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6 Ao Decimo quarto dia do mês de maio, de dois mil e quinze, (14/05/2015), às 16:00 
7 horas, na sala do Conselho Municipal de Saúde, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, 
8 situada a Rua São Paulo s/no, Centro, Mozarlândia/GO, próximo ao Hospital Municipal, 
9 realizou-se a CENTESIMA DÉCIMA (110a) Reunião Ordinária. Pauta para esta 

10 reunião: primeira; elaborar o calendário de reuniões, segunda; eleger comissão especial 
11 do Conselho, terceira; apresentação do RAG relatório de Gestão 2014. O presidente do 

12 Elvis abre a reunião, discutimos a respeito do dia da reunião mensal, fica decido por 
13 unanimidade toda última quinta do mês, passamos para o segundo item para formação 
14 Comissão Especial para representar o conselho que ficou assim formado: Edmilson Alves 

15 de oliveira, Marilene Vieira Costa e Maria Cristina Neves de Souza Fernandes. Abrão 

16 pergunta se alguém quer falar de algum assunto importante, ressalta a necessidade e a 

17 importância de estarmos fazendo essas colocações, dá exemplo da licitação de remédios, 
18 Edmilson pergunta se o conselho deve ser comunicado dessas licitações. Elvis e Abrão 

19 ficam de verificar. Marilene questiona a respeito da compra de medicamentos das 

20 farmácias locais a representante da Secretária de Municipal de Saude explica que a 

21 compra tem que ser feita em várias farmácias. Edmilson pergunta como pode ser feita as 

22 denúncias e a divulgação do conselho. Fica combinado de fazer alguma coisa para essa 

23 divulgação, que seja por meio da rådio ou outro meio. A palavra é dada a representante 
24 da Secretária Municipal de Saúde que passa a RAG (Relatório Anual de Gestão).Período de 

25 janeiro a dezembro de 2014, onde consta identificação do município, arquivos anexos 

26 Resolução de PMS de 2014, Plano Municipal de Saúde 2014 e Resolução de Aprovação 
27 2014. O conselho vai avaliar e posteriormente emite a resolução. O Presidente fala da 

28 compra de mais dois carros para Secretäria Municipal de Saúde com recursos FUNASA.

29 Abräo fala que a Vigilância Sanitária também necessita de um novo carro, pois o que 
30 possui está em condições precárias. Marilene fala da questão da farmácia dela ficar 
31 sempre aberta, pois a população esta sendo prejudicada, pois as farmácias n�o estão 

cumprindo os plantões, fala que já pensou em procurar o promotor e o Abrão fala que o 
33 conselho não é o órgão competente para fazer isso. Marilene fala da falta de união dos 
34 proprietários de farmácias. Nada mais a declarar fica esta reunião encerrada eu Maria 
35 Cristina Neves de Souza Fernandes que secretarei e digitei segue assinada por mim e 

32 

36 demais menbros. 
37 

38 Assinatura dos Membros e representantes:Man Lutn nes duhu anurd- 
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