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3 Livro ATA pág. N° 95 

4 
Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e quatorze, (05/11/2014), às 16 hs., na sala provisória do 

Conselho Municipal de Saúde, "Sala da Vigilância Sanitária Municipal" situada a Rua São Paulo s/n°, Centro,
Mozarlândia/GO, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a 

6 

CENTESMA SEXTA (106") REUNIÃ0 ORDINÁRIA. O Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia,8 

9 Presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo à abertura dos 

10 trabalhos, prosseguindo com a leitura da pauta da reunião do CMS - Pauta n° 023/2014, no qual consta: As 
Leituras das Atas; Formação da Comissão Organizadora e a organização da Eleição para o Conselho Municipal 

de Saúde e outros assuntos relacionados à saúde, passando a palavra para o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, 
Secretário do Conselho, que fez um comentário referente ao atraso na leitura das Atas, sendo as ultimas quatros.

12 
13 

Antes de iniciar a leitura, pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Dr. Arnaldo Justino, vitima 

de acidente de tránsito, informou que colocou na pagina do facebook do Conselho Municipal de Saúde, una 
14 

15 

mensagem e um símbolo de luto. O Sr. Abrão Gomes de Gouveia comentou sob a importância dele, nos 

17 
16 

trabalhos realizados na saúde de Mozarlândia. Iniciando então as leituras das Atas, a primeira leitura é da Ata, 
CENTÉSIMA SEGUNDA (102) REUNI EXTRAORDINÁRIA, realizada no dia dezessete de abril de dois 18 
mil e quatorze, pediu aos conselheiros que estavam presentes nesta sessão, assinassem as Atas e lista de 

presença, os assuntos abordados foram: os plantões das farmácias; internet de boa qualidade; audiência pública 
19 

20 

21 da LDO; sob as mortes de bebés no municipio; a infestação de caramujo africano, o envio das Atas ao Prefeito;

pedidos de aquisição de equipamentos de informática e áudio para o conselho; apreciação do Relatório Anual

De Gestão - RAG 2013, apresentado pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Sirley da Silva Mendanha; 

aprovação da Tabela de valores- Planilha de Cargos e Salários. O Sr. Abrão Gomes de Gouveia pergunta ao Sr. 

Elvis Mauricio do Amaral, se já é necessário adquirir as iscas para combater a infestaç�o de caramujo africano e 

confimando que sim, dessa forma será feito um oficio a Secretária Municipal de Saúde à aquisigão destas iscas,

22 
23 

24 
25 
26 

27 foi informado ao representante da Secretaria de Saúde, o Sr. Eloy Antunes Figueiredo da importância de ter uma 

28 intermet exclusiva para a secretaria e sua aquisição já foi deferido pelo prefeito. Outro assunto abordado ééo 

29 sigilo da Tabela de valores Planilha de Cargos e Salários, o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, informa que as 

ações do conselho não podem ter sigilo e deve ser pública, devendo esta ser colocada a disposigão de todos os 

interessados. Dessa forma esta Ata foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiros e representantes 
B0 

31 
32 presentes. A segunda leitura é da Ata, CENTESIMA TERCEIRA (103*) REUNIÃO ORDINÅRIA, realizada no 

dia dez de junho de dois mil e quatorze, cuja pauta consta: Leitura da ATA da ultima reunião; Apreciação da 
Programação Anual de Saide - PAS 2014; Convite para 4 Conferência Nacional do trabalhador;, Assuntos

33 

34 
discutidos na Capacitação dos conselheiros; Agradecimentos: Aquisição de equipamentos para hospital, em 5 
especial uma maquina de lavar roupa e outros assuntos relacionados à saúde, os assuntos abordados foram: 

Alteração da data da reunião do dia 01/07/2014 para que seja realizada no dia 05/08/2014; A pedido do Sr. 
B6 

37 
Alessandro de Carvalho Cardoso, representante da Secretaria Municipal de Saúde, a leitura da Programação B8 
Anual de Saúde - PAS 2014 ficará para a próxima reunião, ordinária ou extraordinária; informações sob o 39 
orçamento do Conselho Municipal de Saúde para o ano de 2015; Assuntos abordados na Capacitação dos 

conselheiros; As dificuldades de alguns conselheiros comparecerem as reuniðes devido ao horário das reuniões
0 

41 

42 Foram relatadas reclamações referentes aos atendimentos entre cles o tipo de demanda e no atendimento 
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tendimentos realizados e os horários dos 

medico, sugestào da colocação de un quadro intormativo dos atendimentos realizados 

medicos e de todes os servidores. Da falta de um veiculo para atender os profissionais dos PSFs; Foram

elogios sob as campanhas do outubro rosa e novembro sznul. Dessa 1orma esta Ata foi aprovada por unanimidar 

por todos os conselheiros e representantes presentes. A terceira leitura é da Ata. CENTÉSIMA OtA udade 
RELNIÃO ORDINÄRIA. realizada no dia dois de setembro de dois mil e quatorze. presidida pelo Conselheir 

