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5 
A0 decimo dia do mês de março de dois mil e quatorze, (10/03/2014), às 16hs, na sald 

provisória do Conselho Municipal de Saúde, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal 7 

6 

situada a Rua São Paulo s/no, Centro, Mozarlândia/GO, próximo ao Hospital Municipa
realizou-se a NONAGÉSIMA NONA (992) Reunião Ordinária. O Conselheiro Abra0

8 

9 

Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentando a 
todos os presentes e procedendo à abertura dos trabalhos, apresentou a pauta da 
reunião do CMS Pauta n° 014/2013, no qual consta; Leitura da ATA da ultima 
reunião NONAG�SIMA NONA (98a) Reunião Ordinária; Falta da apresentação da 
Prestação de Contas do 20 e 30 Quadrimestre de 2013, extrato das contas atualizado, 
Aquisição de Equipamentos de informática e gravação de audio; Pedidos feitos pelo 
Conselho: Lista dos veiculos pertencente à Secretaria de Saúde e inserir as fontes de 

recursos nos veiculos; Estacionamento para Palio, aquisição do outro veículo, lista dos 
veículos e a sua localização; Marcar a data para a capacitação dos Conselheirose os 

crachás de identificação; próxima reunião, ser realizada em uma das Unidades de 

Saúde; Instalação dos equipamentos de vídeo e áudio doados peto Conselho Estaduat; 
Denuncia referente ao ESF III, foco do mosquito da dengue; Local apropriado para o 

Lixo comum do Hospital Municipal; Outros assuntos relacionados à saúde entre eles o 
Projeto da Vitamina A que apresentado pela Enfermeira Cacylda Maciel Araújo Carrijo, 
Coordenadora de Atenção Básica, informa que o Ministério da Saúde renovou e 

25 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 
23 

24 
implementou o calendário das vacinas de hepatite A e HPV e está fazendo a 
suplementação da Vitamina A, que são pequenas capsulas, que as crianças com idade de 
quatro a seis meses irão tomar uma dose e as crianças de seis meses completos até 

cinquenta e nove meses vão tomar a mega dose, ela explica da necessidade de tomar

estas doses, no qual algumas famílias não têm condições financeiras ou hábito de ingerir
alimentos que contema vitamina A e que a falta dessa vitamina pode levar a cegueira e 
outros problemas como o de pele e que para esta suplementação da Vitamina A, a 

Secretaria Municipal de Saúde precisa da autorização do Conselho Municipal de Saúde 

26 

27 

28 

29 
30 

31 

32 

para solicitar as capsulas ao Ministério da Saúde, que somente libera as capsula, estando 
o Conselho Municipal de Saúde ciente, caso sendo aprovado, será feito um dia D para 

33 
34 

fazer esta administração, previsto para outubro, por estar proximo ao dia das crianças, a 
faixa etária é para crianças menores de cinco anos, alerta ainda que ela não é injetável é 
uma gota que pinga na boca, sendo esta a meta do municipio para a Vitamina A, foram 
feitos novas explicações da necessidade dessa Vitamina e alerta dos casos ocorridos nas 

cidades vizinhas, por isto a necessidade dessa primeira campanha no município, ainda 
não tem caso de déficit dessa vitamina nas nossas crianças, o controle será feito nas 
cadernetas de vacinação e com isto fazer a prevenção, fincando o município arcar com 
os custos da execução e para a divulgação temrecurso especifico da Vigilância 

35 

36 

37 

38 
39 

40 

41 
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Eidernioiógica, outros assuntos roram deoatidos, nao tendo nada contra foi aprovada 

unanimidade por todos 0S conseiheiros presentes o rojeto de Suplementação da 

GH2mina A fcando decaido Que a prÓxima reniao sera no PSF/ESF II em horáng de 

10ediente, o Conseineiro Rafael de Souza Araujo, pede que as reuniões do Conseiho 
Minii02 de Saúde fossem realizadas a cada quinze dias devido na demora 
ESDOSta5 aos pedidos, denunca a falta de Agentes Comunitarios de Saúde, a Enfermeira 

4 

nas 

4 
Cacyida Macel Araújo Carrijo, informa que o municipio de acordo com o IBGE deveria ter 

49 
aincD unidades e que cada uma suporta duas mil e quatrocentos familias, e que 

atualmente Mozarlàndia tem déficit de nove agentes e que aguarda ser realizado ur 2 51 processo seletivo, questionou sob as construçies do PSF/ESF e da academia, se seria 

