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3 Livro ATA pág. N° 93 

4 
Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, (02/09/2014), às 16 hs 17 min., na sala provisória 

do Conselho Municipal de Saúde, "Sala da Vigilância Sanitária Municipal" situada a Rua São Paulo s/n, 6 

Centro, Mozarlândia/GO, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a 7 
CENTÉSIMA QUARTA (104 ) REUNI ORDINÁRIA. O Conselheiro Elvis Mauricio do Amaral, Vice- 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo à abertura 

8 

9 

10 dos trabalhos, fez uma sugestão referente à Leitura da ATA da ultima reunião que por decisão do conselho 

11 ficou para ser lida juntamente com a atual não próxima reunião extraordinária, foi informado que o conselheiro 

12 Abrão Gomes de Gouveia está viajando e por isto não está presente, apresentou Sra. Raiany Almeida Lima,

13 enfermeira responsável técnica pela CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, prosseguindo com a 

14 leitura da pauta da reunião do CMS - Pauta n 021/2014, no qual consta: Leitura da ATA da ultima reunião,
Assuntos relacionados à CCIH; Oficios enviados; Apreciação da PRoGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2014-
PAS Prestação de contas do Primeiro Quadrimestre de 2014; Outros assuntos relacionados à saúde, seguindo 
para o segundo item da pauta; A eleição para estruturação do conselho, assunto discutido na capacitação dos 

15 
16 
17 

conselheiros, para iniciar a propaganda, mas mídias, ficando decidido que será no mês de novembro de 2014 

com o dia a ser definido na próxima reunião; Outro assunto é relacionado à CCIH Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar, entre eles a coleta de material contaminado, onde o local de amazernamento estava lotado 

e podendo provocar outros tipos de contaminações devido o excesso, foi sugerido pelo Sr. Edivaldo Rosa de 

Oliveira, fazer um cronograma para a coleta desse material, foi informado pelo representante da Secretaria 

Municipal de Saúde Sr. Alessandro de Carvalho Cardoso que houve problemas com o contrato com a empresaa

que presta o serviço de coleta, a Sra. Raiany Almeida Lima, enfermeira responsável técnica pela CCIH 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, informou que poderá ser colocado no POP do Hospital esse 

cronograma e com isso ficará mais fácil do conselho cobrar junto a Secretaria de Saúde a sua solução outro 

assunto étambém sob a Limpeza das fossas, que transborda quando está cheia, o representante da secretaria 

diz que tem dificuldade em contratar o caminhão, que não atende quando solicitadoe foi sugerido pelo Sr. 

Edivaldo Rosa de Oliveira, que seja criado um cronograma no POP para limpeza das fossas independente de 

estar cheia ou não ser feita a coleta, outro assunto é referente à quantidade de lençol para o Hospital, que a 

quantidade é pouca para atender a demanda, foi sugerido pelo Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, para ser 

colocada no POP, a quantidade minima de lençol por cama e assim evitar que os pacientes tragam de casa, 

roupa de cama e ter um controle mais rigoroso para a entrega destes, outro assunto e sob o transporte de 

pacientes, onde tem tido questionamento entre os motoristas, tecnicos de enfermagem, principalmente no 

preparo destes pacientes para viagem, que deve ter regras para o transpote, especialmente em veiculos

apropriado para o tipo da necessidade e agravo do paciente, respeitando as Portarias do Ministerio da 

Saúde/GMn° 824/1999, 2.048/2002, as resoluções CFM n° 1.652/2003e do COFEN n° 376/2011 e a norma da 

ABNT 14.561; continuando com os intes da pauta, Ofícios enviados, sob os recursos do PMAQ, que a 

Secretaria Municipal de Saúde, Dallila Catherinne Matos Batista, respondeu o oficio n° 057/2014 CMS 

justificando com duas Portarias do Ministerio da Saúde, foi feito um pedido de explicação junto Ministerio da 

Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde, que respondeu com as mesmas Portarias entregues pela Secretaria 

Municipal de Saúde, dessa forma por não ter nenhum parecer questionando os gastos, entende-se que está 

correto, ficando assim concluido este assunto, com excessão do outro carro que foi autorizado comprar e não 

TOI realizada a sua compra, que deve ser feito em careter de urgencia e ser exclusivo para os PSF/UBS, pois a 

