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9 Livro ATA pág. N° 070 

10 

Aos dois (02) dias do mês de julho de dois mil e treze, (02/07/2013), às dezessete horas 
12 sala do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua São Paulo s/n, centro, Mozarlandia/G 
13 

11

anexo a Secretaria Municipal de Saúde, realizou-se a NONAGÉSIMA (90) ReuniãoOrdinara
o Conselheiro Abr�o Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saude,

15 procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes. Em seguida dando

16 prosseguimento ao trabalho do conselho, conforme pauta entregue com antecedencia aos 

17 membros e depois entregue aos convidados presentes, no qual constam; Apreciação dos itens 
18 

14 

apresentados na utima reuniäo, como a digitalização da ATA; Apresentação do Projeto 
Farmácia Viva, apresentado pela conselheira Marina Ferreira Mota; Criação do Arquivo próprio 

20 para armazenar todos os documentos do Conselho Municipal de Saúde; Proposta para que as 

reuniões sejam realizadas nas unidades de saúde; Acompanhar os pedidos da Auditoria do 21 

22 SUS, realizada em 2013; Apresentação da conta de email e facebook; Demais assuntos 

19 

23 relacionados à Saúde Pública Municipal. Referente ao tema da digitalização da ATA e ser 
24 anexada em livro próprio, fica aprovada por unanimidade por todos. Ao Projeto Farmácia Viva 

apresentada pela conselheira Marina Ferreira Mota, foi apresentada os riscos e as vantagens 
26 

25 

desse projeto, pelas Enfermeiras Coordenadoras dos Postos de Saúde, ficando o conselho com 

27 a responsabilidade de averiguar o custo ea legalidade da implantação deste projeto. A criação
28 o Arquivo próprio para armazenar todos os documentos do Conselho Municipal de Saúde, foi 

29 pedida as entidades e representantes a documentação dos mesmos, devendo todos entregar ao 

30 Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde. Quanto à 

proposta para que as reuniðes sejam realizadas nas unidades de saúde, será feito convite em 
data e horário marcado com antecedência pelos conselheiros em reunião ordinária. Referente à 

Auditoria do SUS, realizada em 2013, foi comunicado pela Comissão da Regional de Saúde, a 
Secretaria Municipal de Saúde do Municipio que será passado o diagnostico situacional e que 
será entregue posteriormente ao Conselho Municipal de Saúde para acompanhar. A 
apresentação da conta de email e facebook (email: cmsmozarlandia2013@gmail.com, 
facebook: cmsmozarlandia.saude) fica aprovada por unanimidade por todos os membros. Os 
demais assuntos relacionados a Saüde Publica Municipal foram apresentados a Escala de 
Plantão nos finais de semana das Farmácias e Drogarias, no qual todas receberam um copia da 
referida escala, ficando aprovada por unanimidade por todos os membros, contudo a 

41 proprietária da Farmácia Santa Monica nao aceitou e que não irá respeitar a escala de plantöes. 
os conselheiros concordaram em tomar as medidas legais caso não seja respeitado. Houve
ambém apresentação de denuncias, reclamando da rorma oo atendimento prestado pelosMédicos plantonistas do Hospital Municipal a uma vitima de queimaduras, onde dois médicos 
que ali estavam tinham condutas diferentes um do outro, prestando informações diferentes e 
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ando os familiares sem saber a quem obedecer 

atedimento ao publico no Programa Estratégia de Saúde da Familia 
4 

e outra pelo médico responsável pelo Equipe I (António 
Fera) ficando o conselhc responsável para averiguar tais denúncias e tomar as devida 

48 

Vemelho, realizada no /07/2013 na cidade de Goiás, 
antes entre eles, a doação de equipanmentos de transmissão áudio e vídeo e outros

hcias No encontro da Plenária Estadual de ConselhoS de Saúde de Goiás - Regional Ri 
vários temas foram abordados pelos 

Peestrante 

iamentos para o conselho que estiver com a sua situaçã regularizada junto ao Sistema de 

panhamento dos Conselhos de Saúde SIACS, 
Quanto à composição do Conselho Municipal de Saúde de Mozartândia, no qual f 

ymendando modificação quanta representação das Entidades, 
breve possivel. Não havendo mais nada a tratar o Conselheiro Abräo Gomes de Gouveia 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, declarou encerrada esta reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Saude as 17:55 hs, agradecendo a presença de todos os presentes, 

Paa constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcrevo esta ATA, 
baseadas nas anotações realizadas pela Enfermeira Cacylda Maciel Araujo Carrio 
representando a Secretaria Municipal de Saúde Maria José Matias Pereira, que após sua leitura, 
se aprovada, deverá ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante 
presentes: Abrão Gomes de Gouveia, Elvis Mauricio do Amaral, Marina Ferreira Mota, Maria do 

Socoro Pereira de Souza, Valdeci Antônio Soares, Rafael de Souza Araujo, Larissa Mayara 
Santos. Enfermeiras Cacylda Maciel Araujo Carrjo, Dayanne Fernandes Silva de Almeida, Elda 

Candida da Cunha Lopes, Renata de Andradelama. 
Assinatura dos Membros e representantes: onaa 

e também foram tirados duvidas 

devendo ser corrigido o mais 
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