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DE MOZARLÁNDIJA RASL 

ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

Livro ATA pág. N° 91 

Aos dezesete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, (17/04/2014), às 10 h 
5 

15 min., na sala provisória do Conselho Municipal de Saúde, prédio anexo ao da 

Prefeitura Municipal, situada a Rua São Paulo s/n°, Centro, Mozarlândia/GO, 
próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a CENTÉSIMA SEGUNDA (102a) 

6 

7 

8 
REUNIAO EXTRAORDINÁRIA. o Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
presentes e procedendo à abertura dos trabalhos, no qual ele proprio realizou a 

ieitura da ATA CENTÉSIMA PRIMEIRA (1018) REUNIÃO OFRDINARIA, que após a 

9 

10 cumprimentando a todos os 

11 
12

sua leitura, foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes 
devendo ser corrigido algumas palavras, o Sr° Abrão Gomes de Gouveia, 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, faz um exclarecimento sob os 

plantões das farmacias, comentarios foram feitos sob o assuntoe resolvido, o Sr 

13 

14 

15 

16 
Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, comenta do problema quea 
Secretaria Municipal de Saúde passa que é a falta de uma internet de boa 

17 
18 

qualidade e propõe novamente ao Conselho que a Secretaria tenha uma conexão 

exclusiva de internet, pois a sua falta tem prejudicado os trabalhos, a Sr.a Sirley 
19 

20 

da Silva Mendanha, Secretária Municipal de Saúde, informa que será instalada 21 

22 uma nova conexão, que já foram feito o cabeamento, faltando ser colocado no 

Hospital, no qual será feito logo após a conclusão da reforma, outro assunto é 

referente ao membro suplente representante da Secretaria de Saúde, onde o 
responsável técnico de contabilidade tem colocado dificuldade para a suplente 
comparecer as reuniöes do Conselho, sendo que a indicação foi feita pela própria 
administração, que na falta da Secretaria Municipal de Saúde, membro nato e na 
falta de seu suplente, não poderá reclamar da decisão do Conselho, após 
comentários, fica resolvido que logo após a capacitação dos conselheiros, será 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
resolvido à substituição da entidade e dos suplentes, o Sro Edivaldo Rosa de 
Oliveira, fez um breve comentário sob a audiência publica da LDO, onde ele e o 
Sro Abrão Gomes de Gouveia participaram, foram dadas sugestöes entre elas: 
construção de um prédio próprio para acomodar todos os conselhos do município, 
contendo um auditório para as reuniões; a criação da Superintendência de 
Trânsito, devido ao grande numero de acidentes de transito; que a prefeitura 
adquire um quantitativo minimo de cinco ambulåncias, sendo sugerido uma 
ambulância para cada dois mil habitantes; a criação de uma casa para 
acolhimento de menores infratores; foi pedido aumento salarial para servidores 
efetivos em 2015 e a realização de concurso publico em 2015, a Sr.a Sirley da 

30 

31 
32 
33 

34 
35 

36 

37 

38 
39 

40 Silva Mendanha, Secret�ria Municipal de Saude, informa da situação de outra 
ambulância que está na manutenção, o Sr° Edivaldo Rosa de Oliveira, sugere que 
este veiculo seja leiloado, devido o fato que ela sempre apresentou defeito, a 
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Sra Maria Eleuza Ferraz de Lima comenta sob as mortes de bebes no municinin 
o assunto foi bem discutido, questões foram abordadas e discutidas 
conselheiro Sro Abrão Gomes de Gouveia, relatou ao Conselho sob a infestac 
de caramujo africano e apresentou uma isca, usada para fazer o Combato 
utilizada nas cidades de Aruan� e Araguapaz, a proposta foi aceita e sers 

ação 
ate, 
rão adquiridos duzentos pacotes para fazer o combate e prevenção, o Conselheir 

Sro Abrão Gomes de Gouveia, pede que as Atas sejam enviadas ao Prefeito, par 49 
50 que fique ciente das ações do conselho, devido alguns pedidos não ter sid 

repassado a administração, o Sr Edivaldo Rosa de Oliveira, relata u 
novamente houve perda de arquivos em seu computador pessoal e pede qur 
sejam providenciados os equipamentos de informática e áudio, será feito um 
novo pedido para aquisição destes equipamentos, questionamentos foram feitos 

que 

prosseguindo então com a leitura da Pauta CMS n° 017/2014, no qual consta 

Apreciação do Relatório Anual De Gestão RAG 2013, apresentado Dela 
Secretaria Municipal de Saúde, a Sr.a Sirley da Silva Mendanha, no qual ela 
explica as ações realizadas ou não no período, as metas atingidas ou não e 
investimentos, foi apresentado a Tabela de valores Planilha de Cargos e 
Salários, que teve comentários elogiando os valores apresentados, sendo eles 
aprovado por unanimidade por todos os conselheiros presentes, foi sugerido que 
0s valores da tabela não seja repassado tendo sigilo, foi avisado da capacitação 

58 

59 
60 
61 

62 
em maio, que está sendo organizado. Não havendo mais nada a tratar foi 
decdarado encerrada a reunião Extraordinária, Conselho Municipal de Saúde às 
12h00min. O presidente agradece a presença de todos e convida para a próxima 
reunião em maio. Para constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário 

63 

64 

65 

66 

Executivo, transcreve esta ATA, baseada no udio gravado da CENTÉSIMA 57 

SEGUNDA (1 2) REUNIAO EXTRAORDINARIA, que após sua leitura, se 
aprovada, deverá ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e 
representante presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Elvis Maurício do Amaral, 
Edivaldo Rosa de Oliveira, Sirley da Silva Mendanha, Marlene Vieira Costa, Maria 
Eleuza Ferraz de Lima. 
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Assinatura dos Membros e representantes: 
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