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Ata nº 052/2020 da Vigésima Oitava Reunião Extraordinária dia 29/05/2020 - COMUS 

Data: 29/05/2020 Horário: 18:00 HORAS 

Local: Reunião por Vídeo Conferência - ZOOM  

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: Rogério Ramos, Lauro de Oliveira Nascimento, André de 
Farias Florêncio, Luis Rosas Júnior, Leila Mara da Silva, Pedro Flávio 
Papi de Lima, Marcelo Augusto Rodrigues Costa, Cinthia Marcondes M. 
Muniz, Meilai Jesus Shen, Eliana de Fátima da Cruz Moreira, Wendy 
Francine da Silva substituindo Luciano Rodrigues Nascimento, Vanelle 
Priscila de Camilo substituindo Eurico Aguiar e Silva, Mariana Prado 
Freire substituindo Valéria dos Santos e Rogéria de Fátima do Nasc. 
Braga. 

Faltas 
Justificadas: 

André Luiz Correa Veronez 

Visitantes: Lilian e Aline  

Pauta: 

1ª Pauta: Apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre 
Anterior RDQA 1º Quadrimestre 2020 (janeiro a abril). 
 
 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, realizou-se a Vigésima Nona 
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde por Vídeo Conferência – 
ZOOM. O Presidente Rogério Ramos chama os conselheiros através do link para a 
reunião, seguindo cumprimenta a todos e inicia a reunião. Passa a palavra para a 
primeira Secretaria do COMUS Meilai Jesus Shen, que faz a chamada às dezoito 
horas, verificando que o quórum foi alcançado com 14 titulares presentes. 
Continuando o Presidente Rogério Ramos antes de fazer a leitura da pauta, orienta a 
todos que devido o tempo de a reunião ser de 40 minutos vai seguir direto para a 
pauta, que se refere sobre Apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre 
Anterior RDQA 1º Quadrimestre 2020 (janeiro a abril). Continuando o Presidente 
Rogério Ramos pergunta a todos se conseguiram ter acesso ao vídeo e os 
documentos. Faz uso da palavra o Conselheiro Luis Rosas esclarecendo que teve 
acesso aos documentos, à apresentação da Conselheira Mariana Freire, e ao link que 
foi disponibilizado por e-mail, porém diz que como Coordenador da Comissão de 
Finanças não há condições de fazer a votação do RDQA, por que em razão ao 
período de distanciamento e isolamento social a Comissão não teve tempo de analisar 
todo o período do 1º quadrimestre de notas, ficando prejudicado, então não irão 
conseguir apresentar o parecer, e por essa razão, comunica aos Conselheiros 
presentes, que não há condições de fazer a votação do parecer da Comissão de 
Finanças, como foi feita a apresentação, pede encaminhamento para que seja feita em 
outra data a votação do RDQA e solicita que conste em ata também, que aceitam 
cumprir o prazo necessário para a apresentação e que a comissão na próxima reunião 
apresentará o parecer se caso houver a possibilidade de encerramento da cobertura 
das notas e também de alguns documentos que foram solicitados pelo Conselheiro 
Rogério Ramos via e-mail  há mais de uma semana, e não teve notícias como 
Coordenador da Comissão o recebimento dessas documentações que ele solicitou, 
esclarecendo então que fica prejudicada a votação nessa reunião. Segue a 
manifestação da Comissão de Finanças. Intervém a Conselheira Mariana Freire, 
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dizendo entender a manifestação da Comissão de Finanças, mais acha que os outros 
Conselheiros tem condições de se manifestarem, tem o direito de se manifestarem, a 
oportunidade de se manifestarem, diz que todos estão fazendo um esforço, e entende 
que a Secretaria de Saúde cumpriu o papel dela, e acha que todos estão se 
esforçando pra vir e participar. Nos reunimos a semana passada, e a coisa não está 
indo, diz não saber se a Comissão irá conseguir ver as notas, e acha que será preciso 
pensar em um encaminhamento pra isso, a parte que cabe a Secretaria de Saúde, a 
nossa missão está cumprida, mas diz que sente muito em ver como que o Conselho 
patina. Retoma a palavra o Conselheiro Luis Rosas fazendo uma colocação, dizendo 
que a questão não é patinar, a questão é que todos foram pego de surpresa, ninguém 
sabia que haveria uma pandemia, e que impossibilitaria o cumprimento da verificação 
das notas, esse é o primeiro ponto,  segundo ponto é que o Conselho sempre se 
