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unanimidade, sendo muito aplaudida. Dra Márcia Tânia a convoca para compor a mesa. Aparecida Barbosa faz um agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Jeferson Evangelista e pelo Dr. Ricardo Blanc. Dra Márcia Tânia, dando continuidade a reunião, explicou que por motivos pessoais não tinha condições de acumular a Secretaria do COMSAÚDE, devido aos trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Saúde; colocou o cargo de Secretária Executiva à disposição e indicou o nome da Norma, representante da ABO, e perguntou se mais alguém se candidataria. Norma informou que por motivos pessoais não poderia concorrer e indicou o nome da Eneida, representante da APACS. Carlos Henrique David, representante da Nova Cascatinha se candidatou. Eneida, em favor de Carlos Henrique David, abriu mão da candidatura, mas como alguns Conselheiros solicitaram para ela não retirar sua candidatura, reconsiderou. Carlos e Eneida, respectivamente, defenderam suas candidaturas. Foi realizada a votação e Eneida foi eleita por treze votos a oito. Auxiliadora, Conselheira, representante da Mitra Diocesana, questionou a impossibilidade de Eneida estar no Conselho e ser secretária, pois é funcionária pública e no ano anterior sua suplente teve que ser substituída pelo mesmo motivo. Aparecida Barbosa explicou que não há impedimento, pois a mesma não tem cargo comissionado e neste Conselho, representa a APACS. Entrando em assuntos gerais, foram feitas inscrições para questionamentos à mesa, Ramon achou que os PSFs da Mosela, Pedras Brancas, Morin e Amazonas estão prontos, mas não em funcionamento, o que prejudica muito essas comunidades. Dra Márcia Tânia explicou
que o Ministério da Saúde informou que teremos que colocar os PSFs que estão em	
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CAPS, o paciente,"chega e a^recèita já.está^,
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funcionamento de forma adequada, com profissionais e demais recursos, lembrando que o Agente Comunitário de Saúde tem sido uns dos fatores de complicação para tal adequamento. Aproveitou para falar da suspensão do último processo seletivo que se encontra sub judice. O Ministério Público Estadual, estando presente, toma a palavra através da Dra Vanessa Katz, que explica aos Conselheiros que o processo seletivo encontra-se eivado de erros e sugere que o mesmo deva ser anulado. Aproveitando o ensejo e sendo nossa assembleia soberana, o assunto é colocado em votação, pela presidência, sendo obtida, por unanimidade, a decisão da anulação do processo seletivo dos Agentes Comunitários de Saúde. Ficou o compromisso de r que a Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis tomará as providências cabíveis para^ \ realizar novo processo seletivo no mais curto período de tempo, tendo a Procuradora, oferecido seus préstimos para que o novo processo seja levado a bom termo, respondendo o questionamento de Norma, Conselheira, representante da ABO. Fica esclarecido que os     x^L agentes comunitários de saúde que estão no exercício de suas funções permanecem como       X\ \ estão, pois são oriundos de processo seletivo público anterior, respondendo a participante Ana Maria Stutzel. Eduardo, representante da Vila Militar falou da precariedade do HMNSE, que durante este mês. uma pessoa de sua comunidade precisou ser removida por uma ambulância, mas foi informada que a única em funcionamento havia saído em uma emergência para o Souza Aguiar, levando uma criança ferida na vista, tendo saído às 13hl5min e retornado às 20h30min, informando ainda, que o serviço oferecido pelos funcionários nem sempre é satisfatório. Dr. Ricardo Blanc respondeu que em qualquer setor existem vários tipos de funcionários e que nesse caso, abre-se sindicância para apuração dos fatos, e que em relaçãTT as ambulâncias, o reparo das mesmas já está sendo providenciado. Joel. perguntou ao Si> Wilson, Chefe de Gabinete do Prefeito, se seria interessante marcarmos uma reunião do Santa Teresa com a sociedade civil. Ele respondeu.que.A.diálpgq e. a. credibilidade foram -muitos prejudicados nos últimos,anos. entretanto,.o^atual governo não mede esforços para resolver as questões pendentes e informa que a Direção do Santa Teresa tem sido' muito acessível. Tão logo o novo contrato esteja formatàdo/este será.trazido. ;ap Conselho para apreciação. Sr. José Franco, na qualidade de participante, agradeceu a servidora Neide pela atenção dispensada' sempre que se faz necessário ligar para a, Secretaria de Saúde. Inf^rrna^ que ^ problema é a falta de médico
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