cópias das atas do anos de 2008. Relatou
que o prazo para resposta são 72 horas.
O representante da Associação de Moradores da Nova Cascatinha pede cópia do contrato feito com o Hospital Santa Teresa.
O Presidente respondeu que todos terão a disposição todos os documentos que ele detém, alegando que não se responsabiliza pelos documentos que não lhe foram entregues.
O Conselheiro Carlos Henrique disse que irá discutir este contrato do Hospital Santa Teresa e pede para colocar em pauta de reunião. O Presidente confirmou manifestando interesse na discussão.
O Conselheiro Vinícius, representante do Hospital Santa Teresa informou que qualquer pessoa pode ter acesso ao contrato e que isto é público e está no site do DATASUS e todos podem acessar.
O Presidente ofereceu a Secretaria de Saúde para qualquer informação referente ao DATASUS.
Houve a leitura de um ofício por parte do Presidente do Conselho destinado a Sra. Rosângela Stumpf, Ex- Secretária Executiva do Conselho
A Conselheira Eneida informou que não há na Inernet nada referente às Atas das reuniões anteriores do ComSAúde.
O Conselheiro Wilson informou que iria fiscalizar na Secretaria de Planejamento as atas anteriores. Pediu um tempo para poder refazer esse processo que estava extinto temporariamente.
O Presidente disse que DST/AIDS iria apresentar um trabalho que vem sendo implantado, com qualidade.
CONSIDERAÇÕES GERAIS;
Votação de aprovação do PAM-2009, aprovado por unanimidade.
O Presidente disse existir âm Projeto Arquitetônico há 08 anos e que irá viabilizar esse projeto para reforma e melhoria no HMNSE. Com ajuda do Governo Municipal e a verba do DST/AIDS haverá melhorias neste projeto.
A Conselheira Dra. Margarida enfatizou que há uma grande dificuldade no momento, em ações assistencialistas. Pede prioridade para resolver a situação do DIP.
O Conselheiro Carlinhos relatou que o "complexo do Hospital Nelson Sá Earp e DIP e a região
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ao redor (Vila São José) tem que se adequar pois existe um incinerador que está em local
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O Presidente do Conselho prorrogou por mar -:!;:ia hora a reunião ordinárh.    •.:•_:l ," i
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