respeitem as discussões de todos,  não adiantando  triplicar o  número de
representantes se não houver democracia. A representante da ABO faz  encaminhamento em
relação as instituições formadoras (prestador ou usuário) e o Conselho solicita que seja
colocado no regimento como está na lei. A Presidente do" Conselho faz encaminhamento
informando que em caso de dúvida, a Comissão convoca Reunião Extraordinária do Conselho
Municipal de Saúde. Colocado em votação a aprovação do Regimento da Conferência
Municipal de Saúde, foi obtido 16 votos favoráveis, sendo unanimidade dos Conselheiros,
pois oito representantes não estavam presentes. A Presidente do Conselho passou algumas
informações sobre a Gripe A e as ações que estão sendo realizadas. A responsável técnica da
Epidemiologia apresentou o Protocolo do estado e Ministério da Saúde e o Plano Municipal
de Enfrentamento para os casos de doenças respiratórias aguda grave. Conforme artigo 28 do
Regimento Interno do Conselho Municipal   de Saúde, passado o prazo de duas horas, a
reunião foi prorrogada pela Plenária por mais 30 minutos. Após apresentação, foram feitos
alguns questionamentos como o início das aulas em escolas particulares. A Presidente do
Conselho informou que foi realizada reunião com as escolas particulares; que todas aderiram
e solicitaram o Decreto do Prefeito; que no dia 29 de julho será realizada reunião com os
diretores das escolas municipais; que será publicado o Decreto adiando por urria semana o
início das aulas. O representante do Sanatório de Correas. Dr. Marco Paulo Vianna Cordeiro
fala de sua preocupação em relação aos médicos. A Diretora do DELCAA, Maria Inês,
informou que já foi feita compra emergencial de máscaras cirúrgicas e N95. A responsável
pela Epidemiologia   disponibilizou   para todos telefone para esclarecimento de dúvidas -
2246-6797 ou 2246-6796 e plantão 8816-6028. Questionada sobre o medicamento fornecido
contra a gripe; informou que este medicamento será disponibilizado no Corpo de Bombeiros e
que será fornecido apenas para pacientes com suspeita de gripe A, que apresentem receita
médica e formulário da Secretaria de Saúde preenchido e assinado pelo médico que identifica
o caso do paciente como suspeito de infecção pelo vírus H1N1; que ainda não há vacina, pois
ainda estão sendo realizados estudos. A representante da Associação de Moradores Ana Edite
Pinto, destacou que seria interessante orientar os hospitais, pois ao ligar para o Hospital
Alcides Carneiro, mesmo se identificando como Conselheira, a funcionária não quis se
identificar, afirmando apenas ser uma enfermeira do PU e não soube explicar, muito menos
informar nada sobre a gripe. Carlos Henrique David, questionou se ficou acordado que
haveria uma reunião extraordinária para falar sobre o convénio com o Santa Teresa e que para
homologação do Convénio com o Santa Teresa, precisaria primeiro passar pelo Conselho
Municipal de Saúde. A Presidente do Conselho informa que a homologação não ocorreu; que
não há outra alternativa para o atendimento de politraumatismo e que o Hospital Santa Teresa
solicitou o descredenciamento da pediatria. Para finalizar a Presidente do Conselho informa
que o mamógrafo do Centro de Saúde está funcionando. Terminado o prazo regimental, ficou
acordado entre os Conselheiros que será encaminhado para a próxima reunião ordinária do
Conselho os assuntos de pauta não discutidos, sendo aceito pelos Conselheiros e ficando
como assunto de pauta para próxima reunião:	;
 1)	Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior
 2)	Leitura de Expediente	-.'\n;
 3)	Informes	_-; i   n rines
 4)	Ordem do dia:	-H;;:

 a)	Parâmetros da Portaria MS/GM/1.101/2002 (Parâmetros)
 b)	Apresentação do Espaço Clínico de Correas	>       ,,
 c)	Apresentação do Relatório do mês de junho da Comissão de Saúde	:
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 5)	Assuntos Gerais	:   t
 6)	Definição de pauta da próxima reunião	j
Outros assuntos que poderão ser solicitados para entrar em pautalio decorrer do mês.	í
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