coloca à disposição, inclusive a semana passada foi aprovado por unanimidade a 
possibilidade de deliberar através do aplicativo, é o que estamos fazendo, porém 
encontraram na resolução que o regimento será obrigatoriamente seguido, terceiro 
ponto existem questionamentos por parte da Comissão que  não foram respondidos 
pela Secretaria, então não há condições de fazer. Continuando solicita ao Presidente 
Rogério Ramos que gostaria de deixar registrado, que como Coordenador da 
Comissão de Finanças não tem condições de votar o RDQA, peço vista de acordo 
com o Regimento. Faz uso da palavra o Presidente Rogério Ramos esclarecendo que 
hoje é à apresentação, é para tirar dúvidas e na próxima reunião vai ser votado, o que 
está na pauta aqui é à apresentação do relatório. Faz uso da palavra novamente o 
Conselheiro Luis Rosas dizendo que se for nessas condições só apresentação, retira o 
pedido de vista, caso não seja mantenho o pedido de vista de acordo com o 
regimento. Faz uso da palavra o Conselheiro Marcelo Augusto, relatando que a 
Conselheira Mariana Freire não esteve presente na conversa informal que acontece 
no dia anterior a reunião, ontem eu estava conversando referente a isso, por que os 
Conselheiros entendem que é só uma apresentação, mas questiona o por que foi 
enviado o link sobre despesas do COVID-19 para observarmos, se será só uma 
apresentação. Seguindo relata que fica triste com a fala da Conselheira Mariana Freire 
dizendo que o Conselho está patinando. As Conselheiras Meilai Shen e Leila Mara faz 
uma convocação com a pauta de uma apresentação, pede desculpa pela fala, mas 
relata que todas as vezes é querer descer goela a baixo. Faz uso da palavra a 
Conselheira Meilai Shen esclarecendo que falou que seria só apresentação. Intervém 
a Conselheira Mariana Freire solicitando questão de ordem, esclarecendo que gostaria 
que fosse seguido o combinado na pauta, que continue e que não haja nenhuma 
obstrução, a Sr.ª Aline e Sr.ª Lilian estão presentes para tirar as dúvidas, o que a 
Secretaria tem feito é o que está sendo solicitado, fazer uma apresentação, foi feita, 
encaminha a apresentação, foi encaminhado, e para tirar as dúvidas estão aqui para 
tirar dúvidas. Esclarece que o que pediu desde o início é que os outros Conselheiros 
possam se manifestar, a comissão de finanças para vista de notas, já sabem que tem 
um calendário estabelecido daqui pra frente, mas tem outros Conselheiros aqui que 
acredita que viram à apresentação e que tenha dúvidas, e eles tem direito de se 
manifestar. Faz uso da palavra novamente o Conselheiro Luis Rosas esclarecendo 
que em nenhum momento a comissão quer obstruir, a Comissão de Finanças não teve 
condições de apresentar o parecer para votar o RDQA se tivesse, poderia votar, quem 
falou que o Conselho está patinando e que os demais Conselheiros tem condições de 
falar foi a Conselheira. Faz uso da palavra a Conselheira Cinthia Muniz pedindo que 
gostaria que ficasse registrado em Ata que apresentasse o 1º Quadrimestre e que 
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fosse montado um comitê para analisar essa apresentação. Faz uso da palavra a 
Conselheira Rogéria de Fátima esclarecendo que a maioria precisa ler o que se coloca 
nas convocações e ressalta a importância e colocar o tempo para cada um falar. 
Retoma a palavra o Presidente Rogério Ramos esclarecendo que tem 10 minutos para 
tirar dúvidas, ficando aberto para que os Conselheiros perguntassem para Lilian e 
Aline. Faz uso da palavra o Conselheiro Luis Rosas esclarecendo que a sua dúvida é 
a mesma da Conselheira Cinthia Muniz, dizendo que gostaria de fazer as perguntas 
para depois ser respondida rápido. 1ª pergunta: Por que não houve participação 
efetiva de algum Conselheiro representando o COMUS no Comitê Permanente de 
Enfrentamento do COVID-19, pergunto isso em razão que o conselho municipal de 
saúde tem como gestão, uma delas discussão de Políticas Públicas e todas as ações 
da gestão no combate ao COVID-19, entende que são Políticas Públicas de combate 
ao COVID-19. 2ª pergunta: Gostaria que a gestão justificasse no primeiro momento 
por que foi incluída a odontologia no RDQA. Por que a Odontologia não havia sido 
