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um grande número de RPA. Foi sugerido discutir na Conferência Municipal de Saúde a questão do RH, como o piso do auxiliar de enfermagem e a falta de pediatra na rede. Carlos Henrique David concorda que os Conselheiros, durante sua gestão, não realizaram seu papel que é de fiscalizar. A Presidente do Conselho opina em não retirar do Relatório de Gestão o aluguel da sede da residência terapêutica por ser exatamente esta a função do relatório, avaliar o que foi e o que não foi executado. A Promotora Vanessa Katz, questionou sobre o item do Cartão SUS e a técnica responsável pelo setor informou que foi atingido 100% da meta, pois foi atendido toda a demanda encaminhada para a Secretaria. A Chefe de Divisão de Farmácia informou que 100% dos pacientes que necessitam de medicamento e que necessitam de cirurgia, possuem o cartão. A técnica responsável pelo cartão SUS informou que está sendo feito um estudo para estruturação para o cadastro de 100% da população, mas que isso ainda não é possível. A Presidente do Conselho coloca como desafio a inclusão de metas para o Cartão SUS no Plano Municipal de Saúde. Colocado em votação, o Relatório de Gestão 2008 foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros com o seguinte sumário: l- Relatório de Gestão 2008; 2- Complementação do Relatório Anual de Gestão 2008: Introdução, Anexo I -Análise das ações e metas previstas e não previstas no Plano Municipal de Saúde para 2008 com  recomendações   e   observações   específicas,  Anexo   II  -  Relatório ' Municipal   de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde - Prioridades e Objétivos -SISPACTO. Anexo III - Informação sintética com o demonstrativo do orçamento. 2° ponto: REMUME - Apresentação do Protocolo do Programa de Asma e Rinite    - Dra Gláucia apresentou ao Conselho o Programa de Asma - Petrópolis 2009. A Chefe da Divisão de Farmácia falou da importância de seguir as   Diretrizes do SUS, de racionalizar o uso e a dispensação dos medicamentos e a importância dos cadastros dos pacientes dentro desses parâmetros. A Presidente do conselho lembra da importância da lista padronizada para aquisição de medicamentos, ocorrendo de forma racional e sustentável, com criação de protocolos clínicos, com local específico e estruturado. 3° ponto:  Conferência Municipal de Saúde - Foi solicitado que o representante do Governo e membro da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde, Silmar Leite Fortes, apresentasse o Regimento da Conferência.  Apresentado  o  Regimento,  foram  questionados  alguns  pontos  durante  a apresentação, sendo decidido pelo Conselho que estes seriam discutidos após a apresentação. A representante da ABO e membro da Comissão Organizadora da Conferência, informou dos questionamentos da Comissão Organizadora da Conferência em relação ao Regimento em seu artigo 4°, Seção I, Dos Delegados e abriu a discussão para os Conselheiros. A Presidente solicita a retirada das palavras "portadores", para não haver estigmatização e "física" pois exclui as outras deficiências; que acredita que 56 delegados é um bom número para que ocorra a participação destes em toda a Conferência e assim, aprovem os relatórios com consistência e responsabilidade. Alguns representantes da Sociedade Civil acha reduzido o número de Delegados; que poderia ser aumentado o número de Associações de Moradores, pois são contemplados com apenas dezesseis vagas e são mais de cento e vinte associações. Foi lembrado por Silmar, membro da Comissão, que são 56 delegados, 56 suplentes, mais ;as pessoas inscritas como participantes e observadores. O representante da Associação de ' Moradores da Nova Cascatinha acredita que a pessoa que só tem direito a voz, sem diréitôoa voto   não   irá   participar.   Dra   Vanessa   Katz   se   prontificou   ^ / ajudam esdando   alguns esclarecimentos quanto a composição e paridade, explicando que ao aumentar o'-número de usuários, automaticamente, aumentará o número de representantes do [Governo e prestadores de serviço, para haver a paridade; que aumentar não vai modificar em nada; o ;que. temos .que; pensar para providências futuras é a modificação da lei e que o caminhQ;mais:fácil é provocar a Câmara de   Vereadores. A representante da ABO entende que as Instituições Formadoras não representam os prestadores. O representante da Faculdade de Medicina, opinou sobre q assunto acreditando não ser o caso de falar em porcentagem, que o desafio é garantir que os
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