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Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze (05/11/2013) S 
dezesete horas e quinze minutos, na sala da Vigilância Sanitária Municipal, predio 
anexo a0 da Prefeitura Municipal, situada a Rua São Paulo s/n°, Centro, prôximo 

9 ao Hospital Municipal, realizou-se a NONAGÉSIMA QUINTA (95a) Reuniao 

10 Ordinária. O Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho 

11 

8 

Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo a 
abertura dos trabalhos, apresentou a pauta da reunião do CMS- Pauta n 
011/2013, no qual consta; Apreciação e aprovação das ATAS das reuniões 92, 
93a e 94a; Solicitar ao Conselho Estadual de Saúde, treinamento para os 

conselheiros; Aquisição de equipamentos de informatica para o Conselho 
Equipamentos para o Hospital, veiculos, campanhas; Prestação de contas; Outros 
assuntos relacionados à saúde. Que após explicações e orientações referente ao 

acumulo nas apresentações das atas, devido os arquivos que foram perdidos, 
juntamente com o pen drive e por estar fazendo todo trabalho do Conselho
Municipal de Saúde em equipamento pessoal do Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, 

21 

12 

13 

14 
15 
16 

17 

18 

19 
20 

Secretario do Conselho, por isto é que será feito um pedido em caráter de 
urgëncia para a aquisição de equipamentos de informática, de impressão e 

gravação de áudio. Foi feito um pedido aos conselheiros que em todas as 
22 
23 

reunioes assinassem a lista de presença para fazer o controle nas reunlões. Após 24 
descição dos conselheiros será feito a leitura das ATAS para apreciação e 25 
aprovação, iniciando-se pela ATA 920, que após a leitura foi feito um pedido ao0 

Presidente do Conselho, mais informações sob a situação dos documentos e 
seguros das ambulncias, OVG e SAMU, sendo aprovada por unanimidade por 
todos os conselheiros presentes, em seguida procedeu-se a leitura da ATA 930, 

26 
27 

28 

29 
que após a leitura foi feito uma observação, de não ter adquirido o outro veiculo, 30 

31 objeto de licitação e sob a situação do documento e seguro do Palio e serem 
informados no veiculo a fonte do recurso, nos materiais de campanhas, foi 
informado ao Sr. Abräo Gomes Gouveia, Presidente do Conselho que o veiculo 

32 
33 

em questão não é mais fabricado, após alguns questionamento dos conselheiros 34 
é aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes, continuando,
em seguida procedeu-se a leitura da ATA 940, que após a sua leitura foi feito 

uma observação sob a aquisição do gravador de audio para melhor entendimento 

35 
36 

37 
38 na transcrição da ATA, e correções sob os estabelecimentos comerciais de saúde, 
39 assim sendo aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes. 

Prosseguindo com os trabalhos, senguindo a pauta, foi informada a todos sob a 40 
capacitação dos conselheiros, faltando descidir a data para a realização. Foi 
informado pelo Secretário do Conselho, o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira que será 

41 
42 

felito um oficio solicitando ao Conselho Estadual a capacitação para os 
44 conselheiros municipais e informações da Secretaria Municipal de Saúde, 
43 
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referente à Sala de Estabilização para o Hospital, umentos e seguros dos 

45 Secretaria Municipal de Saúde, 
sugerido a 

io Saúde. Maria José Matias Pereira, que em todas as 

Municipal de Saude, a 

e foi 
46 

veiculos pertencentes à 

47 
Secretaria 

Municipal de Saúde, MMa 

campo. doc materiais de campanna em espEd ds camisetas ou outros campanhas que serao realizadas pela Secretaria 

48 

fossem distribuidos primeiramente a todos os funcionarios 
50 
49 

com a campanha e Conselheiros Municipais de saude, foi informado a todac 
52 

Municipal de Saúde, pois sao os profissionais que estão diretamente envolvidos 
ecretaria 

51 

conselheiros, sob o atraso da segunda Prestaçao de contas da Saúde, aue devers 
53 cer discriminado todos os gastos, fol sugeTao do Conselho uma forma de resalver 

54 O oroblema dos pneus sucatiados que estão acumulados, que atraves de uma 
55 maguina de triturar, poderå os residuos ser usado em recapeamento e misturado 
56 em concreto e outra forma sao usä-l0S na contenção do açoriamento do laao e 
57 

outras formas. Foi feito reclamações do PSF II em relação à atendente, que 
58 

parece já ter sido resolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi sugerida ao 
59 

conselho uma nova forma de recursos para a saude, todo o dinheiro público, 
60 

aasto em qualquer tipo de festa no municipio, o mesmo valor ser gasto na saúde, 
61 

62 O mesmo foi sugerido a veriadores para fazer projeto de lei. Foi informado pelo 

63 Presidente o Sr. Abrão Gomes Gouveia, sob a situação politica do municipio, que 
o Prefeito, o Secretário de finanças e de licitação e a Secretaria Municipal de 64 

65 Saude, foram afastados temporariamente das suas funções por noventa dias, por 

66 ordem judicial devido a operação tarja preta e que foi nomeada a Sra Sirley da 
Silva Mendanha que ficará respondendo pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi 
feito a prestação de contas pelo Sro Edivaldo Rosa de Oliveira, agradecendo a 

67 

68 

69 compra do aparelho de micro-ondas, a compra do Palio, a campanha do outubro 
rosa e da compra das gazes já cortadas que são utilizadas no hospital e cobrando 
os documentos dos veículos da Secretaria Municipal de Saude, a sala de 
estabilização do hospital que não foi providênciada e da campanha de 
regularização do cartão nacional de saúde e pedir informações junto à secretaria 
municipal de saúde, sob a construção da nova sedo do PSF II, foi informado ao 
Sro Abrão Gomes Gouveia a diferença entre emergència e urgëncia. Foram 
cobrados novamente as copias dos documentos dos conselheiros. Não havendo 
mais nada a tratar, o Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do 
Conselho, declarou encerrada esta reunião ordinária do Conselho Municipalde 
Saúde às 18hs e 25min, agradecendo a presença de todos os presentes. Para 
constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, 
baseadas no áudio gravado na reunião, que após sua leitura, se aprovada, 

70 
71 

72 

73 

74 
75 

76 
77 
78 
79 

80 
81 

82 deverá ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante
presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Edivaldo Rosa de Oliveira, Marlene Vielra 

Costa, Maria Eleuza Ferraz de Lima, Rafael de Souza Araujo, Valdeci Antonio 
83 

84 

85 Soares. 
86 

87 Assinatura dos Membros e representantesS:
88 

89 

90 CO 
A 

91 FIM. 
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