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MOZARLANDIA GO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE MOZARLÂNDIA 

ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃ EXTRAORDINARIA 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

A Livro ATA pág. N° 81 
5 
6 Aos dezenove (19) dias do mês de setembro de dois mil e treze, (19/09/2013), as 
7 dezeseis horas na sala do Conselho Municipal de Saúde, na sala da Vigilância Sanitarnd 

8 Municipal, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, situada a Rua São Paulo s/n°, Centro, 
9 próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a NONAGÉSIMA TERCEIRA (93) Reuniäo 

10 Extraordinária. o Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho
11 Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentese procedendo à abertura dos 
12 trabalhos, apresentou a pauta da reunião do CMS - Pauta n° 008/2013, no qua 

13 consta; aquisição de veículos paraa Secretaria Municipal de Saúde destinado aos 

14 atendimentos dos Postos de Saúde da Familia PSF e equipamentos. Passando a palavra 

15 para a Secretaria Municipal de Saúde, Maria José Matias Pereira, para melhor explicação, 
16 ela informa que tem uma verba (PMAQ) ou PMAC, que essa verba é para as Unidades 
17 Básicas de Saúde, pode ser utilizada para informar a população do que está acontecendo, 
18 campanhas de orientação, informar as atividades que são realizadas, as ações, as escalas 
19 da semana, cronograma da unidade, placas de indentificação dentro da unidade básica 
20 indicando os consultorios, comprar lençoes, camisolas para as mulheres que vão fazer 
21 exames, colocar um painel informando a população que está melhorando o atentimento,

22 fazer exames, placa indicando o nome da Unidade Básica, com valor de R$ 200.000,00 
23 depositado em conta do Fundo Municipal de Saúde, essa verba não pode ser usada para 
24 construção, reforma ou comprar material permanente, deverá ser utiizada para o 
25 beneficio da unidade, desde que o conselho aprove, foi solicitado a abertura da licitação 
26 para a compra de veiculos, com orçamento de um Palio 1.4 e um Uno Mille completo, as 

27 empresas; PINHEIRO VEICULOS - PINAUTO, TECAR e da CEVEL, OS dois carros na 
28 PINHEIRO VEICULOS PINAUTO ficou R$ 70.572,00, (setenta mil quinhentos e setenta e 

ficou R$ 71.000,00, (setenta e um mil reais) e na CEVEL R$ 29 dois reais), na TECAR 

30 71.400,00, (setenta e um mil e quatrocentos reais), que os dois veiculos se aprovado irá 
31 ficar a disposição da Secretaria, mas como sendo do PSF, mas se os dois carros for 

32 necessário viajar nada impede que transporte paciente, outro assunto é a Portariado 
33 Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos para o Hospital e tem até o dia 27 
34 para passar a resolução do Conselho com a aprovação para o sistema, a enfermeira Ilza, 

35 no ano passao já tinha feito uma proposta igual e não foi atendido, a lista dos materiais 
36 que o Ministério disponibiliza ainda não foi concluida, com valor de R$ 500.000,00 
37 (quinhentos mil reais) de materiais e se o conselho aprovar, a Secretaria irá trazer pronto

38 para proxima reunião, na lista consta equipamentos para o laboratório, a recepção, 
39 enfermarias, centro cirúrgico e outros para mobilhar e quipar o Hospital. O.Conselheiro 
40 Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, pergunta se os 
41 equipamentos é uma doação do Ministerio da Saüde e é confirmado que sim pela 

42 Secretaria Municipal de Saúde, Maria José Matias Pereira, e diz entrou com a proposta e 
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43 foi aprovado R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para construir na 
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44 Unidades Basicas de Saúde, que tem R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na 
rando o Dro Tarcio fazer o projeto e ser dprovado pela Vigilancia para comecar a 

A conchrucão deles, para as campanhas, ja tem previsto0 outubrO rosa, é a camoanha de 17 cOhate ao cancer de mama, prostada, pode dar gratificação para os funcionárioc dos 
48 PSF e os agente comunitarios de saude, tem uma semana de novembro para os 

49 uma semana em outudro para os bebes e para mulher, tudo isso pode fazer com 

50 o Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho, fez novo comen 
1 devido fato do conselheiro, Rafael de Souza Araujo, ter chegado após o incio da reuniãn e 52 a Secretaria Municipal de Saúde, Maria José Matias Pereira, explicou novamente sob a 53 verba do PMAQ/PMAC que e um programa de avaliação e melhoria da atenção básica, au 
54 esse dinheiro só pode ser gasto com a atenção bäsica, Rafael de Souza Araujo, pergunta 
55 de quanto é essa verba, a Secretaria Municipal de Saude, Maria José Matias Pereira, diz 

56 que ela vem R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) por mës. O Conselheiro Abrão Gomes 

57 de Gouveia, Presidente do Conselho, diz que o conselho é consiente ouviu o que a 
58 Secretaria falou e todos os presentes confirmaram que concordam, ficando aprovado por 59 unanimidade a aquisiçao dos dois veiculos. O conselheiro, Rafael de Souza Araujo, diz 
60 que, tudo que vá trazer melhoria pra saude e desde que o equipamento seja utilizado 

61 realmente para o fim pelo qual ele foi destinado. O Conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, 
62 Presidente do Conselho, diz que por isso que existe o Conselho, para estar fiscalizando 
63 isto e informa que outros assuntos ficarão para a proxima reuniäo marcada para o dia 
64 primeiro de outubro. A Secretaria Municipal de Saúde, Maria José Matias Pereira, diz; se 

65 compromete imprimir a proposta e mostrar quais os equipamentos que foram pedidos 

66 para a proxima reunição. Não havendo mais nada a tratar o Conselheiro Abrão Gomes de 
67 Gouveia, Presidente do Conselho, declarou encerrada a reunião Extraordinária do 
68 Conselho Municipal de Saúde as 16:24 hs, agradecendo a presença de todos os presentes 

dos 

tario 

69 e convidando para a próxima reunião que será no dia 01 de outubro de 2013. Para 
70 constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, 
71 baseadas no áudio da gravação da reunião, que após sua leitura, se aprovada, deverá ser 
12 assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes 
13 de Gouveia, Elvis Mauricio do Amaral, Maria José Matias Pereira, Edivaldo Rosa de 
74 Oliveira, Maria do Socorro Pereira de Souza, Rafael de Souza Araujo, Larissa Mayara 
75 Santos. 

76 
7 Assinatura dos Membros e representantes: Cohgbo ola oli, wn 
78 cauz 

80 ptenie_SiaAManya acaina onlinn aula 
81 aLand 

82 lanno ipa 

83 FIM. 

lho M 

C.M. 
Municipa de s 

CES-GO 

SUS 
Conselho 
Nacional 
de Saúdee 

istema 
nico 
dy Saûdo Conselbo Estadual 

MINISTERIO 
DA SAUDE MoZARLÁNDIA Go de Saude de Gaiás 