53 viávei a construç�o dos PSF/ESF primeiro, foi informado que a construção da academia 
inigou antes devido a verba estar disponível há mais tempo e correndo o risco de perde- 4 

SISMOP, só pode começar uma obra 5 lae que de acordo com o Ministério da Saúde 
assim que terminar a outra, o recurso esta na conta, esse assunto foi discutido 

amplamente, outro assunto é referente ao uso do Palio, que está sendo mais usado para 
viagem do que para atendimento no PSF/ESF, foi novamente discutido quanto à compra 

6 

do outro veiculo, informou que ainda não houve tempo rever as diversas coisas da 59 
Secretaria devido ao fato de estar fazendo todo o serviço sozinha e que vai reorganizar e 

61 na questão do veiculo e das contas do PMAQ para comprar, que no momento precisa são 
oS mobiliários para o posto, ar condicionado, o conselheiro Rafael de Souza Araújo, 62 
questiona se tem ou não o dinheiro e ela informou que o dinheiro foi usado para pagar 63 

64 outros compromissos, o conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, questiona também sob o 
uso especifico do dinheiro que foi passado o que pode ser comprado e o uso especifico 65 
em campanhas e não foi gasto tanto em campanhas e que na época tinha duzentos mil 66 
reais em conta, a Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Sirley da Silva Mendanha informa 67 
que vai vero que aconteceu e solicita uma reunião para o próximo dia 25/03/2014 para 68 
apresentar o Relatório Anual de Gestão e a Prestação de Contas do 20 e 30 Quadrimestre 69 
de 2013, o conselheiro Rafael de Souza Araújo, questiona a forma de apresentação da 
Prestação que é colocada no dia da reunião, que dessa forma não é possível de 

70 

compreender as informações prestadas e com isso não da para aprovar algo que não 
entendeu, o assunto foi bem debatido e foi pedido que o contador da prefeitura viesse 

72 

74 até o conselho para apresentar e que ele está dificultado em comparecer nas reuniðes e 
75 não liberando a sua suplente, seguindo ao conteúdo da pauta, referente à aquisição de 

Equipamentos de informática e gravação de áudio, o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira 

informou que casa não tenha resposta da aquisição destes, irá sair do conselho, no qual 
será feito novamente ofício pedindo-os, prosseguindo, na questão da lista dos veículos e 

a sua localização e inserir as fontes de recursos, será feito um novo oficio pedindo, outro 
pedido feito é sob o estacionamento para Palio, providenciar uma tenda, que desde 

16 

78 

79 

30 

81 quando ele foi adquirido está no sol e pegando sereno, dessa forma pode danifica-lo, 

outro veiculo comentado foi referente à motocicleta que o Gustavo trabalha, onde teve 
denuncia do uso indevido fora do horário do expediente, outro item é sob a data para 

capacitacão dos Conselheiros, onde o custo para a Secretaria de Saúde é a hospedagem 
e alimentação para os conselheiros e lanche durante o evento, onde serão convidadas 

todas as entidades representativas do município, fica decidido que será na primeira 

semana de abrit, foi informado como anda o processo para receber os equipamentos de 

video e audio doados pelo Conselho Estadual, referente a denuncia do foco do mosquito 

82 
83 
84 

85 

86 

87 

88 

89 da dengue no ESF/ESF III será visto pelo Sr. Abräão Gomes de Gouveia juntamente com 

90 o responsavel pelo setor das obras para resolver o problema, outro assunto e sob o local 
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apropriado para o Lixo comum do Hospital Municipal, foi informado pela Secreta 

92 
91 

Municipal de Saúde a Sra. Sírley da Silva Mendanha que tem o projeto de reforma 

Hospital, que está sendo feito todo o replanejamento, sendo colocado na planta para 

94 

93 

aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual, o assunto da reforma foi bem coment 

pela Secretaria, ela fez um comentário sob a Centro Oeste Ambiental por não es 
95 

ar 

96 

foi 

coletando o lixo contaminado, eles alegaram que a Secretaria estava em debito mas 

Comprovado através dos comprovantes o pagamento, outro assunto comento 
97 

novamente e da Sala de Estabilização para o Hospital, onde a Sra. Maria José Mau 
98 