incluída nos relatórios anteriores. Aproveitando a pergunta solicitou a cópia do contrato 
da empresa que está realizando o trabalho da Odontologia nas Unidades Urgência e 
Emergência, que então foi propagado pela gestão em relação à eficiência desse 
trabalho, cópia desse contrato, valor do contrato, que poderá ser enviado por e-mail 
escaneado e também quais são os profissionais que estão atuando nessa empresa, 
pois sabe que é uma terceira, prestação de serviço da odontologia em relação à 
Urgência e Emergência; outro ponto gostaria de pedir cópia do Contrato da Reforma 
do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), lá que é o local da maioria das 
ações de odontologia do município e meus questionamentos para assim fazer a 
análise do RDQA. Retoma a palavra o Presidente Rogério Ramos esclarece que o 
contrato solicitado pelo Conselheiro Luis Rosas da Odontologia já foi encaminhado o 
ofício, e ainda não teve retorno, passa para a Conselheira Mariana Freire responder as 
perguntas. A Conselheira Mariana Freire esclarece que o Comitê, não é um comitê 
criado pela Secretaria de Saúde, é um comitê da Prefeitura, um comitê multisetorial 
que envolve várias secretarias, sendo assim não cabe a ela dizer a possibilidade de 
participação de um Conselho, até mesmo por que fica franqueado a todos os outros 
Conselhos da cidade participar, ali é um lugar de percussões de ações, tomadas de 
decisões, evoluções de ações, com todos os órgãos da prefeitura, além do comitê 
principal tem os comitês setoriais, comitê de RH, finanças e compras, segurança, tudo 
isso foi publicado na Tribuna do Norte. Então não cabe a Saúde indicar representantes 
para compor comitê, porque abriria prerrogativa para todos os Conselhos da cidade 
querer participar, seria justo se um pode participar outro também pode, a atividade do 
comitê e extremamente intensa, se reúnem todos os dias das 10:00hs ao 12:00hs com 
séries de pautas para responder e os pedidos de informações que chega por 1 Doc, e 
basicamente é isso que o comitê faz, se a sociedade civil entender que seja 
necessário precisaria pensar em outra instância, ali o comitê da Saúde não tem a 
prerrogativa de chamar o Conselho que rege a Saúde para compor. Sobre a 
Odontologia sempre tentam melhorar a paridade de relatório, para sempre trazer mais 
informações, a Lídia que hoje é a Diretora de Saúde e Assistência Farmacêutica, ela 
tem feito um excelente trabalho à frente da Saúde Bucal, enquanto essa diretoria 
estava com ela, era tudo corrido, era muito difícil de olhar para todas as áreas com o 
cuidado que a Lídia tem conseguido olhar. Hoje ela tem uma pessoa que é a 
Alessandra Beraldo que ajuda ela a fazer todo o levantamento de todas as unidades, 
com um acompanhamento mais próximo tanto dos dentistas e o ASD, hoje temos 
melhores informações por que a Lídia conseguiu criar um espaço para divulgar os 
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feitos da odontologia. Em relação à questão dos contratos sobre a Odontologia que já 
foi solicitado, e o contrato da Reforma do CEO vocês encaminham para a Secretaria, 
questiona a Conselheira. O presidente Rogério Ramos responde que sim. Faz uso da 
palavra o Conselheiro Luis Rosas requerendo ao Presidente Rogério Ramos cópia de 
todas as contratações RH realizado no período na parte do Combate ao COVID-19, 
sabemos que tanto contrato de Assistentes Sociais, como pessoas a trabalhar na 
unidade de Assistente Social na quadra coberta, também foram contratadas pessoas 
trabalhar em outras unidades, inclusive os profissionais que compõem o comitê, 
profissionais da área de epidemiologia inclusive fizeram vídeos explicativos na rede 
social em nome da Prefeitura Municipal, que foram contratadas por permissão legal, e 
claro por conta da realidade na legalidade da contratação, eu só quero a cópia desses 
documentos, se houver impossibilidade por ser da Secretaria de Assistência Social eu 
retiro essa questão da quadra coberta, uma correção as 2 profissionais que atuam no 
comitê de enfrentamento como assessoras, eu quero a cópia do contrato das duas, 
inclusive o valor se  e diário, mensal ou semanal, e também o termo de referência de 