Ebis Mauncio do Amaral. Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, os assuntos abordados foram 

Leirura da ATA da ultima reunião: Assuntos relacionados a CCH: Oficios enviados; Apreciacão da 

Programaçao Anual de Saüde 2014- PAS: Prestação de contas do Primeiro Quadrimestre de 2014 e ouos 

relacionados à saude. Foi apresentada ao conselho a Sra. Raiany Almeida Lima, enfermeira responsável técnica 

pela CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que informou sob a criação do Procedimento 

Operacional Padrão - POP, abrangendo: A coleta: Amazenamento de materiais contaminados, A Limpeza das 

fossas. A quantidade de lenções para o Hospital e do transporte de pacientes. Foi abordada novamente a 

necessidade de realizar a eleição para o conselho. prevista para o mês de novembro de 2014, finalizando o 
assunto sob os gastos dos recursos do PMAQ. certiticado pelas Portarias do Ministério da Saúde. Foi relatado da 

57 

4 

45 

48 

49 

S0 utros 
51 

54 

55 

56 

falta do veiculo exclusivo para os PSFs/UBS. já adquirido com recursos do PMAQ e que a sua falta tem 

58 prejudicado os trabalhos dos profissionais dos postos de saúde. O Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, secretário do 

conselho, infoma sob o Orçamento do conselho, que na lei 729/2014 não consta no Orçamento Geral e foi 

criado na C âmara Municipal a Comissão de Saúde, que será mais uma feramenta para ajudar o Conselho de 
59 

60 
61 Saude: A apresentação da Programação Anual de Saúde 2014- PAS, por sugestão do S. Alessandro de 

Carvalho Cardoso. ficará para a próxima reunião extraordinária; Outros assuntos comentados foram sob Os 

63 

62 

oficios enviados a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, a Sra Glinys Miquelin da Silva ea 

64 Secretania Municipal de Saude e da colocação de uma placa indicando a qualidade de água, em especial a mina 

65 próximo ao lago, considerada insatisfatória para o consumo. Foi comentado da contratação de um novo médico. 

Assim sendo a esta Ata fica aprovada com ressalva, devendo ser corrigido alguns erros de digitação e 

67 
66 

apresentada novamente na próxima reunião. A quarta leitura é da Ata, CENTÉSIMA QUINTA (105) 
68 REUNIÃO EXTRAORDIN feita pelo Sr. O conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, realizada no dia doze 

de setembro de dois mil e quatorze, os assuntos abordados foram: A leitura da ATA da ultima reunião; Oficios 

enviados: Apreciação da Programação Anual de Saúde 2014- PAS; Prestação de contas do Primeiro 

Quadrimeste de 2014 e outros assuntos relacionados à saúde. A prestação de contas do Ptrimeiro Quadrimeste 

de 2014 foi apresentada pelo Sr. Romualdo Gama, constando o demonstrativo do primeiro quadrimestre �o 

SIOPS. que é o relatório constando as receitas e despesas da Saúde, custeada pelo Fundo Municipal de Saúde e 

informa que todas as ações estão sendo disponibilizadas no site do Portal da Transparência e divulgadas pelo 

75 

69 

70 

71 

72 
73 
74 

Tribunal de Contas dos Municipios. O Sr. Alessandro de Carvalho Cardoso, informma sob todos os 

76 procedimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde - PSFs e hospital no primeiro quadrimestre e explica 

77 as açoes da Programação Anual de Saúde 2014 PAS e que foram feitas algumas ressalvase que será feito um 

78 relatório contendo as ressalvas. Foi informado pelo Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, secretário do conselho, as 

79 respostas dos oficios enviados a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, referente ao Plano 
S0 Municipal de Saneamento Básico e as Emendas Parlamentares destinadas a Saúde. Foi feito uma nova 
81 reclamação sob a falta de um veículo exclusivo, para atender exclusivamente as Unidades Básicas de Saúde. 

Dessa forma esta Ata foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiros e representantes presentes. 82 
83 Continuando com a pauta CMS - Pauta n° 023/2014, da CENTÉSIMA SEXTA (106) REUNIAO 
84 ORDINARIA, a fomação da Comissão Organizadora e a organização da Eleição para o Conselho Municipal de 
85 Saude, como já foi informado pelo Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, secretário do conselho, a composição do 

conselho está erada, não paritária e ainda com a desistência da Conselheira, Marina Ferreira Mota, 86 
87 representante da Associação de Bairos e Moradores, bem como a desistência do Conselheiro, Rafael de Souza
88 Araujo, representante das Entidades Religiosas e por não apresentarem nenhum substituto e as justificativas por 
89 escnto, não fazem mais parte do conselho e por isso há necessidade de fazer esta eleição, antecipando a que 
90 seria realizada no próximo ano e com base em tais de outras eleições de outros conselhos, fez um que seja 

