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52 Informes do Conselho.
53
54 Aos 16 dias do mês de março de 2021 pelo aplicativo de Videoconferência ZOOM. foi
55 realizada a reunião ordinária do Cor-rselho Municipal de Saúde, o presidente Sr. Edenilson
56 inicior,r a reunião dartdo boas v'indas a todos em seguida pedindo a tódos a aprovação da Ata
57 0021202lque foi enviada via email com arìtecedência a todos. O presidente informou sobre a
58 oscilação da internet e que isso poderia afetar a reunião e por isso sugeriu uma reuniâo
59 cxtraorclinária para a apresentação das Prestações de Contas e Regimento intemo do Conselho.
60 Sobre o regintento interno, o conselheiro Roberval lembrou que já existe uma comissão de
67 estudos qr-re fez apontamentos na redação da proposta do regimento e que era formado pelos
62 conselheiros Rogério Miranda. Roberval, Reverendo Jefferson Drilard, Dr. Thales Chaves e
63 qtre ele Roberval era o remanescente dessa comissão e sl lgere que seja recomposta a comissão
64 de estudos observando a paridade fìcou decidido reativaf;õomissão de es_tudo que ficou
65 l'ornrada pelos seguintes consell"reiros Roberval José Evola, Marly Margarida Vàlente de
66 Andrade. pelo segn'ìento dos usuários, Silvia Regina A.T.P Brito pelo segmento dos
67 trabalhadores em saúde e Claudia Belchior pelo segmento do Gestor/ prestador mantendo
68 assim a paridade de 50oÁ do segr-rimento dos usuários, 25Yo do seguimento dos trabalhadores
69 da saúde e 25o/o do seguimento do gestor/ prestador; Cláudia disse que levaria ao
70 conhecimento da secretária para que a mesma ratificasse sua participação ou indicasse o
71' membro a participar e assim os membros irão dar continuidade nos estudos da Minuta do
72 Regimento interno e encaminhar a plenáriapara apreciação dos demais membros do pleno do
73 conselho em reunião oportuna para aprovação. O conselheiro Roberval falou da falta de
74 informação nos meios de comunicação da Secretaria com o Conselho e da como exemplo os
75 boletins informativo do COVID 19 que é divulgado no Município. A conselheira Claudia tern
76 a paÌavra onde justifìcou a ausência da Secretária de Saúde Sra. Imaculada prontificou-se a
77 encaminhar as informações para o grlÌpo do Conselho de Saúde de Cruzeiro, e dando
78 seguimento informou qlre encaminhou ao email do COMUS as apresentações do 2o
79 quadrirrestre qlre foram os l5% do mír-rin-ro obrigatório pela Lei 141 e em fevereiro foi feita a
80 apresentação na Cânrara Municipal e compartilhou o link do 3o quadrimestre que confirmava
81 a aplicação do mínimo gestor com tesoLlÍo de Saúde. As duas apresentações foram enviadas
82 para o email do Conselho e os relatórios já tinham sido encaminhados. Informou ainda que.iá
83 Ítrram enviadas ao Tribunal de contas as atas de apresentações e audiências publicas feitas e
84 laltava unra apreciação do Conselho. Roberval diz que o Conselho precisa tomar cuidado com
85 as aprovações, pois o Consell,o está em vacância no segmento Usuários. O Sr. Edenilson
86 perguntou a conselheira Claudia, representante da secretaria municipal de saúde se tem
87 tratamento pós COVID para os pacientes, e lhe foi informado que sim, após o paciente ter alta
88 a Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro deveria entrar em contato com a Secretaria
89 Municipal de Saúde. O conselheiro Roberval questionou que no ano de 2020 foi enviado
90 oíÌcio a promotoria Federal solicitando informações do processo da IDASA e outro ao
91 jurídico da Prefeitura Municipal de Cruzeiro solicitando a ordem judicial que exonerou o
92 conselheiro Rogerio Miranda do COMUS, e se esses documentos foram respondidos, e ftri
93 informado que até a presente data não, onde ficou decidido reiterá-los. Discutiu-se a questão
94 do mandato do Conselho. onde o Sr. Roberval lembrou que as conselheiras Shir ley Ap S
95 Panrplorta e Mirian Maria de S. Pamplona que já sol icitaram oficiosamente o desligamento do
96 qr,radro de mcmbros do Cor-rselho porém não oficializaram, embora que pela
97 ausência em varias reuniões e no regimento aponta que estariam desligadas I
98 deveria inÍbrmar a instituição que as mesÌrÌas representam para que -u"if:::^T^r: 
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L00 qtÌe isso gera vacância no seguimento dos usuários no Conselho. A
sugestão do Sr. Roberval sobre o mandato que se encerra nesse mês de março de2021já conr
prorrogação desde novembro de 2019 seria prorrogar novamente o mandato do Conselho ou
extingr-rir o Irtandato e criar unra conrissão para recompor o Conselho, se não todas as ações
podem ser invalidadas por falta de part icipação de conselheiros nas decisões do pleno,
tanrbém infomou sobre as conferências onde o CES Conselho Estadual de Saúde já esta
discLrtindo o terì'ìa para as realizações das conferencias municipais nesse tempo de pandemia,
realizando estudos. O Sr. Edenilson disse que ira erltrar em contato com o Conselho Estadual
de Saúde para ntais inf'ormações, tambem informou sobre o pedido do Sr. Sebastião Sávio
l:erraz dos Santos de voltar ao Cor-rselho, onde foi aprovado pelos conselheiros. A Sra. Silvia
agradece o Sr. Roberval em seu posicionamento referente a vacância do Conselho, pois essa
era a preocLrpação dela também. Perguntou ainda referente ao Projeto de Lei criado pelo
vereador Diego Miranda que ira obrigar os Conselhos a publìcar:todos seus atos, o presidente
diz qr,re conlo cidadão e conselheiro não achou nada demais essa Lei, e que o COMUS jâ faz
isso de dar publicidade a seus atos e que quem se ofendeu foi devido a maneira que o
vereador e seu assessor se posicionaram diante da situação. A Sra. Silvia sugere que ao
pLrblicar as Atas do Conselho, qlle seja também publicado a lista de presença, onde os demais
conselheiros çoncordaram. O presidente ainda solicitqu paia ser feito oficio parabenizando a
Câmara Municipal de Cruzeiro e a Secretaria Muniiipal de Saúde pela excelente apresentação
da audiência publica para a prestação de contas e tambem convidando os vereadores a
participar das rer,uriões do COMUS. Esgotados os assuntos, o presidente encerra a reunião
agradecendo a presença de todos. eu Isabela Mayara Cândido redigi esta ATA que após lida e
aprovada. vai assinada pelo Senl-ror Edenilson Rogério da Cunha Presidente do COMUS-
Cruzei ro/SP.
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