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Livro ATA pág. N° 14 
4 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, (01/09/2016), às 16:00 hs., na sala provisória do Conselho 
Municipal de Saúde, "Sala da Vigilância Sanitária Municipa" situada a Rua São Paulo s/n, Centro, Mozarlândia/Go, 
prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a CENTÉSIMA VIGESIMA (1203) 

8 REUNIÃO ORDINÁRIA. O Presidente do Conselho de Saúde, Sr. Edmilson Alves de Oliveira deu abertura da reunião, dando 

boas vindas a todos os presentes, covancondo os demais conselheiros a rezarem o Pai Nosso. Em seguida apresentou a 9 
10 pauta da reunião, sendo a apresentação e votação do primeiro quadrimestre de 2016 referente aos meses de janeiro a 

abril do corrente ano, e o resultado dos indicadores de saúde do quadrimestre, e demais assuntos que surgirem. Estando 11 
presente o presidente Edmilson Alves de Oliveira, Elvis Mauricio do Amaral, Cacylda Maciel de Araújo Carrijo, Marilene 12 

13 vieira Costa, Marlene Vieira da Costa, Abrão Gomes de Gouveia eo contador Romoaldo Gama. Em seguida o Presidente 

14 Edmilson passa a palavra ao Sr. Romoaldo representante da contabilidade, para que o mesmo apresentasse a prestação 

15 de contas do primeiro quadrimestre de 2016. o Sr. Romoaldo fez alguns comentários, sobre a queda de receita que0s 
municipios veem sofrendo, e parabenizou o gestor por conseguir manter as despesas em dias, e em seguida começou a 

17 
16 

explanar detalhadamente cada item dos relatórios. Em seguida passou a palavra para a representante da Secretária 

18 Municipal de Saúde (Dalilla Catherine), Cacylda Maciel de Araújo Carrijo, que apresentou os resultados dos indicadores de 

19 Saúde do quadrimestre do município de Mozarlândia, passando em seguida a palavra para o Presidente Sr. Edmilson, que 
falou sobre a mobilização da campanha de amamentação, foi mal divulgada, que não abrangiu o público alvo, que säo as 

mães, falou também sobre as agentes de saúde, que durante a mobilização, faltou comunicação entre a Secretaria de 

Saúde e as agentes, falou aínda da dificuldade de encaminhamento das mulheres que v�o à cidade de Goiás, para a 
realização de exame de mamografia, quanto ao meio de transporte. A enfermeira Cacylda denuncia também que há 
funcionário que bate o ponto e volta pra casa, e que alguns agentes de saúde estão deixando a desejar quanto ao 
desempenho do serviço, quanto ao deslocamento das mulheres encaminhadas para exme de mamografia, disse que 
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26 tentara remarcar para a cidade de Goiânia, e aproveitaromicro ônibus que jáo translado de pacientes e acasa de apoio 
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utilizada pelo município, em relação aos agentes cominitários de saúde, foi sugerido que será realizada uma reunião entre 
o Conselho de Saúde e os agentes, para discutir os problemas denunciados. Quanto a próxima prestação de contas do 

segundo quadrimestre, ficou acertado que a enfermeira Cacylda, responsabilizou-se para providenciar junto a 

contabilidade o mais rápido possível. Foi falado pelo presidente sobre a renovaç�o do Conselho Municipal de Saúde, que 

acontecerá a partir de janeiro do próximo ano, em seguida, o presidente colocou em votação a prestaç�o de contas do 

primeiro balancete financeiro de 2016, e indicadores de Saúde do quadrimestre do município de Mozarlândia, sendo 

33 aprovados por unanimidade dos conselheiros presentes. Para constar, eu Abr�o Gomes de Gouviea, Secretário Executivo 

34 substituto, transcreve esta ATA, baseada no audio gravado da CENTESIMA VIGESIMA (120 ) REUNI ORDINÁIRA, que 

após sua leitura, e se aprovada, deverá ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; 35 
36 Edmilson Alves de Oliveira, Marilene Vieira da Costa, Marlene Vieira da Costa, Elvis Maurício do Amaral, Abrão Gomes de 

04 37 Gouveia e Cacylda Maciel Araújo Carrijo. 

38 Assinatura dos Membros e representantes: 

39 

40 

41 FIM. 
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