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 pronta, fato que ele agradece, pois se não ficaria sem comprar o remédio. Comenta também, que apesar da boa vontade da médica, ele não acha o procedimento correto. Dra Márcia Tânia enaltece o trabalho da Dra Celeste, que vem atuando sozinha e informa que já foram chamados todos os médicos do concurso e que, por vários motivos, ninguém se habilitou ao cargo. Informa que. até que se proceda novo concurso público, a Secretaria estará fazendo contratações por prazo determinado. Cláudia, na qualidade de participante, revela o temor em relação ao atendimento no HMNSE, pois na sua opinião, o prazo de 18 meses do convénio com o HST. não será suficiente para o governo dotar o Hospital Municipal de condições plenas referentes a equipamentos e recursos humanos. Entende que deveríamos dividir o atendimento com o Hospital Alcides Carneiro. Carlos Henrique endossa a pergunta e fala da reestruturacão do SEHAC. Dr. Ricardo Blanc explica que atualmènte. a gestão do Hospital Alcides Carneiro é terceirizada para a FASE e que o HMNSE já tem um projeto de reforma em fase final de atualização. Eneida solicita o cumprimento da CLT e da Constituição Federal, onde diz que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo, pois o salário dos Agentes de Saúde, bem como outros funcionários da rede, no mês anterior foi menor que o salário mínimo, sendo pedido que isso fosse corrigido. Leonardo reclama da problemática relacionada aos ratos e da demora em se fazer vistorias. Foi explicado ao Conselho a dificuldade por que passa essa Secretaria, das dificuldades de acesso aos imóveis e também por só possuir no momento 30 funcionários para atender todas as demandas oriundas da Vigilância Sanitária. Edna, na qualidade de participante e presidente da Associação do Alto Siméria, reclamou ao Conselho, o seu descontentamento com o PSF local, onde no seu entender, precisa de mudanças e por cobrá-las, vem sofrendo algumas retaliações. Sra Tânia Mendes, na qualidade de participante, disse estar tentando um convénio com o SUS para o Espaço Clínico de Correas. Dr. Ricardo explicou o procedimento de credenciamento junto ao SUS. Ela solicitou que em época oportuna possa fazer uma apresentação do seu trabalho. Ana Edite,  Conselheira,  representante  da AMAEPA,  mostrou-se  muito  preocupada com as questões de Hepatite ocorridas no Castelo São Manoel. A Presidente da Comunidade, Rita, falou dos laudos que foram negativos e aguarda exames da Águas do Imperador. Dra Márcia Tânia informou que o PSF, a Epidemiologia, a Vigilância Sanitária e a Águas do Imperador, estão atentos e já fizeram reunião na escola, na Associação de Moradores, colocação de plac de advertência e visitação dos agentes de saúde para orientação da comunidade. Cumprido o prazo regimental de duas horas de reunião, foi proposto uma prorrogação, mas, como Dr Ricardo Blanc precisava ausentar-se para atender um paciente, os Conselheiros acharam melhor não prorrogar. Dr. Ricardo Blanc, então, passou um último informe, de que a medicação básica para hipertensão arterial e diabetes será provida pelo Estado. Em tempo, Carlos Henrique frisou sobre as faltas do Hospital Santa Teresa. Em seguida foi formada a/ pauta da próxima reunião:
 1-	Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior
 2-	Leitura do Expediente
 3-	Informes
 4-	Ordem do dia
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 a)	Apresentação e aprovação do PAM (Plano de Ações e Metas) do Programa Municipal de
DST/AIDS
 b)	Apresentação e aprovação do Plano Municipal de Alimentação e Nutrição.
 c)	Apresentação para aprovação do Relatório de Gestão 2008.
 d)	Convénio com Hospital Santa Teresa.

 5-	Assuntos Gerais
 6-	Definição de pauta
A Secretária Executiva, Dra Márcia Tânia Nascimento Silva, cumprindo suas atribuições, na
falta do Presidente, agradeceu ao Copftelho e deu por encerrada a reunião, informando que a
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