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ATA DA CENTÉSIMA DËCIMA REUNIÃO ORDINARIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

4 Livro ATA pág. N°7 

6 Ao oitavo dia do mês de outubro, de dois mil e quinze, (08/10/2015), às 16:00 horas, na 

7 sala do Conselho Municipal de Saúde, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, situada a 

8 Rua Säo Paulo s/n°, Centro, Mozarlândia/GO, próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a 

9 CENTESIMA DECIMA TERCEIRA (113a) Reunião Ordinária. Pauta para esta reunião: 

10 Prestação de contas, do primeiro quadrimestre de 2015 e demais assuntos que surgirem. 
11 Estando presente nesta Reunião o senhor Abrão Gomes de Gouveia, o senhor Edimilson 
12 Alves de Oliveira, a senhora Maria Eleusa, a senhora Marilene Vieira Costa, eu Eliane 

13 Barbosa Mendanha, 0 senhor Elvis Mauricio do Amaral. O presidente Elvis deu inicio à 
14 reunião, agradeceu a presença de todos, justificou o não funcionamento do ESF I, que 

15 ainda aguarda a liberação da Vigilância Sanitária Estadual, informou ainda que o ESF III 

16 esta funcionando normalmente, e que o transtorno com a reforma do Hospital Municipal, 

17 dá se para atender exigências da Vigilância Sanitária Estadual, o municipio está 
18 cumprindo e fazendo outras reformas que o Hospital está precisando. Em seguida o 
19 presidente passa a palavra, para o senhor Romualdo (Contador), para apresentar a 

20 prestação de contas do primeiro quadriênio de 2015, alguns conselheiros reclamaram 
21 sobre o tamanho das letras que vem nas planilhas e que sentem dificuldades em enxergar 
22 o que se está sendo dito e o senhor Romualdo expos que não tem como tirar nenhum 
23 tópico pois a planilha ficaria faltando informação, o senhor Abrão sugeriu que deveríamos 
24 usar um Datashowe todos nós concordamos, o senhor Edimilson questionou sobre a falta 
25 de informação da base salarial no site do servidor e o senhor Romualdo Ihe disse que 
26 todos os salários estão bem visiveis, e que qualquer pessoa pode ter acesso a essas 
27 informações. Após explanação, feita pelo senhor Romualdo, fica aprovada por 

28 unanimidade e sem ressalva, a prestação de contas do primeiro quadriênio de 2015. E 
29 que para a próxima reuniäo do Conselho, no dia 25/11/2015, que a prestação será 
30 apresentada usando um Datashow, para que todos tenham maior clareza na apresentação 
31 das planilhas. O presidente Elvis fala sobre a aquisição dos carros, que estão à disposição 

32 do serviço da saúde, uma saveiro para a FUNASA, uma Spin e uma ambulância para a 
33 Secretaria de Saúde, ambos estão a serviço do municipio e da população. o senhor 

34 Edimilson indaga sobre a dificuldade de entrar no Tribunal de Contas, e ter informações 
35 sobre as contas e salários de funcionários, questiona ainda, o que é material de consumo? 
36 eo senhor Romualdo explica que desde material de limpeza, à materiais laboratoriais. Eu 
37 Eliane Barbosa Mendanha, que secretariei e digitalizei esta ata, seguindo com a assinatura 
38 dos conselheiros. 

39 Assinatura dos Membros e representantes: Oias oaalkcc Muasdpai 
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