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10 Aos nove (09) dias do mês de agosto de dois mil e treze, (09/08/2013), as dezessere 
oras 

na sala do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua São Paulo s/n, cen 12 Mozarlândia/GO, anexo, a Secretaria Municipal de Saúde, realizou-se a NONAGESIM 13 PRIMEIRA (91) Reunião Ordinária. Dando prosseguimento ao trabalho, o Sr. Edivaldo Ro 
osa 

14 de Oliveira, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, informou a todos 
15 presentes que estaria gravando o áudio da reunião, e se for aprovado, será mais uma nov 16 forma de registro das reuniões além da Assembléia de Tramites Administrativo -ATA 17 Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Sauo 18 procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentandoa todos os presentes, Dana 19 prosseguimento ao trabalho, passou à palavra ao senhor o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveird 20 Secretário Executivo do Conselho, que apresentou a pauta da reunião do CMS-n 
21 006/2013, entregue com antecedência aos membros, no qual consta,; Apreciação da ATA da 

NONAGESIMA (90°) Reunião Ordinária, realizada no dia dois do mês de julho de dois mil e 
23 treze Reformulação da composição do Conselho Municipal de Saúde; Reformulação do 
22 

24 Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e demais assuntos relacionados à Saúde 25 Publica do município de Mozarlândia, que leu a transcrição da ATA NONAGESIMA (90) 
26 Reunião Ordinária, informando a todos os conselheiros, que qualquer momento havendo 

27 discordância do conteúdo da leitura poderia fazero questionamento, ao final da leitura da ATA 

28 NONAGËSIMA (90 ) Reunião Ordinária a Secretária Municipal de Saúde Maria José Matias
29 Pereira, ficou com duvidas em relação às contas de e-mail e facebook, no qual foi informado 

30 que foi distribuído um informativo a diversos estabelecimentos públicos, divulgando tais 

31 contas, que será mais um canal de comunicação entre a população eo Conselho Municipal 
32 de Saúde, sanada as duvidam em relação ås contas e-mail e facebook, o conselheiro, Rafael
33 de Souza Araujo, questionou como será a atuação do Conselho Municipal de Saúde referente 
34 ao Projeto Farmácia Viva apresentada pela conselheira Marina Ferreira Mota, se caberia 
35 Conselho a execução do projeto, mas ela própria, com as informaçQes apresentadas pelas 
36 Enfermeiras Coordenadoras dos Postos de Saúde, haveria grandes riscos á saúde dos 
37 usuários na implantação desse projeto, devidos o fato que as algumas plantas medicinais, são 
38 tóxicas e sendo manipuladas da forma errada poderia prejudicar aqueles que as utilizariam. 
39 que para sua implantação seria necessário uma equipe técnica disponível para dar 
40 prosseguimento a sua implantação, aumentando a sim o seu custo, a Secretária Municipal de 
41 Saüde, Maria José Matias Pereira, alertou quanta a importäncia dos Postos de Saúde, PSF 
42 na orientação a população sob o uso de determinadas plantas, sendo que uma outras formas 
43 poderiam ser usadas através de conv�nios com as igrejas e não sendo vinculada a Secretaria 
44 Municipal de Saúde, conforme orientação feita pela própria Secretaria Municipal de Saúde 
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45 Maria José Matias Pereira, assim sendo, esse projeto pela sua complexidade no momen 

46 não fica aprovado a sua implantação. O conselheiro, Ratael de Souza Arauio, Dediu mai 
47 informações quanto à criação do Arquivo proprIO para armazenar todos os documentosde 

48 Cnsalho Municipal de Saúde CMS, algumas entidades e representantes ainda näo 

49 entregaram a documentação ao Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário do Conselho de 

50 Saude, alqumas dúvidas quanto aos documentos foram colocadas em discursão, tiradas elas, 

SI fai reiterado um novo pedido a entidades e representantes para providenciar tais 

52 documentações, necessários para a regularização do Conselho Municipal de Saúde, para que 

53 seia alimentado o Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde - SIACS, 

54 mantendo o Conselho Municipal de Saúde atualizado quanto à documentação de todos os 
ss membros representantes. Referente ao tema em pauta a composição do Conselho Municipal 

S6 de Saúde de Mozarlândia, no qual foi recomendando modificação quanta representação das 
57 Entidades, onde o representante dos prestadores de serviços que é funcionário público 
58 municipal, não deveria estar representado esta entidade e sim como representando os 

vidores da saude, foi sugerida pelo Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário do Conselho, 

