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4 Livro ATA pág. N° 84 

6 Ao terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e treze, (03/12/2013), às 17hs 18min, na 
Sdla da Vigiläncia Sanitária Municipal, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, situada a 

Rua São Paulo s/n°, Centro, próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a NONAGESIMA 
9 SEXTA (96a) Reunião Ordinária. O Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente 

10 do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo a 
11 abertura dos trabalhos, apresentou a pauta da reunião do CMS Pauta no 0112013, 
12 no qual consta; Apreciação e aprovação da ATA da Nonagésima Quinta Reunião Ordindria; 
13 Oficios não respondidos pela Secretaria Municipal de Saúde; Reuniäo nas Unidades de 
14 Saúde; Documentos das entidades, associações e representantes membros e suplentes; 
15 Reorganização da Mesa Diretora do Conselho; Prevenção ao combate ao mosquito da 
16 dengue; Cronograma de reuniðes para 2014; Capacitação para os conselheiros; Fazer 
17 crachá para identificação para conselheiros; Outros assuntos relacionados à saúde. Foi 

18 informado ao Secretário Municipal de Saúde, Sro Marcos Antônio da Silva Junior, que as 
19 reuniões do Conselho Municipal serão gravadas e publicadas no SIACS e com isto será 
20 feito o resumo da gravação, que será a ATA. Iniciando-se então a leitura da ATA 950, que 
21 após a sua leitura foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes, o 
22 Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho, fez uma resalva quantoa 
23 nomeação da Sra Sirley da Silva Mendanha, como Secretaria Municipal de Saúde -

24 Interina, que será revisto e corrigido após ouvir a gravação, prosseguindo para o próximmo 
25 item da pauta, Reunião nas Unidades de Saúde, os profissionais e usuários perguntam se 
26 terá as reuniQes, informei que devido a mudança no governo do municipio, as reuniões 
27 ficaram para o proximo ano, assim que regularizar a situação da administração. Foi feito
28 um agradecimento especial ao Sro Marcos Antônio da Silva Junior, Secretário Municipal de 
29 Saúde, sob as condições de trabalho e das dificuldades que as cozinheiras do hospital
30 estavam passando devido ao calor extremo, que com a abertura da parede e a instalação 
31 do portão melhorou a circulação do ar diminuindo a temperatura dentro da cozinha, por 
32 isto que, tendo reuniðes no próprio local será capaz de ver o problema no momento em 
33 que ocorre, às dificuldades existentes em cada unidade de saúde, o Sr° Marcos Antônio
34 da Silva Junior, Secretário Municipal de Saúde, agradece o apoio do conselho, que o 
35 Secretário, o Prefeito e toda a equipe da area da saúde trabalhem juntos para melhor da 
36 população mozarlandense, foi informado pelo Secretario Municipal de Saúde, respondendo 
37 aos oficios, sob a substituição do veiculo Uno Mille para um Pålio 1.0 completo, sob o 
38 seguro do Palio 1.4 e da ambul�ncia da OVG e SAMU foi feito e a adequação das 

39 informaçôes das fontes dos recursOS utilizados para aquisizaçôes de bens e nas 
40 campanhas, foi informado também sob a Sala de Estabilização que está aguardando a 
41 portaria do Ministerio da Saúde que normatiza a Sala de Estabilização, foi informado sob a 
42 construção do novo prédio do PSF II/ESF II, que o projeto está em andamento, que foram
43 adequadas as exigëncias da Vigil�ncia Sanitária por isto na demora da construção, 
44 informou também que jä iniciou a construção da Academia de Saúde e que ao terminá-la 
45 iniciará a contrução do PSF II/ESF II, quanto aos equipamentos para a cozinha e 
46 lavanderia, o Secretário Municipal de Saude informa que o objetivo é trocar os 
47 equipamentos velhos por novos o mais ràpido p0sSivel, informou também sob uma ehoM 
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4 emenda parlamentar, que se receber podera ser usada para comprar uma ambulância 

um gerador e sobrando algum 

S0 equipamentos. Na questao dos documentos das entidadeS, associações e renresentantes 

membros e suplentes foi novamente cobrado a todos e feito um novo pedido nara trazer 

as copias, foi sugerido pelo Secretario do Conselho, o Sro Edivaldo Rosa de Oleira 

a reorganização de a Mesa Diretora ser feita logo apoS a capacitação dos conselheiros

sob o tema a prevenção ao combate ào mosquito da dengue, foI informado pelo Sro Abrão 

Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho, Sob as raxas e campanhas de combate a 

dengue, Sr Elvis Maurício do Amaral, que trabalha na UNASA, informou que o numero 

de servidores é insuficiente para o Controle da dengue, informou que uma motocicleta da 

53 FUNASA está a serviço do setor de compras, o conseiheiro, o Sro Rafael de Souza Arauio. 

59 diz gque os veiculos devem ser utilizados para as areas que eles sã0 destinados e solicitou 

6 a0 Secretário Municipal de Saúde, o Sro Marcos Antonio da Silva Junior, uma lista de 

61 todos os veículos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e onde eles estão, o Sro 

62 Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho, informa que o Código de Postura do 

63 municipio já prevé multas para moradores, mas na0 tem profissional para fazer os autos 

64 de infração, o Secretário Municipal de Saúde, o Sro Marcos Antônio da Silva Junior, fez um 

65 breve comentrio referente a Operação Tarja Preta e que mesmo depois do fato a 

66 farmacia do hospital está completa, Outro assunto da pauta, o cronograma de reuniões 
67 para 2014, continuará sendo as primeiras terças-feira de cada mës, o Sr° Edivaldo Rosa 
68 de Oliveira, Secretário do Conselho, informou a todos sob os criterios para a capacitação, 
69 que deverá ser convidados todas as entidades, assoSsiações, instaladas no municipio para 
0 participar da capacitação, com o custo da alimentação e hospedagem para os conselheiros 
estaduais para a Secretaria de Saúde, foi sugerido pelo Sro Edivaldo Rosa de Oliveira, 
2 Secretário do Conselho, o crachá para identificar os conselheiros, para ter acesso as 

unidades de saúde. Aos outros assuntos relacionados à saúde; foi sugerida ao Secretário 
de Saúde, uma forma de controlar a velocidade dos veiculos, que alguns motoristas estão 
excedendo o limite, com a instalação do equipamento tacógrafo nos veículos, que irá dar 

16 mais segurança às pessoas. O consel heiro, Sro Rafael de Souza Araujo, informou sob a 
17 abertura de uma farmácia no setor Nova Mozarlândia, atenderá a população daquela 
% região todos os dias, que tem sido prejudicada pela distância e pelo fato de que todas as 
79 farmacias estão no centro da cidade, o Sro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do 
8 Conselho, informou que o Código de Postura do municipio rege sob os plantões das 
81 farmácias nos finais de semana, a conselheira, Sra Marlene Vieira Costa, diz que não 
82 concorda, que a nova farmacia deverá respeitar a escala de plantão e faz uma denuncia 
83sob o desrespeito a escala de plantão feita pelo Diogo, após concluir, somente com 
84 alteração no código de postura do municipio, será capaz de resolver a questão dos 
85 plantões das farmácias. O Conselheiro, Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho. 
BNão havendo mais nada a tratar, declarou encerrada esta reunião ordinária Conselho 
87 Municipal de Saúde às 18hs 39min. hs, agradecendo a presença de todos os presentes. 

B Para constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, 
baseadas no áudio gravado na reunião, que após sua leitura, se aprovada, deverá ser 
99 assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes 
de Gouveia, Elvis Maurício do Amaral, Marcos Antônio da Silva Junior, Edivaldo Rosa de 
92 Oliveira, Marlene Vieira Costa, Valdeci Antônio Soares, Rafael de Souza Araujo. 
93 
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94 Assinatura dos Membros e representantes: 
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