justificativa da contratação das duas ou três, não sei quantos são funcionários, 
gostaria de colocar como requerimento por parte da Comissão de Finanças. Faz uso 
da palavra a Conselheira Mariana Freire esclarecendo que a questão da Assistente 
Social e contratação da Assistência e não da Secretaria de Saúde. Faz uso da palavra 
a Conselheira Cinthia Muniz, relatando que precisa entender em que conta vem o 
dinheiro especifico do COVID-19, por que se vem pra Saúde, entende que a Comissão 
de Finanças tem que participar, se vem uma parte pela Assistência Social, a Comissão 
de Finanças e Assistência Social tem que participar, estamos falando de dinheiro, 
então é preciso ter um olhar atento a isso também, a comissão de finanças fez esse 
alerta e tem essa preocupação. Faz uso da palavra a Conselheira Mariana Freire 
esclarecendo que todos os contratos, todas as despesas, todos os gastos que estão 
sendo feitos em virtude da pandemia, não só o dinheiro especifico que vem, pois o 
dinheiro que vem é muito pequeno, mais com o recurso do tesouro que usou para as 
ações da pandemia, estão todos demonstrados, e foram parabenizados pela 
transparência da prestação dessas contas, receberam essa semana a visita do 
Tribunal de Contas que fez vistoria as unidades, foram ver com os próprios olhos, o 
que está acontecendo pelo Brasil a fora é uma tragédia, agora aqui estão com todas 
as contas no Portal da Transparência e estão sendo vistoriadas em tempo real pelo 
Tribunal de Contas. Continuando A Conselheira Mariana Freire esclarece que dá 
Assistência ela não sabe se recebeu recursos específicos, a saúde recebeu 2 parcelas 
de recurso federal e 1 parcela de recurso estadual, tudo com portaria, já pediram 
habilitação da UTI da Santa Casa e habilitação dos leitos do Hospital de Campanha 
que ainda não saiu, habilitação dos leitos da Santa Casa foi no 1º lote e os leitos do 
Hospital de Campanha foi o 4º lote, e possível que demore mais, os demais recursos 
foram todo municipal, de recurso de emendas parlamentar que estavam disponíveis, 
que alguns parlamentares transformaram para COVID-19, mas não tenho certeza do 
valor disso. Faz uso da palavra o Conselheiro Luis Rosas colocando sua posição em 
razão do que a Conselheira Mariana Freire explicou, da sua primeira dúvida sobre a 
participação de emendas do Conselho no comitê uso disciplinar de Combate ao 
COVID-19, diz ter algumas premissas, e discorda um pouco da fala da Conselheira 
Mariana Freire, com devido respeito, no sentido de que como estamos no momento de 
combate a uma pandemia, como os recursos estão sendo aplicados neste combate 
são oriundos da Secretaria de Saúde, entende que quando se aplica recursos públicos 
da saúde estamos falando de políticas púbicas de saúde, não vejo justificativa 
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plausível para não ter membros do Conselho Municipal de Saúde participando das 
decisões para deliberar sobre as políticas que vão ser adotadas, vê sim uma 
incoerência na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, opinar no momento como 
vai fazer a política pública de saúde no Enfrentamento do COVID-19, talvez a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela participe no momento de decisão de 
quando vai começar a flexibilizar, como está a atuação do comércio de certa forma, 
mas na aplicação de recurso da saúde, como a grande maioria, a totalidade de tudo 
aplicado que seja do tesouro, ou seja, oriundo da União e Estado, é dinheiro da saúde, 
é política pública de saúde, é Conselho Municipal de Saúde, senão estariam incluindo 
as ações do Combate ao C0VID-19 no RDQA, não precisaria estar isso no documento, 
mas como é política pública de saúde, discorda, inclusive existem outros municípios 
no estado em que há a participação de Conselheiros no comitê, e quem instala esse 
comitê e quem está à frente do comitê com maior força de decisão é a Secretaria de 
Saúde, por que é uma atitude de saúde, então eu discordo da fala, e coloco aqui de 
novo que entendo que é necessária a participação do Conselheiro sim, seja lá quem 
for, pode ser o Presidente, Vice-Presidente ou alguém da Mesa, por tratar de saúde 
