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MOZARLÄNDIA GO° CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 
RISL DE MOZARLANDIA 

ATA DA NONAGESIMA QUARTA REUNI ORDINÁRIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 2 

Livro ATA pág. N° 82 

6 AOS primeiro dia do mês de outubro de dois mile treze, (01/10/2013), às dezesete horas, na 
7 sala da Vigilância Sanitária Municipal, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, situada a Rua 
8 São Paulo s/n°, Centro, próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a NONAGESIMA 
9QUARTA (94) Reunião Ordinária. O Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do 

10 Conselho Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo 
Iabertura dos trabalhos, apresentou a pauta da reunião do CMS -Pauta n° 009/2013, no qua 
12 consta: Apreciação e aprovação das ATAS das reuniões extraordinária; Adequação da 
13 composição do Conselho Municipal de Saúde e outros assuntos entre eles o Plano de Ação 14 da Vigilancia Sanitaria. Que foi realizada a pactuação da Vigilância Sanitária Municipal ate 

15 fevereiro de 2014, passando então a palavra para o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário 
16 Executivo do Conselho Municipal de Saúde que fez a leitura da transcrição da ATA 17 NONAGESIMA TERCEIRA (93) Reunião Extraordinária, e que após o fim da leitura o 

18 conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho, fez uma resalva sob a 

19 transcrição da ATA, Por ficar a leitura muita extensa, que após descição dos Conselheiros, 
20 será feito a trasncrição sendo resumido o conteudo do audio, que ficará a disposição de todos 
21 e que para a proxima reunião será feito o resumo das ATAS; NONAGÉSIMA SEGUNDA (92) 

22 e NONAG�SIMA TERCEIRA (93*). Dando prosseguimento ao trabalho passando para o item 
23 Adequação da composição do Conselho Municipal de Saüde, foi informado que foi entregue a 

24 todos os estabelecimentos que prestam os serviços privados na area da saúde, as farmacias 

25 e laboratorios, um convite para eleger de forma democratica seus representantes, membro e 

26 suplente para o Conselho Municipal de Saúde, ficando de forma paritaria a composição do 

27 Conselho, conforme resolução n° 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, assim definido, 

28 que a S Marlene Vieira Costa e a S Dayane Moreira Silva por serem as unicas a ter 
29 comparecido a reunião, fica decidido por aprovação de todos os conselheiros presentes 
30 como representante membro dos prestadores de serviços privados na area da saúde a S 
31 Marlene Vieira Costa e como representante suplente dos prestadores de serviços privados na 
32 area da saúde a S Dayane Moreira Silva e como representante membro da Administração 
33 Publica a Sr Maria José Matias Pereira, Secretaria Municipal de Saúde e como representante 
34 suplente da Administração Publica a Sr Larissa Mayara Santos, solicitado aos representantes 
35 dos prestadores de serviços privados na area da saúde que providênciasse os documentos 

36 pessoais para serem aquivados no conselho e iseridos no Sistema do Siacs e que será feitoa 
37 resolução do Conselho Municipal inormando a nova reestruturando, foi informado a todos os 

38 presentes sob a Proposta de Aquisição de equipamentos e Material Permanente para o 
39 Hospital cujo numero 11.271.688.000/1130-03 que ficará a disposição de todos. 
40 Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, informou 

41 sob Plano de Pactuação das ações aos estabelecimentos. públicos na área da saúde e nos 
unicipar, seiho 
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1 Bstabelecimentos comerciais prestadores OE SEVos privaaos na área da saide do 
43 municipio, informou também que ate fevereiro de 2014 a fiscalização. liberar 

44 dos estabelecimentos. sera ferta pelos Fiscais d0 Estado, que é necessario a an 
45 Conselho e que será enviado para a Superitendencia. o Plano e a Resolucão 

46 ca aorovado por unanimidade por todos os presentes. O S. Edivaldo Rosa de Oliveira 
47 Secretáno Executivo do Conselho. questonou a foma de como os profissionais da saide sãn 
48 tratados pela população, sendo moralmente ofendidos e ameaçados de serem proceseodoe 
49 Se o atendimento não for rapido. comparado como uma torma de terrorrismo, tendo os mesmo 
50 Droblemas nas unidades de saude. a Secretaria Municipal de Saúde, Maria José Matias 

Pereira, informou com o dinheiro do PMAQ. podera ser usado para instalação de camara de 
monitoramento com audio. para que as imagens Sivam de provas contra ou afavor das 

53 denuncia feita pelos usuanios. foi apresentado pelo Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, como é feito 
54 o corte das peças das gases utilizadas no hospital, ê manual e desgastante e da aquisição de 
55 um aparelho de microondas e na questao do horario de visita, a Secretaria Municipal de 
56 Saúde. Maria José Matias Pereira, informou que quanto aos cortes das peças das gases 

2 

utizadas no hospital não será mais utlizado, que as gases serão compradas já cortadas e 
57 
58 que será adquirido um aparelho de microondas com recursos da propria Secretaria Municipal 59 de Saúde o mais breve possivel. na questão do horario de visita o responsável pela liberação 60 da entrada é do guarda/segurança. foi sugerido pelo Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, ir no radio, 
61 dar mais informação como é a forma de atendimento no hospital e fazer um oficio enviando ao 
62 promotor, que quando for receber uma denuncia solicítar a gravação, a conselheira, Maria 
63 Eleuza Ferraz de Lima. fala sob a gratificação dos agentes comunitarios de saúde, que não foi 
64 comentado. o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo do Conselho, informa sob o 
65 Regimento Intemo, que após ter perdido o arquivo no computador pessoal está fazendo 
66 novamente. foi informado atraves de uma mensagem de celular pela conselheira, Marina 
67 Fereira Mota, a dificuldade em participar das reuniões na segunda e na sexta-feita por causa 68 do horanio, que o seu suplente tambem tem dificuldades e que irá pedir uma reunião a 
69 Assossiação para a mudança do suplente. O Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, 
70 Presidente do Conselho. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada esta reunião 

orcinánia do Conselho Municipal de Saúde às 17hs 59min, agradecendo a presença de todos 
72 os presentes e convidando para a próxima reunião que será informada posteriormente. Para 
3 constar eu Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseadas 
4 no àudio gravado na reunião, que após sua leitura, se aprovada, deverá ser assinada pelo 

Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Elvis 
76 Mauricio do Amaral Edivaldo Rosa de Oliveira, Maria José Matias Pereira, Marlene Vieira 
77 Costa Mania Eleuza Ferraz de Lima, Valdeci Antônio Soares. 
18 
79 ASunatura do_ Membros e representantes: LLnl kaa ta 
81 
82 el 

84 
FIM 

unicipa selho 

C.M. 
d CES-CO 

SUS 
Conselh0 
Nacional 
de Saúde MANISTERo DA SAUDE

Conseiho Estadual
de Saide de (ioias M0ZARLÁNDIA Go 