adequado para a nossa realidade, informou que uma copia foi enviada ao Ministério Público, para aprovação e 91 
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93 
conl uhecido como marTuCo, devido à falta de intereNsc das entidades existentes en participar, foi leita uma 

leta coreçocs e gSsim foi feto, houve questionamento com o Conselheiro lEstadual. Sr Neiton Pedro Chaves 

observaçao que na0 adianta ter muitos consclheiros c poucos participarem, scndo obrigatório respeitar a 
pare aridade exigida peln resoluçåo 453/12 do Consclho Nacional de Saúde, sendo 50% de usuários 25% de tabalhadorOs da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores de ser viços privados na área da 97 
sSaide, o onsclheiro, Sr. Abräo Gomes de Gouveia pede mais informação sob a lei que regulanenta a 

98 
ComposiçaO dos cosclhos, o Sr. Edivaldo Rosa dc Oliveira, sccretário do conselho. inforna quc scrá feito um 

99 

O0 Convite a lodas as entidades, prestadores c servidores, com comprovação do recebinento do convile e c explicado (quc a representaçâo de usuários quc quantificam a participação, quanto mais candidatos tiver do 

102 
seguimento de usuários, proporcional1mente deverá aunentar para as outras represcntações, sempre obedecendo 

à paridade exigida. Para o caso das entidades religiosas, será feito um convite a todas as igrejas evangclicas e a J0 
04 mesma tera quc escolher os scus represcntantes, lembrando que a nossa composição é de dezesseis memoros 

05 sendo oilo titulares e oito suplentes, questionamentos foram feitos referente à lei municipal sob a composição e 

duvidas foram esclarecidas, lembrando que o Ministério Público tem que participar da cleição. ajudando na 106 
organizaçao c para ajudar a dar mais credibilidade, é informado a todos que a eleição será fcita por blocos. 107 
usuários, prestadores e servidores, cada um com as suas indicações. O Sr. Abrão Gomes de Gouveiaeo Sr. 108 
Edivaldo Rosa de Oliveira, informam que irá à Rádio TransAraguaia FM no dia 07/11/2014, para falhar sob a 109 
importancia do conselho de saúde e da eleição e convida quem tiver interesse a participar, foi infonmado 10 
novamente da criação da Comissão de Saúde, na Câmara Municipal e que ela poderá ajudar o conselho de 

saúde. Para realizar csta cleição, tem quc criar uma comissão cleitoral para organizar-la, ficando a data provável 112 
I13 05/11/2014 ao dia 27/11/2014 para receber as inscrições c explica como serão formado as representações das 

entidades, por exemplo, as entidades religiosas, caso alguma entidade desconcorde de algo, terá o prazo para 
115 
14 

recurso, seja na comissão eleitoral ou no Ministério Público e no dia 28/11/2014 será o dia da eleição, 

lembrando que será entregue convites a todas as entidades, prestadores e servidores. Assim que o edital estiver 

17 
16 

autorizado, será cntregue uma copia a todos consclheiros e copias serão colocadas em locais de grande 
circulação e no placar da prefcitura. Uma observação é para participar a entidade deve existir em Mozarlândia, 

119 
18 

não podendo ser de outra cidade. Lembrando que a função de conselheiro de ser fiscalizador e sua 

responsabilidade é solidária, foi informado da diligência do TCM, referente à prestação de contas de 2013, por 

ter sido aprovada com ressalva e que será entregue a Secretária de Saúde um oficio constando as ressalvas. 
122 

120 

121 
Então fica criado a comissäo eleitoral, composta por: Abrão Gomes de Gouveia, como Presidente, Edivaldo 

Rosa de Oliveira, Vice-presidente e Marlene Vieira Costa, secretária e que será feita uma resolução 

descriminando a composição da comissão eleitoral, é explicado para o caso das Agentes de Saúde, que deverá 

fazer uma reunião com ata indicando as suas representantes, sendo desta forma para todas as entidades 

participantes, lembrando que as representações de usuários quantificam as participações, respeitando a paridade 

entres as entidades. Não havendo mais nada a tratar foi declarado encerrada a reunião ordinária, Conselho 

123 
124 

125 
126 
127 
128 Municipal de Saúde às 17 hs e 50 min., O presidente em exercicio, agradece a presença de todos. Para constar 

eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseada no áudio gravado da 

CENTÉSIMA SEXTA (106') REUNI ORDINÁRIA, que após sua leitura, e se aprovada, deverá ser assinada 
131 

129 
130 

pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Elvis Maurício do 

132 Amaral, Edivaldo Rosa de Oliveira, Maria Eleuza Ferraz de Lima, Valdeci Antônio Soares, Marlene Vieira 

Costa, Eloy Antunes Figuciredo. 
134 
135 

133 

Assinatura dos Membros e representantes: A 
136 

137 

138 

139 
Secretária Mun. de Saúde.- 

Dec. 085/2014 

FIM. 
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