COMISSÕES PERMANENTES
O Presidente elogiou a grande participação na reunião do Conselho e sugeriu que façamos uma discussão ampla das atas anteriores pois ele desconhece as Comissões anteriores. Deve-se também fazer um levantamento do que já existe e até o tempo que ainda reta ou se já se extinguiu as Comissões.
O Conselheiro Carlos Henrique se mostrou admirado e relatou não saber informar em que pé se encontra as Comissões Permanentes.
A Conselheira Eneida comentou que as Comissões Permanentes iriam se manter até agosto próximo e que foi discutido em plenária mas não sabe informar que ATA foi decidido.
A Conselheira Mirta relatou que pode ter essas declarações em Atas que possui. Disse ainda que tem informações escritas em sua casa e se prontificou a levá-las para o Presidente na Secretaria de Saúde.
O Conselheiro Marcos Paulo disse que não foi decidido esta prorrogação e que todo ano faz esta votação.
O Presidente disse que irá reunir todas as atas e que será colocado em votação. O Conselheiro Zequinha pediu prorrogação das Comissões para ser apreciado e votado posteriormente.
A proposta apresentada foi de que nos próximos 30 dias seguissem os Trâmites normais e após fosse decidido o quefazer.
O Conselheiro Wilson relatou que umas Comissões estão funcionando e que outras não, pedindo que fosse resgatadas àquelas que se encontram inoperantes; não havia sido escritas em atas, inviabilizando decisões que algum Conselheiro gostaria de tomar.
A Conselheira Cláudia sugere que decidamos se devemos continuar com essas Comissões.
0	Conselheiro Carlos Henrique diz que o Governo propõe mudanças e diante disto não podem
ficar parados, sem dar continuidade aos trabalhos.
A Comissão de Saúde propõe reunir semanalmente na Secretaria de Saúde e que tivesse l sala,
1	computador com Internet para reorganizar as ações.Foi pedido também um carro e que as
reuniões pudessem ser às quintas-feiras às 09:00h e que o Gestor tenha disponibilidade para
tratar destes assuntos ou seja, que pudesse ouvir o Conselho de Saúde.
O Presidente respondeu que isto já é norma e que a dificuldade é por exemplo não ter carro em condições para atender pois a maioria deles está inoperante.
A Conselheira Norma pede relatórios da semana passada.
O Conselheiro Zequinha pediu que no local da reunião fosse próximo ao Hospital Nelson Sá Earp.

