
disso, pode ter problemas nas constas dos municipios, seguindo para a apresentação do Relatoria 
do terceiro quadrimestre de 2013, onde fez explicações sob as diferenças das previsões em 
relacão aos outros valores do quadrimestre anterior, onde o municipio passou com saldo muito 
acima, devido o valor do resto a pagar, que são referentes à construção de unidade de saúde, 
Zeram explicações sob os dois tipos de contas de resto a pagar e como é feito o repasse de 
verbas, dos prazos pequenos para execução de projetos e da forma do sequestro do dinheiro 
apos apresentação do Relatório do UADRZMESTRAL {RREO - Reiatóris Resumidc de 
gE Drçamentária), elaborado pela Secretária Municipal de Saúde, Sirley da Silve 
endanha e apresentado pelo Sro Romualdo Gama, contendo as informações financeiras, redes 
TISICaS, ofertas e produção de serviços na saúde, referente ao primeire, isgunde s :cs. 
iEsra d ane de 2013, foi confimado que para o próximo relatório as informações 
serão mais bem detalhadas discriminando os gastos por setor, o Conselho Municipal de Saude 
atraves de seus conselheiros aprova com ressalvas o relatório, pelo Sr° Abrão Gomes de Gouveia, 
Evis Maurício do Amaral, Marlene Vieira Costa, Jaires Soares Ferreira, Maria Eleuza Ferraz de 

Lima, totalizardo cinco votos, um voto a favor da Senhora Sirley da Silva Mendanha, um voto 
Contra do Sro Rafael de Souza Araújo, que fez um breve comentário da forma que as informações 
estão apresentadas, assim totalizando sete membros, houve novas ponderaçöes entre OS 
conselheiros, o Sro Abrão Gomes de Gouveia, presidente do conselho, faz comentário referente à 
demora erm atender aos pedldos, da falta de estrutura do conselho para trabalhar, foi sugerido 
pelo Sro Romuaido Gama, incluir na LDO um local próprio ou alugado com auditórlo para os 
conseihos existentes no municipio, prosseguindo para o próximo assunto da pauta que e a 

apreciação da Tabela de valores dos trabalhos executados empresas ou profissionais autönomos 
de prestação de serviços na área da saúde para o exercício de 2014 a 2016, no qual fol explicado 
pela Sr Sitey da Silva Mendanha, secretária Municlapat de Saúde, a forma de como será feito os 
reajustes para estes profissionais nesse periodo, sendo estes valores liquidos, comentarios foram 
feitos, opniões e sugestões foram dadas, novas explicações da dificuldade de contratar 
profissionais da area da saúde, o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, sugere que ao fazer o reajuste, 
ser ele dado em igual percentual para todos os profissionais contratados, ela informa que o 
aumento que está vigorando foi dado pelo secretário anterior, o Sro Sro Rafael de Souza Araujo, 
questiona esse aumento sem ter cido aprovado pelo conselho de saúde, ela informa que foi 
orientada a apresentar no conselho e quanto 'ao outro fol um acordo entre o secretário anterior e 
os médicos, foi sugertado a Secretária Municipal de Saúde, a Sre Sirley da Silva Mendanha, 
refazer a tabela de valores, indicando um indicie desque que não comprometa a financeiramente 
a secretaria, que servirá como base para os reajustes dos profissionais contratados, ela explica a 
vantagem de contratar uma cooperativa, ficando decidido que os valores que foram dados 
permanecem e que para o proximo reajuste o percentural será igual para todos proficionals 
contratados, será escolhido o indicie que servirá. como referencia, mas sendo observado as 
condiçães financeiras do Fundo Munictpal de Saúde, o Sro Abrão Gomes de Gouvela, presidente 
do conselho, atendendo um pedido da Sra Marilene Vieira Costa, proprietaria da farmacia Santa 
Mônica, abrir a farmacia do setor Nova Mozarlândia no dia 18/04/2014, devido ao fato da 
farmacia que ina abrir neste dia ter encerrado suas atlividades, ficando aprovado este pedido. Não 
havendo mais nada a tratar foi declarado encerada a reunão ordinária Conseiho Municipal de 
Saúde às 18 hs 20 min, ,o, presidente agradece a presença de todos. Para constar eu, Edivaldo 
Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseada no áudio gravado da 
CENTÉSIVA PRIMEIRA (101) REUNIAO ORDINÁRIA, que após sua leitura, se aprovada, deveré 
ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes de 
Gouveia, Elvis Mauricio do Amaral, Edivaido, Rosa de Oliveira, Sirley da Silva Mendanha, Marlene 
Vieira Costa, Rafael de Souza Araújo, Jaires Soares Ferreira, Maria Eleuza Ferraz de LIma. 
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