99 Pereira informou ao conselho que foi feito carta convite para aquisiç�ão des 

ado 

ias 

100 equipamentos o S. Marcos Antônio da Silva Junior, informou sob um pedido feito 

Ministério da Saúde, que está aguardando uma portaria que normatiza a sala e foi re 

um novo pedido a Sra. Sirley da Silva Mendanha para ver como anda este pedido, eo 

explicou que é feito a proposta no Ministério e que valor disponibilizado para o municip 

tem ter uma contrapartida e que nos próximos dias estará chegando outra ambulâncld 

foi feito uma pergunta ao Sr. Elvis Maurício do Amaral, do quantitativo de profissiona 

para combate a Dengue, ele informou que seria necessário mais dois profissionais, dessa 

forma será feito um oficio solicitando estes profissionais e mais agentes de saúde, outro 

assunto é sob o repasse aos profissionais do PSF/ESF pela produção mensal, a Sra. 

Sirley da Silva Mendanha informa que o repasse do PMAQ não é suficiente para pagar 

salario das agentes e que a prefeitura complementa este valor, este assunto foi bem 

explicado pela Enfermeira a Sra. Cacylda Maciet Araújo Carrijo, Coordenadora de 

Atenção Básica, que a cobertura hoje é de setenta e quatro por cento (74%) que nao 

tem como dar o incentivo com a cobertura baixa, conforme o edital dos agentes 

114 cOmunitários, eles tem que atender a cento e cinquenta famílias, independente da 

quantidade de pessoas que reside em cada casa e que essa gratificação seria dada caso 

a cobertura estivesse boa e o posto atendendo bem, informa que o repasse do PMAQ2 

está com três meses de atraso e que para próxima reunião irá trazer a quantidade de 

atendimentos realizados nos postos e hospital, foi sugerido pelo Sr. Edivaldo Rosa de 

Oliveira, que seja feito um banner mostrando estas informações, o conselheiro Rafael de 

Souza Araújo comentou referente ao plantão do médico, que estava no plantão do 

hospital e atente no posto no outro dia, este assunto foi bem discutido, mas devido à 

dificuldade de conseguir médicos, eles fazem plantões no hospital e nas cidades vizinhas 

e com a divergência de diagnostico entre médicos, referente à alteração do Código de 

Postura para permitir que fique duas farmácias abertas nos finais de semana, foi 

informado pelo Presidente da Câmara, que não pode modificar uma lei por causa de um, 

foi sugerido que se faça um abaixo assinado entre a população, que se mobilize para 

modificar o código, ir até a tribuna e explicar para os vereadores a importância de ter 

uma farmácia aberta naquela região, este assunto foi novamente bem discutido, mas 

fica dependendo da Câmara Municipal modificar o código, foi pedido novamente os 

crachás de identificação para os conselheiros, o Sr. Abrão Gomes de Gouveia faZ uma 

denuncia sob a quantidade de cachorros soltos na cidade e que será feito uma solicitacãn 

a Vigilância Sanitária para o controle de zoonose, referente a denuncia do Plantão da 

Farmácia do Diogo, foi informado que ele já foi embora. Iniciando-se então a leitura da 

101 
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129 

130 
131 

132 

133 

134 ATA 98°, que após a sua leitura foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiro 
a 

presentes devendo ser corrigido o nome do Sr. Euripedes Marques, fica decidido que 

partir de hoje a Sra. Marilene Vieira Costa serà a suplente da Sra. Marlene Vieira Costa 135 
136 
137 Não havendo mais nada a tratar foi declarado encerrada a reunião ordinária Conselh 
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Mu ae 

138 Municipal de Saúde às 17hs 39 min, o presidente agradece a presença de todos 
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convida para a próxima reunião que será no dia 25/03/2014. Para constar eu, Edivaldo 
139 

Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseada no áudio gravado 140 
na reunião da NONAGÉSIMA NONA (99a) Reunião Ordinária, que após sua leitura, se 

141 

aprovada, deverá ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante 142 

presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Elvis Maurício do Amaral, Sirley da Silva 
143 
144 Mendanha, Edivaldo Rosa de Oliveira, Marilene Vieira Costa, Rafael de Souza Araújo, 

Valdeci Antônio Soares, Cacylda Maciel Araújo Carrijo. 145 
146 

Assinatura dos Membros e representantes: bap 2m3 2 ouiw n 
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