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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 19 de
maio de 2015, as 10:00 hs., na sede da Secretaria Municipal de Saúde, com os
membros conselheiros e convidados constantes na relação de presença. O presidente
do COMUS Dr Adriano dá início aos trabalhos, informando aos conselheiros presentes
que a convocação da reunião se deu em razão de uma proposta que esta tramitando
na Câmara referente ao construção de um hospital no município pela Pro Hansen e
que possivelmente o COMUS será questionado a respeito. Apresentou o Sr. Fabio
Ferentz, triatleta e cidadão engajado nas causas comunitárias da área de esportes e o
vereador Maurício Lense. O Presidente explicou que a proposta está calcada em uma
parceria com o município, que deverá doar um terreno para a construção do hospital,
ocorre que este terreno a ser doado, segundo nos informa o Sr Fabio, já foi doado em
1992 para outro fim, qual seja, a construção de um complexo poliesportivo. A
conselheira Eucely questionou-o sobre o documento de doação e o mesmo disse que
pelo que sabe não foi formalizado. O vereador Maurício por sua vez, esclareceu aos
presentes sobre algumas questões já discutidas por seus pares na Câmara no que se
refere a legalidade da doação deste terreno e mesmo de algumas distorções sobre o
projeto e o comprometimento da Pro Hansen, na medida que não existem no
momento garantias palpáveis sobre a construção deste hospital. A conselheira Eliane
disse que sem dúvida, existe a necessidade concreta de um hospital bem estruturado e
que atenda a população de maneira apropriada, só que segundo está entendendo do
que já foi dito, é que de concreto só existe no momento a solicitação de aprovação na
Câmara, da doação do terreno e que ela entende também que o COMUS só deve se
pronunciar a respeito daquilo que lhe compete, ou seja, da aprovação ou não do
projeto do hospital para que ele venha a ser construído de maneira adequada,
conforme se preconiza e de acordo com a necessidade e realidade do município. Após
mais algumas deliberações e questionamento dos demais conselheiros, chegou-se a
conclusão unânime de que ainda não é o momento do Conselho manifestar-se sobre o
assunto. Dr. Adriano agradece a todos e encerra a reunião, da qual lavrei a presente
ata que após lida e aprovada será assinada.
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