pública e o dinheiro da saúde. Faz uso da palavra a Conselheira Mariana Freire 
esclarecendo que talvez a sua colocação fosse por falta de conhecimento de vivência 
do que acontece, não discutimos políticas, a discussão é diferente, a questão lá é 
muito mais em relação como vai ser mantida a quarentena, quais são os dados 
epidemiológicos que estão colocados, por que cada secretaria leva para o comitê a 
suas ações, não vai ao comitê onde tem finanças, gestão, comunicação para discutir e 
construir política de saúde, já temos o nosso plano que é feito dentro da secretaria de 
saúde e levamos para o comitê, por que somos uma perna do comitê, por que outras 
estâncias não participam, por que nós temos toda a questão da liberação dos alvarás 
das empresas, a questão do guia rápida que também altera o tipo de atividade 
econômica que o estabelecimento faz isso é uma das coisas que o comitê tem que 
acompanhar para ver o tipo de atividade que as empresas estão fazendo, por que tem 
muitas empresas tentando burlar o decreto, então tem empresa que é bar é coloca um 
pacote de sal na prateleira e vai falar que é mercadinho pra ficar aberto, então é 
assim, só pra ficar claro que lá as nossas questões da saúde nós debatemos 
internamente, é a equipe que levanta as informações e nós levamos lá para 
apresentar, sinceramente se vocês quiserem  pensamos em uma circunstância junto 
com o Conselho de ações da saúde, ai pode ser que sim, mas vai ter que ser 
resolutivo, por que tem que tomar uma direção diária. Faz uso da palavra o 
Conselheiro Luis Rosas em relação à fala da Conselheira Mariana Freire, então já que 
a prática do comitê é no sentido multidisciplinar, e todas as outras ações a secretaria 
já leva pronta pra lá as ações tomadas, então eu faço uma alteração no meu pedido, e 
que as ações que se venham a ser tomadas daqui pra frente por parte da Secretaria 
seja consultado o Conselho, se não vamos continuar na mesma questão que se vive 
falando e reclamando que o Conselho é igual mulher traída é o último a saber, só 
serve para aprovar ou reprovar as contas, mas na hora que vai contratar 10 leitos ou 
20 leitos, vai precisar de UTI ou não, o Conselho não serve para discutir isso, ele só 
serve para fazer a mecânica de robozinho, de agora é o momento de levar para o 
Conselho aprovar e reprovar, o Conselho só quer fazer politicagem só reprova, mas na 
hora de tomar as decisões de políticas públicas para a saúde de Pinda o Conselho 
não serve, só serve aprovar ou reprovar contas, aprovar ou reprovar um processo 
administrativo de habilitação junto ao ministério da saúde do UPA, mas na hora de 
tomar a decisão do que é preciso contratar mais leito ou não o Conselho se quer é 
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solicitado para opinião a respeito, pelo menos discutir políticas públicas, e não 
transformar nossas reuniões mero robozinhos para aprovar e reprovar e cumprir tabela 
com relação a prazo, é isso que precisa mudar para o Conselho parar de patinar 
Mariana. O Conselho só vai parar de patinar quando ele tiver o devido valor nas 
deliberações de políticas públicas na saúde de Pinda, coisa que outros municípios dão 
de 10 a 0 na Secretaria de Pinda, em termo de valorizar o Conselho como deve ser 
valorizado, inclusive participando de decisões de saúde, isso eu entendo que é uma 
falha grotesca e gigantesca da Secretaria que vem se repetindo desde a posse desses 
Conselheiros, estamos sendo tratados simplesmente como robozinhos para aprovar 
ou rejeitar contas, ou processo administrativo para o ministério e não temos o devido 
respeito nas discussões de políticas públicas de saúde, por isso o Conselho vive 
patinando. Retoma a palavra o Presidente Rogério Ramos esclarecendo que vai fazer 
uma fala a respeito disso, tanto que não concorda que fiquem  de fora, que  fizeram 
um oficio perguntando o por que o Conselho de Saúde não participa do comitê, se 
tivesse sido respondido lá atrás, quando foi perguntado, já estaríamos com essa 
resposta, e estaríamos discutindo outras coisas, posso concordar ai com o 
Conselheiro Luis Rosas na questão de ficar recebendo as coisas em cima da hora  ou 
não ter as respostas que precisamos para fazer as coisas acontecer, eu concordo sim, 
