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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1 

3 
Livro ATA pág. N° 86 

6Ao quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, (05/02/2014), às 16hs 20 m 

na sala provisória do Conselho Municipal de Saúde, prédio anexo ao da Prefeitu 
8 Municipal, situada a Rua São Paulo s/n°, Centro, Mozarlândia/GO, próximo ao Hospitd
9 Municipal, realizou-se a NONAGÉSIMA OITAVA (98a) Reunião Ordinária 

10 Conselheiro Elvis Maurício do Amaral, Vice-Presidente do Conselho Municipal de Sauae 

cumprimentando a todos os presentes e procedendo à abertura dos trabalhos, apresentou 

12 a pauta da reunião do CMS Pauta n° 013/2014, passando a palavra para o 

13 Edivaldo Rosa de Oliveira que fez uma resalva no erro de digitação das convocaçoes 

14 prosseguindo então com a leitura da Pauta do dia no qual consta: Leitura da ATA dd 

15 ultima reunião; Apresentação do Relatório de Atividades do Conselho em 2013, 

16 Documentos das entidades, associações e representantes membros e suplentes; Falta da 

17 apresentação da Prestação de Contas do 20 e 30 Quadrimestre de 2013; Demora nas 

18 respostas dos pedidos feitos pelo Conselho; Informação sob o novo Regimento Interno; 

19 Outros assuntos relacionados à saúde. Iniciando-se então a leitura da ATA 96°, que após 

a sua leitura foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes e foram 

21 informados sob a gravação do audio da reunião; foi teito uma observação sob a utilização 

22 do veiculo Palio, que está sendo usado somente pela Secretaria de Saúde para fazer 

23 viagens e não pelos Postos de Saúde, foi dada uma sugestão de comprar veiculo semi-

novo que seria mais barato e teria economia de dinheiro, devendo ser visto se é legal este 
outro comentario foi relacionado com a instalação da Sala de 

26 Estabilização, que foi feito carta convite a empresas e de um pedido ao Ministerio da 

27 Saúde, ficando sem saber quem vai comprar os equipamentos e com isto a dificuldade de 
28 manter a vida do paciente com os equipamentos manuais, com a chegada da 

29 representante do Governo, foi explicado como está sendo realizados os trabalhos nas 

30 reuniQes do Conselho Municipal de Saúde; prosseguindo com a leitura da apresentação do 

20 

24 
25 prossedimento, 

31 Relatório de Atividades do Conselho em 2013, são os pedidos, do que foi feito do que 
32 não foram atendidos, que após a sua leitura foi aprovado por unanimidade por todos os 
33 conselheiros presentes, tendo que fazer uma correção na duplicação no texto, foi feito 
34 comentarios quanto à forma que é feito os projetos e apresentados, tendo que aprova-lo 

sem analizar, fica decidido que o horário das reuniðes sera as dezeseis horas e não mais 

36 as dezesete horas, o conselheiro Rafael de Souza Araujo deu uma sugestão quanto as 

cada quinze dias, devido a demora nas respostas 
38 dos oficios e que está sempre fazendo os pedidos a pessoas diferentes que participam das 

35 

37 reuniões, que deveria ser realizada 

S 
39 reuniQes e na falta das prestações de contas da Secretária Municipal de Saúde, 

a 

é 
40 conselheira Maria Eleuza Ferraz de Lima, diz que uma porcentagem da verda do PMAO 
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41 para a produção da equipe do PSF/ESF que e apresentada todos os meses, com isto 

42 deverá buscar entendimento entre a administração e as coordenadoras dos PSF/ESF na 

43 questão do repase dessa verba para equipe de profissionaise que será vista a lei que 
44 obriga este repasse, o Sr. Euripedes Marques, visitante na reunião do conselho, 

45 perguntou sob a escala de plantão da farmacia instalada no setor Nova Mozalândia, que 

46 devido ao Codigo de Postura do Municipio, as farmacias devem seguir a escala de 

47 plantões definida entre os proprios proprietarios de farmacias, o conselheiro Rafael de 

48 Souza Araujo, informou que já encaminhou a Camara Municipal um pedido de auteração 

49 do Codigo de Postura, o assunto foi bem discutido, propostas foram apresentada, mas 

50 somente poderá ser feito algo logo após a auteração do Codigo de Postura, entretanto 

S1 devido as mudanças na direção da Secretaria Municipal de Saúde, fica decidido que será 

52 enviado um convite a Sra. Francerli Ferreira da Silva, Secretaria de Administração por 
53 estar mais diretamente proximo ao Prefeito. Não havendo mais nada a tratar foi declarado 

54 encerrada a reunião ordinária Conselho Municipal de Saúde às 17hs 47 min, agradecendo 

55 a presença de todos os presentes. Para constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário 
56 Executivo, transcreve esta ATA, baseadas no áudio gravado na reunião da NONAGESIMA 
57 OITAVA (988) Reunião Ordinária, que após sua leitura, se aprovada, deverá ser assinada 

58 pelo Presidente em exercicio e demais conselheiros e representante presentes; Elvis 
59 Mauricio do Amaral, Edivaldo Rosa de Oliveira, Marlene Vieira Costa, Rafael de Souza 

60 Araujo, Maria Eleuza Ferraz de Lima, Francerli Ferreira da Silva. 
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