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Livro ATA pág. N°2 

6 Ao vig�simo sétimo dia do mês de março, de dois mil e quinze, (27/03/2015), 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/n°, Centro, Mozarlândia/GO, próximo ao Hospital Municipal, 
9 realizou-se a CENTESIMA NONA (109a) Reunião Ordinária. Estando presentes os 

10 representantes do Conselho Elvis Mauricio do Amaral atual presidente, Eliane Barbosa 
11 Mendanha, Raynnara Priscylla Marques, Maria Cristina Neves de Souza Fernandes, Abrão 

12 Gomes Gouveia, Marilene Vieira da Costa, Edimilson Alves de Oliveira. Na pauta de hoje o 

13 senhor Romualdo Gama irá apresentar a Prestação de contas do terceiro quadrimestre de 

14 2014 e quinto e sexto bimestre SIOPS-Sistema de Informações sobre Orçamentos 
15 Públicos em Saúde. A senhorita Raynnara Priscyla Marques que veio representar a 
16 secretária de Saúde senhorita Dalilla katherine apresentou o interesse de comprar um 
17 carro para a FUNASA com uma verba na conta da Vigilância em Saúde, o qual será votado
18 para aprovar a compra ou não. Passado as informações aos representantes ficou 
19 aprovada a compra do veículo para a FUNASA. O senhor Elvis Maurício do Amaral iniciou a 
20 reunião passando a palavra ao senhor Romualdo Gama que apresentou as contas aos 
21 representantes e Ihes forneceu uma cópia de todas as contas para melhor entendimento. 
22 O senhor Romualdo Gama explicou todos os tópicos da prestação de contas das receitas 
23 do município da área da Saúde aos representantes do conselho. Também foram passadas 24 todas as despesas gastas com a Saúde. O senhor Romualdo Gama também nos informou 
25 que todas essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura. O senhor Abrão 
26 Gomes de Gouveia nos informou que todas as compras só são feitas através de pregão 27 também nos disse que seria muito interessante que fossemos ao pregão para ver como 
28 tudo acontece para entendermos melhor. Os conselheiros Edimilson e Maria Cristinna 
29 questionarão se poderia ter acesso às contas do município nas secretarias, e o senhor30 Romualdo Gama Ihes explicou que como conselheiro ele pode ter acesso as compras é só 31 procurar as secretarias como conselheiro e hes serão disposto todas essas contas.32 Constam todas as despesas gasta com pagamento de funcionários, água, energia elétrica, 33 manutenção de veículose equipamentos de todos os setores da saúde, telefone e serviços34 bancários o qual tem o maior valor. O senhor Romualdo Gama finaliza a sua explicação de 35 todas as contas e pede que quem tenha alguma pergunta que Ihe faça para que ele possa36 Ihes explicar melhor. Depois de explicar todas as contas os conselheiros ficam em 37 discussão sobre aprovar as despesas. Todos os conselheiros concordam que as atas sejam38 digitalizadas. Finalizamos a reunião por unanimidade fica aprovado a Prestação de Contas 39 do Terceiro Quadrimestre de 2014 e quinto e sexto bimestre do SIOPS. Eu Eliane Barbosa40 Mendanha que digitalizei e secretariei segue assinado por mim e demais conselheiro. 41 
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42 Assinatura dos Membros e representantes: OLon Konbeo asdoA 
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