a minha posição é essa, por que o Conselho está fora, mas a Conselheira Mariana 
Freire já respondeu, eu entendi, mas eu volto a falar se tiver que fazer as ações e tiver 
tanto uma resposta pra poder entender seria tudo mais fácil. Faz uso da palavra a 
Conselheira Cinthia Muniz esclarecendo que acha importante os Conselheiros 
entender a fala da Conselheira Mariana Freire, por que ela só referenda exatamente a 
nossa tristeza e chateação, foi preciso montar, a Secretaria de Saúde o comitê, o 
Conselho de Saúde mais uma vez, para discussão, e bom estar atento para isso, 
porque nos chateia e muito, eu não sou da comissão de saúde e não tenho essa 
habilidade, mas eu confio muito nas pessoas que estão lá, e precisam ser respeitadas 
por que isso é dedicação, muita dedicação. Faz uso da palavra a Conselheira Rogéria 
de Fátima que diz, o que eu penso é o seguinte na realidade a gente tem que ter a 
consciência que as pessoas que estão lá são técnicos e que as decisões tem que ser 
muito rápidas, então tem que estar informando sim o Conselho, mas eu acho que esse 
comitê técnico, não é um comitê de órgão deliberado, os técnicos são da secretaria de 
saúde, o nosso papel esse momento é fiscalizar se está tudo andando conforme 
planejado pela secretaria de saúde os gastos que estão sendo corretos. Faz uso da 
palavra o Conselheiro Lauro de Oliveira dizendo que gostaria de dar uma sugestão, 
essa semana foi convidado a assistir uma live, e achou muito interessante, em São 
Paulo foi criado um comitê civil, no mesmo sistema do comitê da prefeitura, mas um 
comitê civil com um funcionamento fantástico, ficou impressionado com o trabalho 
deles, inclusive com a participação de vereadores, câmara municipal, iniciativa 
privada, iniciativa civil, das pessoas, da população, é apenas uma sugestão, mas 
achei que foi uma ideia interessante que fizeram em São Paulo. A Conselheira Cinthia 
Muniz solicita a palavra dizendo só uma parte da fala do Lauro de Oliveira, 
questionando se esteve lá convidado, a pessoa com certeza sabe os caminhos das 
pedras, poderia então nós dizer como foi implantado, baseado em qual portaria, 
decreto ou coisa assim, para que a gente possa entender se é possível aplicar em 
Pinda. O Conselheiro Lauro responde que sim, inclusive ligou pra eles onde essa 
pessoa tem conhecimento técnico de como foi feito e como funciona, achei muito 
legal, movimentou São Paulo através desse comitê civil, e também um comitê de 
acompanhamento do que a Prefeitura de São Paulo está fazendo. A Conselheira 
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Mariana Freire se manifestou dizendo que acha muito interessante, relatando que teve 
vários pedidos de reunião no comitê, então recebemos representantes de bancários, 
de comerciantes mais de uma vez, de supermercados, da câmara de vereadores, de 
academia, todos que pediram espaço para falar, todos foram recebidos e ouvidos e a 
prefeitura também, o comitê conseguiu se colocar, por que nesse momento a questão 
da saúde está tranquila, estamos com 10% e 15% da nossa capacidade de leitos 
ocupados, temos pouquíssimos casos ativos, a Wendy e a Vanelle que estão na linha 
de frente, a questão está controlada, o que  está muito difícil é manter a quarentena, é 
conciliar a necessidade de sobreviver das pessoas, o risco que é as pessoas saírem 
na rua  e voltar o contato social. Então a pandemia neste momento aqui em Pinda a 
realidade é essa, como lidar com a cidade que tem os casos que temos, com a 
estrutura que temos, com setenta dias de quarentena e com uma questão social 
gravíssima e um risco eminente de casos aumentarem. Então é assim, essa é a 
dificuldade no momento a estrutura de saúde teve agilidade, condições de estruturar. 
Retoma a palavra o Conselheiro Lauro dizendo para finalizar se for interesse de todos 
ou do próprio Presidente caso queira ele passa o contato para levantar esse assunto, 
que poderia ser uma iniciativa do próprio COMUS, juntar toda a sociedade civil e criar 
esse comitê civil, se vocês acharem interessante. Retoma a palavra o Presidente 
Rogério Ramos agradecendo a todos e encerra a reunião. E eu Meilai Jesus Shen, 
lavro essa Ata.  