60 uma reunião das farmácias e drogaria e laboratórios que são prestadores de serviço a saúde, 

para eleger seus representantes, membro e suplente, tendo como sugestão para essa eleição 
62 que os proprietários dessas empresas que já foi membro do conselho não poderiam ser 

63 eleitos e sim votar em outra pessoa para que possa dar oportunidade a outros de participar do 

(4 Conselho Municipal de Saúde CMS, na questäo da Escala de Plantão das farmácias e 
65 Drogarias nos finais de semana, no qual todas receberam um copia da referida escala, a 

66 proprietária da Farmácia Santa Mônica não aceitou e que não iria respeitar a escala de 

67 plantões, os conselheiro, Abrão Gomes de Gouveia, foi à empresa e conversou com a 

68 proprietária e ela decidiu respeitar o ciclo dos plantões, o conselheiro, Rafael de Souza 
69 Araujo, foi à empresa e conversou com a proprietária e ela informou que foi feita uma reunião 
70 no qual ela e mais outro proprietário de outra farmácia não foram convidados e que decidiram 
71 sem comunicar a eles, mesmo assim alega que irá respeitar a escala. Referente às denuncias 
72 O conselheiro, Rafael de Souza Araujo, reclama da forma do atendimento prestado pelos 
73 Médicos plantonistas do Hospital Municipal, onde os dois médicos que ali estavam, tinham 
74 condutas diferentes uma do outro, a Secretária Municipal de Saúde, Maria José Matias 
75 Pereira, perguntou ao conselheiro Rafael de Souza Araujo o nome do profissional, mas ele 
76 não se lembrava do nome do profissional, mas pelas informações do horário, indicava se seria 
77 o médico responsável pelo atendimento ao público no Programa Estratégia de Saúde da 
78 Familia Equipe Il (António Ferreira), alvo de outras denuncias quanto ao atendimento, foi 

61 

79 intormado pela Secretária Municipal de Saúde, Maria José Matias, que este profissional nao 80 faz mais parte do quadro de médicos do Municipio de Mozarlândia, e com isto sendo resolvida 81 a questão das denuncias. Sob a reformulação do Regimento Interno do Conselho Municipal 82 de Saude, que está desatualizado em relação à nova Lei Municipal n° 635/10-05-2013, com 83 1SS0 O Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saude, 84 ja esta fazendo a reformulação e adequação necessária tal como: orçamento proprio para 85 CUstear despesas do Conselho Municipal de Saúde para eventos e cursos paraP 86 ano, a conselheira, Marina Ferreira Mota, informou aue através do MinisterioPuOn 87 Estadual, tem recursos oriundos de taxas cobradas dos Boletins de Ocorrências (BO), ficanao 88 o Conselho averiguar a possibilidade de adquirir um percentual dessa tonte de recurso 
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89 outras como IPVA, ficando depositado em fundo próprio do Conselho e a forma de comaue 

gina 

3 
de 

4 

Pá 

90 as próximas eleições para a formação dos novos membros, sendo informado a todoráo 

Omo será 

91 assim que estiver pronto será apresentado a todos para ser analisado. Conselheiro nto 92 Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde comunicouo recebiria 93 de um oficio do Sr. Venerável Elias Vasconcelos Machado, membro da Maceioal 94 questionando o fato dela não estar participando da nova composição ão do Conselho MunclH 95 de Saude, o Sr. Abrão Gomes de Gouveia, alegou que foi eleito Presidente do Co 96 MuniCipal de Saúde já com os membros eleitos e que houve alteração na comp 97 seguindo a Lei Municipal n° 635/10-05-2013 dando a paridade necessária para o 

elho 

98 desempenho do Conselho Municipal de Saúde, mesmo assim, a Maçonaria pode plelt 99 direito de ser membro do conselho na justiça, caso o fizer deverá ser feita alteraça 
101 membros, foi informado pelo Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conse 

eis 

na 

T00 composição aumentando o numero de conselheiros, podendo ser de oito, doze ou dezes 
102 Municipal de Saúde que houve uma conversa informal entre ele e o Sr. Veneráve 103 Vasconcelos Machado que alega estar tendo uma forma de retaliação política, excluinao 

