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cONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MOZARLÂNDIA GO 
DE MOZARLANDIA 

ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA REUNI EXTRAORDINARIA 2 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Livro ATA pág. N° 97 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e quatorze, (21/11/2014), às 16 hs., na sala provisória do Conselho Municipal de Saúde, "Sala da Vigilância Sanitária Municipal" situada a Rua São Paulo s/n°, Centro, Mozarlândia/GO, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, próximo ao Hospital Municipal. realizou-se a CENTESIMA SEXTA (107*) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. O Conselheiro Abräo Gomes de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo a 
abertura dos trabalhos, prosseguindo com a leitura da pauta da reunião do CMS - Pauta n° 024/2014, no qual consta: A Leitura da ATA; Prestação de contas do Segundo Quadrimestre de 2014; Informação sob o Processo 
Eleitoral para o Conselho Municipal de Saúde e outros assuntos relacionados à saúde. Procedendo à abertura 
dos trabalhos, passano a palavra ao Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, secretário do conselho, informa a 

representante da Secretaria de Saúde, que a reuniäo é gravada e iniciou a leitura da Centésima Sexta (106)Reunião Ordinária, constando as Atas: Centésima Segunda (1023) Reunião Fxtraordinária; Centésima Terceira 
(103) Reunião Ordinária; Centésima Quarta (104) Reunião Ordinária e a Centésima Quinta (105") Reunião 
Extraordinária, que após a sua leitura, foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiros e representante 
presentes, devendo ser corrigido alguns eros de digitação. Passando a palravá ao Sr. Romualdo Gama, que 
apresentou a Prestação de contas do Segundo Quadrimestre de 2014, através do demonstrativo da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPs. No qual 

apresentou o relatório resumido da execução orçamentária - Demonstrativo das receitas e despesas com ações e 
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serviços públicos de saúde, no qual explicou a aplicação dos valores por blocos e colunas e juntamente com o 
23 relatório denominado "cubo despesa'" constando a prestação de constas por pessoa juridia por quadrimentste e 
24 aquisição do quadrimestre, constando o numero do empenho, data do empenho, dotação, dia, mês, credor, valor

do empenho, valor liquidado e valor pago. O Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira falou ao Sr. Romualdo Gama, que 25 

quanto mais ele poder melhorar a apresentação das informaçöes contidas nos relatórios, facilitará a analise dos 26 

27 conselheiros. O Sr. Elvis Maurício do Amaral, parabeniza pela apresentação do relatório, que ficou bem 

28 detalhado. Colocado em votação Prestação de contas do Segundo Quadrimestre de 2014 e sendo aprovado por 

unanimidade por todos os conselheiros e representantes presentes. Foi informado a Sra. Raynnara Priscylla 29 

30 Marques, que a função de conselheiro éfiscalizador e sua responsabilidadeé solidária, respondendo pelos scus 
31 atos. A Sra. Raynnara Priscylla Marques, representante da secretária de saúde, apresentou o Relatório de 
32 Procedimentos Realizados entre os dias 01/05/2014 ao 31/08/2014, discriminando as quantidades e os tipos de 

procedimentos realizados no segundo quadrimestre, nas Unidades Basicas de Saúde PSFs e no hospital, 33 

especificando os valores recebidos por cada ação e apresentou o Relatório 2° Quadrimestre de dados e produção34 

35 de serviços - SIA E SiH, 

36 quadrimestre, nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Relatorio de Execução
37 Financeira por Bloco de Financiamento e o Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria, fornecido pelo 

Sistema de Apoio ao Relatorio de Gestão SARGSUS. O Sr. Abr�o Gomes de Gouveia, explica que,na38 

questão qualidade da água, especialmente a mina próximo ao lago, o proprietário foi notificado e a tomaras39 

40 devidas providências, juntamente como Ministerio Público Estaduai. Como já foi informado peio Sr. Edivaldo 
41 Rosa de Oliveira, secretário do conselho, da necessidade de fazer csta eleição e que o Conselbho Estadual de 
42 Saúde, já fez as coreções necessarias, faltando agora ser decidido a data para a realização da eleição, por 

discrminando os ipos de procedimentos por grupos, realizados no segundo
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Sugestão do Sr. Elvis Mauricio do Amaral, a data melhor seria no dia 09/01/2015, sexta-feira, sendo aprovado 43 

44 por todos prescntes esta data, asim sendo será enviadoo EDITAL 02/2014 DE ELEIÇ ÃO do Conselho 
Municipal de Saide ao Ministério Público Estadual para aprovação. O Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira. esclarece 

a Sra. Raynnara Priscylla Marques, representante da secretária de saúde, que os profissionais de saúde estam se 
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mobilizando para ir na Câmara Municipal, na tribuna ivrc, para solkcitar acs vcrcadorcs qiüc G mcsmo 47 
percentual dado para aumentar o salários dos médicos efetivos, que seja dado igualmente o mesmo percentual a 

todo o quadro, lembrando que não está sendo questionadoo valor do aumento para este profissional e sendo 

coreto o mesmo valor deste percentual a todos os profissionais da saúde, lembrando que todos os servidores da 

saúde fazerm parte do quadro de profissionais da saúde, não dar essa correção a todos os profissionais da saúde

uuna fonua injusia, leubrado que os ivdos us proiíssinais da sade uao ieuu 1cajusic ou coueyäo saiaial iá 
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mais de sete anos. Não havendo mais nada a tratar. O presidente Sr. Abrão Gomes de Gouveia. agradece a 53 
presença de todos foi declarado encerada esta Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saiúde às 17 

hs 40 min. Para constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseada no 

áudio gravado da CENTËSIMA SËTIMA (107) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, que após sua leitura, e se 
aprovada, deverá ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrâo Gomes de 

Gouveia, Elvis Mauricio �o Amaral, Edivaldo Rosa de Oliveira, Valdeci Antônio Soares, Raynnara Priscylla 
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59 Marques. 
60 
61 Assinatura dos Membros e representantes: 
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