
ATA REUNIÃO DO COMUS 21/01/2010 

Ata de número quatorze da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
COMUS, realizada nas dependências do Centro de Saúde Municipal “Dr. Vitor Monteiro”, 
situado à Av. Conselheiro Rodrigues Alves número quatrocentos e noventa e cinco, 
centro da cidade de São Bento do Sapucaí aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e dez, iniciando às dezenove horas e trinta  minutos. Iniciando a pauta coma 
palavra da Secretária de Saúde, Saneamento e Assistência Social Sra. Ana Paula 
Ferreira Rosa, demonstrando a Audiência Publica do quarto trimestre do ano de dois mil 
e nove  para aprovação, discussão e levantamento das duvidas pertinentes, falado sobre 
os gastos, consumo, todas as ênfases pertinentes. Levantado pela Sra. Maria Benedita 
da Silva Aguiar qual p valor da renda pelo SUS por habitantes, sendo respondido o valor 
de mais ou menos em média cinco reais por pessoa e que a partir do próximo 
demonstrativo do Consumo do Pronto Atendimento haverão mudanças na apresentação 
da prestação de contas. Assim unanimemente aprovado a Audiência Pública por 
membros do COMUS. 

Em seguida foi apresentado o Plano Municipal de Saúde 2010 - 2013 que foi 
finalizado pela secretária de saúde no mês de dezembro do ano de dois mil e nove, o 
qual com os levantamentos dos pontos de vista do perfil epidemiológicos, organizacional 
e funcional dos serviços, montando as prioridades, estratégias, seguido de metas e 
operações, este aprovado e assinado por membros do COMUS presentes. Enfatizando 
que cada membro terá uma copia para que durante as reuniões possamos ir 
apresentando idéias e cobranças da Ação deste plano. 

Os membros aqui presentes foram convidados para dirigir-se a câmara municipal de 
vereadores a qual a Audiência será exposta, nada a mais a relatar encerro esta reunião 
por mim e por demais membros. 

Lavro em tempo para constar nesta ata que no quarto trimestre do ano de dois mil e 
nove foram aplicados pela saúde o percentual de 19,64% pago e 15,65% empenhado, 
nada mais a constar, encerro Ana Paula Ferreira Rosa. 

 

 

 

 