lias 

104 Maçonaria da nova composição dos conselheiros e que após o recebimento do ofclo 105 06/2013 da Maçonaria lido pelo Sr. Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente d 
106 Conselho Municipal de Saúde, será respondido o mais rápido possivel, dizendo que a 107 Maçonaria sempre será parte integrante dos Conselhos do Município em especial o da saude 108 e que sempre estará convidada a participar das reuniões, que é aberta a qualquer pess0a ou 
109 entidade, podendo dar sugestões, fazer reclamações entre outros, não podendo votar nas 
110 decisões do conselho. Contudo, foi questionado pelo Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário 111 do Conselho, se a Maçonaria participava das reuniões anteriores, que conforme a Lei 
112 Municipal n° 132/93, Art. 5, I, que instituiu o Conselho Municipal de Saúde e a nova Lei 
113 Municipal n° 635/13, Art. 6, § 1, que dá a nova redação a Lei Municipal n 132/93, trata da 
114 punição aos membros faltosos, ficando o Conselho Municipal de Saúde a procurar o Conselho 
115 Estadual de Saúde, caso deva alterar o numero da composição atual que é de oito membros 116 para outro numero, sendo que com maior numero de membros poderá haver dificuldades de 117 reunir todos os membros, alegação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, Maria José 118 Matias Pereira; é por isso que, com o novo Regimento Interno, alegação feita pelo Sr. 119 Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, que não irá deixar nenhuma entidade 120 associação ou representação fique sem participar do conselho, desde que esteja habilitada. 121 conforme estará disposto no novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, outra 122 observação feita é que com a composição atual, dificilmente falta um membro dos oito eleitos 123 quando não é possível seu suplente está presente, afirmação feita pelo Sr. Edivaldo Rosa de 124 Oliveira, Secretário Executivo, foi feito um pedido pela conselheira, Marina Ferreira Mota, que 125 na próxima reunião, ordinåria, seja convidado o Sr. veneravel Elias vasconcelos Machado 126 para participar, que a reunião é aberta a todos e assim chegar a um consenso, que as 127 decisões será feita exclusivamente pelos membros presentes, orientação dada pelo s 128 Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. E 129 repassado a todos sob o oficio do gabinete do Prefeito, referente ao projeto de implantacão 130 Sistema de Esgoto Sanitário Municipal. Ficou deCidido que será feito um convite as farmácia 131 e Drogarias e Laboratórios para eleger um membro e suplente para fazer parte do Conselh 132 Municipal de Saúde e com isso o Sr. Elvis Mauricio do Amaral, representante das Empresa 
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3 Prestadoras de Serviço de Saude passara para Representante dos Servidores da 133 

34 será confirmado com o Sr. Vilian, Conselno Estadual de Saúde, se estará correta a nova formaçao. A Secretaria Municipal de Saúde Maria José Matias Pereira, 

para ajudar dando sugestões para melh Ihorá-lo mais e avisa que sera necessária uma 

135 
omunicou que está sendo formulado o Plano Municipal de saude e convida os membros 136 

137 
38 traardinária para apreciação do Conselho. O Conselheiro Abr�o Gomes de Gove 
39 Presidente do Conselho Municipal de Saude, intormou que a vigilancia Sanitária MunicinDal 
140 estará fazendo a pactuação 2013/2014 na cidade de Goiás. O oficio do gabinete do Prefeito 
41 referente ao projeto de implantação do Sistema de Esgoto Sanitário Municipal, que foi lido 
142 Delo Sr. Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 

4 A Conselheira, Marina Ferreira Mota, fez uma reclamaçao referente a perda de documentos 
144 (AIH) de usuários pela Secretaria de Assistência Social. Não havendo mais nada a tratar o 45 Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, declarou 46 encerrada esta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde as 17:48 hs, agradecendo 147 a presença de todos os presentes e convidando para a próxima reunião que será no dia 03 de 148 setembro de 2013. Foi feito um novo convite para os membros do Conselho pela Secretaria 
149 Municipal de Saúde, Maria José Matias Pereira, para participar da formulação do Plano 150 Municipal de Saúde, que estará à disposição de todos na Secretária Municipal de Saúde. 151 Para constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, 152 baseadas no áudio gravado na reunião, que após sua leitura, se aprovada, deverá ser 153 assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes de 
154 Gouveia, Elvis Maurício do Amaral, Maria José Matias Pereira, Edivaldo Rosa de Oliveira, 155 Marina Ferreira Mota, Maria do Socorro Pereira de Souza, Rafael de Souza Araujo, Larissa 
156 Mayara Santos. 
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