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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 04 de fevereiro de
2015, as 10:00 hs., na sala do Conselho. O presidente do COMUS, Dr. Adriano dá início aos
trabalhos, informando a pauta da reunião que trata da apresentação e aprovação Da
Programação Anual de Saúde - PAS 2015 e da leitura da ata da avaliação das contas do
segundo quadrimestre pelo conselho fiscal, para votação. O Sr Luperci questionou a fonte de
recurso para a execução da PAS, a Sra Angelita, contadora da Secretaria de Saúde relembra ao
Sr Luperci as fontes de recursos, tanto aqueles gerados do orçamento anual do município,
quanto aqueles dos Programas do Ministério da Saúde, Sra Eliane lembrou que na
Programação Anual constam as fontes de recurso que serão utilizadas. Dr. Adriano passou a
palavra ao Secretario Alex para que o mesmo desse seguimento a pauta da reunião, Dr Alex
após reforçar a importância da reunião de hoje, solicita que Gabriel faça a apresentação do
plano, que após algumas considerações e correções, foi colocado em votação e aprovado, ato
continuo o Presidente do COMUS procedeu a assinatura da resolução. Em seguida pedindo a
palavra a Conselheira Neuza e o Conselheiro Agnaldo, solicitaram que constasse em ata, que
está havendo falta de médicos e demora excessiva no aguardo de atendimento no Pronto
Atendimento Municipal, citaram casos de pessoas suas conhecidas, recém acontecidos e
pediram providencias. Dr Herminio num aparte, sugeriu que este fosse um assunto a ser
tratado como pauta para uma reunião somente para tratar do assuntos relacionados ao
Pronto Atendimento, sugestão acatada por todos. Ainda com a palavra o conselheiro Herminio
pede que conste em ata que ele sugere e ou reivindica, remuneração adicional para cargos de
coordenação e responsabilidade técnica, pois a carga de responsabilidade e trabalho para
estes servidores é grande, ele cita como exemplo, a Mi que detém a responsabilidade sobre a
coordenação do CAPS, que é dedicada, faz um bom trabalho, reconhecido pela 1ª Regional de
Saúde e Secretaria de Estado. Em seguida, retomando a palavra, Dr Adriano fez a leitura da
ata da comissão fiscal, referente a avaliação das contas do segundo quadrimestre, que após
lida foi aprovada sem ressalvas. Após a leitura da ata Dr. Adriano passou a palavra ao
Secretario Alex, que faz a entrega das contas do 3º Quadrimestre e solicita a comissão fiscal a
avaliação o mais breve possível, pois estamos com prazo curto, fez também um lembrete a
todos que é necessário que se comece a trabalhar a Conferencia Municipal de Saúde e solicita
que o Conselho se mobilize neste sentido, pois as datas já estão definidas para a Estadual e a
Nacional, agradece a todos pelo comparecimento e reforça a importância deste Conselho
Municipal de Saúde. Dr Alex passa a palavra ao Presidente Dr Adriano que nada mais havendo
a ser tratado deu por encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada.
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