Sua falta tem prejudicado os trabalhos dos profissionais dos postos de saúde, reclama a conselheira Maria 
Eleuza Ferraz de Lima, e assim será feito um oficio cobrando a compra desse veiculo e exigindo a 
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reta realizada pelo Ministério Público43 faz um comentário referente aos contratos que devido a Uperaçao 1arja Preta realizada pelo Minictério 

de Goiás. fosse analisados com muita atenção pelo conselho. O Sr. Romualdo Gama, informa que todas as 
44 estão sendo disponibilizadas no site do Portal lransparencia e que o municipio tem um site proprin ond 

sendo divuldado os contratos e o próprio libunal de Contas dos Municipios divulga estes contratos end 
45 
46 

pelo municipio e que com a divulgação da transparenc1a e publica e facil para o conselho verificar nois 
47 feito 

em tempo real, respeitando o prazo legal para divulgação, ele atima que o Portal do Municipio está muito hom 
48 

e que pode virar referencia na publicação de atos. O Sr. Alessandro de Carvalho Cardoso, representanteda 

Secretaria Municipal de Saúde, fala sob os procedimentos realizados no primeiro quadrimestre, entre eles 

exames, RX e valores destes, que conforme a planilha apresentada, todos os precedimentos realizados na 

49 
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52 hospital gera um valor que é recebido pelo fundo, explica sob o grafico referente às AlHs (Autorização para 

53 Intermação Hospitalar) contento os valores recebidos em cada mês, explica os criterios para receber as AlHs 

(Autorização para Internaç�ão Hospitalar) e os valores delas juntamente com os valores dos procedimentos estäo 

defazados, fala tarmbem sob os procedimentos realizados nas Unidades Basicas de Saúde - PSFs gera um valor 

que é recebido pelo fundo e que varios procedimentos não gera nemhum recurso, mas é informado assim 

mesmo. O Sr. Romualdo Gama, fala da dificuldade que os municipios passam devido a União repassar muito 

pouco, somente 3%, o Estado aplica 12% e o municipio 15% e diz que está a disposição para qualquer 

exclarecimentos. Colocado em votação 
sendo aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes. Continuando com o item da Pauta do 

CMS Pauta n° 022/2014, Apreciação da PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE 2014 PAS, O Sr. 
Alessandro de Carvalho Cardoso, informma que, foi etregue anteriormente a programação, fala dos recursos que 

seriam aplicados na saúde no ano de 2014, O conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, comenta que após analise, 

entre ele e o Secretário do Conselho, o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira onde foram feitas algumas ressalvas, onde 

alguns itens foram retirados outros não foram cumpridos, colocado em votação à aprovação da 

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2014- PAS e sendo aprovada comresalva por todos os conselheiros
presentes. O Sr. Romualdo Gama, solicita que seja feita um relatório dos itens que houve as resalvas para que 

seja corrigido o plano. Prosseguindo com a pauta, fala sob os oficios enviados a Secretaria de Saúde e a 
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59 aprovação da Prestação de contas do Primeiro Quadrimestre de 2014 e 

60 

61 

62 
63 
64 

65 

66 

67 

68 
Secretaria de Planejamentos e que será feito a sua leitura da resposta para conhecimento de todos, são eles: 

70 Oficio 069/2014; informação referente ao PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO Oficia 
072/2014; informações referentes a todas as Emendas Parlamentares destinadas a Secretaria Municipal de saúde, 

ativas ou canceladas; Oficio 079/2014, Solicita a Vigilância Sanitária Municipal, que seja instalado placas 
73 

71 

72 
indicativas nos locais em que a analise da água mostrou-se alterada, informando aos usuários sob a sua 

74 qualidade; Oficio 080/2014, Que solicita em caráter de URGENCIA aquisição de outro veículo para atender 

75 exclusivamente as Unidades Básicas de Saúde. Prosseguindo com outro item da pauta, a Leitura das ATAS das 

76 ultimas reuniões, que será feita na proxima reunião, O Sr. Romualdo Gama, faz o um agradecimento final. Nao 

havendo mais nada a tratar foi declarado encerada a reunião ordinária, Conselho Municipal de Saúde ås 17 , 77 
O presidente em exercicio, agradece a presença de todos e convida para a próxima reunião que serà no dna 78 

79 14/10/2014. O Sr. Romualdo Gama, informa que será apresentado Prestação de contas do segunuo 

Quadrimestre de 2014 e assim declara encerrada esta reunião as 16 h., e 40 min. Para constar eu, Ediva 80 

Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseada no áudio gravado da CENTESIM 81 

82 QUINTA (105") REUNI EXTRAORDINÁRIA, que após sua leitura, e se aprovada, deverá ser asinada p 
83 Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Elvis Maurcl 
84 Amaral, Edivaldo Rosa de Oliveira, Maria Eleuza Ferraz de Lima, Alessandro de Carvalho Cardoso, va 
85 

pel 

Antônio Soares. 
86 
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