 
SEGMENTO 

DADOS PESSOAIS ASSINATURA 

USUÁRIO - Titular Salvador Batista dos Santos  
1º Suplente José Donizeti Azevedo  
2º Suplente William Paulo da Silva  

USUÁRIO - Titular Lauro de Oliveira Nascimento  
1º Suplente Eduardo Kogempa da Costa  
2º Suplente Ana Maria Merenciano de Carvalho  

USUÁRIO - Titular Rogério Ramos  
1º Suplente Marcos Gonçalves e Silva  
2º Suplente Benedito José Miranda da Silva  

USUÁRIO - Titular André de Farias Florêncio  
1° Suplente Maria José Azevedo dos Santos  
2° Suplente Fábio Bardella  

USUÁRIO - Titular Luis Rosas Júnior  
2° Suplente Dorival Marques  

USUÁRIO - Titular Leila Mara da Silva  
1° Suplente Miguel Jacob  

USUÁRIO - Titular Pedro Flávio Papi de Lima  
1° Suplente Benedito Sérgio Irineu  

USUÁRIO - Titular Marcelo Augusto Rodrigues Costa  
1° Suplente Sonia Maria Morais  

TRAB. Titular Cinthia Marcondes M. Muniz  
1° Suplente Mario Lúcio Grossi Maurício  
2° Suplente Carmem Lúcia Rodrigues Conti  

TRAB. Titular André Luiz Correa Veronez  
1° Suplente Solange Inês Valério  
2° Suplente Hedilene Dias Moreira Correard  
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TRAB. Titular Meilai Jesus Shen  
1° Suplente Nely Moreira Diogo  
2° Suplente Yris Cristiane C. Pires  

TRAB. Titular Eliana de Fátima da Cruz Moreira  
PREST. Titular Luciano Rodrigues Nascimento  

1° Suplente Wendy Francine da Silva  
PREST. Titular Eurico Aguiar e Silva  

1° Suplente Patrícia de Lourdes Corrêa Vieira  
2° Suplente Vanelle Priscilla de Camilo  

GESTOR - Titular Valéria dos Santos  
1° Suplente Mariana Prado Freire  
2° Suplente Luciana dos Santos Cruz  

GESTOR - Titular Rogéria de Fátima Nasc. Braga  
1° Suplente José Carlos dos Santos Pinto  
2° Suplente Gislaine Cristina da Silva Costa  

 

 

 


