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que está havendo interferências de membros do governo no processo de consenso entre as Associações de Moradores, pedindo a Secretária que haja um controle sobre isso na Conferência. A Secretária coloca que o papel do governo é dar condições para que as comunidades se mobilizem, mas que seria difícil controlar interferências dos representantes do governo, visto que são pessoas comuns, que residem em seus bairros e portanto tem também suas preferências. O conselheiro Carlos Henrique David cita também a interferência da assessora jurídica do Governo, Sheila Frederico de Souza Guimarães, que teria, segundo ele, dado maiores informações para uma determinada entidade, e do diretor administrativo Ricardo Retamal, que teria incitado as Associações de Moradores, dizendo que o processo eleitoral do segmento deveria ir à plenária. Ricardo coloca para o Conselho que realmente reconhece que se equivocou naquele momento de como seria a condução do processo eleitoral, mas que apenas deu sua opinião, não incitando ninguém. Silmar Leite Fortes coloca que o processo tem que ser democrático, mas que a ordem precisa ser mantida, e pede compreensão e postura por parte dos conselheiros que deveriam dar o exemplo. Paulo K Sá, representante da FMP, coloca que se brigamos por um espaço democrático, devemos lutar por isso. Coloca que quem decide suas representações é o segmento, e que <ã Comissão organizadora tem que apresentar sua autoridade. A representante da ABO, Norma S. Thiago Pontes, coloca da grande necessidade da presença na mesa de condução dos trabalhos durante a Conferência, da presidente da comissão Aparecida Barbosa e do Secretário geral, Ricardo Blanc. A Secretária então expõe que como presidente da Comissão Organizadora, gostaria do aval dos outros membros da Comissão e do próprio Conselho, que sua atitude se não houverem condições de condução do processo será chamar a polícia. Carlos Henrique David afirma que a comissão não pode ter lado, e questiona o comportamento da conselheira Ana Edith, como membro da Comissão Organizadora. A Secretária então diante disso pede a autorização do Conselho, para que possa afastar da Comissão,     qualquer membro em que ela identifique qualquer tentativa de conduzir o processo de votação, durante a Conferência. Os conselheiros Joel Martins Salomão e Mirta Tabicas de Paula, falam da necessidade de seguir um método e de se ter ética durante os trabalhos da Conferência. Passando então ao terceiro ponto de pauta: apresentação do relatório de junho da Comissão de Saúde, os conselheiros Joel e Carlos Henrique David colocam a impossibilidade de realização do relatório, pela necessidade de ausência de alguns participantes e por alguns imprevistos. Passa-se então para o quarto ponto de pauta: apresentação do Espaço Clínico de Corrêas, verifica-se então que o assunto entrou em pauta, mas não havia nenhum representante para fazer a referida apresentação. Com relação aos parâmetros da Portaria MS/GM/1.101/2002, a Presidente propôs que fosse discutido após a Conferência de Saúde, para poder se aproveitar no processo de discussão as resoluções da Conferência. Passando para Assuntos Gerais, a Secretária de Saúde Aparecida Barbosa, fala da reunião realizada no dia vinte e cinco de agosto no Centro de Saúde com os pediatras da rede, com a presença do Prefeito, em que foi solicitada sensibilidade e ajuda por parte dos mesmos para realização do rodízio de final de semana. Explica que eles recebem na verdade R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e        , que se todos participassem do rodízio de final de semana, cada um só daria plantão uma vez a   * M^ cada 2 meses e meio. Como houve certa resistência por parte dos mesmos, ficou decidido que o Prefeito faria um estudo de impacto, e dali a quinze dias seria apresentada pelos pediatras uma contra proposta, havendo durante esses dias cobertura dos dois finais de semana. A representante do CREMERJ Margarida Machado Gomes, cita que os pediatras não estão atualizados em emergência, e diz da insegurança dos mesmos em relação às condições de trabalho. A Secretária coloca que por isso, são formadas equipes com três profissionais por plantão, tendo o cuidado de ter sempre um da própria emergência, e portanto com experiência. A representante do CREMERJL
Margarida Machado Gomes, fala também sobre o Pronto Socorro do Alto da Serraò que é mais\
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