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Ata Centésima sexagésima sexta da Plenária de Eleição da Mesa Diretora (01/04/2022) 

um do quatro de dois mil e vinte dois à (31/12/2023) trinta de dezembro de dois mil e 

vinte três 

AOS tninta dias do mês de março de dois mil vinte dois as nove horas e trinta minutos Abr�ão 

Gomes de Gouveia, presidente deste Conselho, dá por aberta a Plenária de eleição para 

nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde. Abrão ainda esclareceu que essa nova 

diretoria terá o mandato do dia primeiro de abril de dois mil e vinte dois a trinta e um do doze 

de dois mil e vinte e três. Com a palavra a presidente da comissão Eleitoral, Creuzangela 

Ferreira Morais, iniciou apresentando os membros da Comissão, Camila Lemos F. Reges, 

Secretária; Reginaldo Matos da Silva, Ana Cristina Borges Romão, Gestora. Creuzangela 

pede para que Paulo Roberto da Silva faze uma oração. Com a palavra Maria Cristina Neves 

de Souza Fernandes onde falou sobre a importância do conselho. Com a palavra Edmilson 

Alves De Oliveira, atual Vice- presidente deste Conselho que destacou a função do CMS e 

dos membros. Com a palavra a Secretária de Saúde, Ana Cristina Borges Romão, que 

agradeceu aos membros indicados pela presença e se diz a disposição do Conselho e pede 

a participação efetiva dos membros em reuniões. Com a palavra o Sr. Reginaldo de Matos

da Silva que está deixando o CMS, fala da necessidade de estar sempre questionando as 

necessidades que aparecem e explica os recursos que temos para fiscalizar a secretaria e 

seus recursos. Logo após Creuzangela com a palavra faz a apresentação dos membros 

indicados para compor o Conselho, Marcio Satio KaKuda representante Titular da Loja 

Maçonica Quintino Bocaiúva Setenta e sete; Elisângela Roberto da 

Ttular da Federação Goiana de Agente Comunitária de Saúde ; Adriane Dias Silva, 

osta, representante 

representante Suplente da Federação Goiana de Agente Comunitária de Saúde; Paulo 

Roberto da Silva , representante Titular da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; 

Maria Cristina Neves de Souza, representante Ttular do Sindicato dos Agentes Comunitários 

de Saúde do Oeste Goiano, Célia Maria da Silva, Representante Suplente Sindicato dos 

Agentes Comunitários de Saúde do Oeste Goiano Edmilson Alves de Oliveira, 

Representante Titular do Poder Executivo e fez sua apresentaçã0; Simone Daniele Ferreira 

esentante Suplente do Laboratónio Mendanha; Suliane Vieira Costa, representante
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Suplente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mozarlándia-Goiás, Ana 

Cristina Borges Romão, Secretária de Saúde (membro nato do CMS) Titular, Vera Lúcia 

Ribeiro Araújo, representante Suplente da Secretaria de Saúde; Abrão Gomes de Gouveia 

representante Titular da MozaPrevi, Eliane Barbosa Mendanha Andrade, Representante 

Suplente da MozarPrevi; Lazaro Roseno do Nascimento, Representante Suplente da 

Associação Equipe de Ciclismo Barreirinho ,Gil Marcos da Silva Miranda, representante

Titular do Conselho de Pastores Evangélicos de Mozarlândia; Manoel da Silva 

Representante suplente do Conselho de Pastores Evangélicos de Mozarlândia; Os 

representantes da Associação Pingos de Ouro não compareceram ,mas justificaram a 

ausência. Posteriormente a presidente da comissão eleitoraB declarou as entidades á cima 

citadas como eleitas. E por decis�o un�nime que na data de hoje será eleita a mesa diretora 

do novo CMS.Com a palavra Edmilson Alves de Oliveira fala da nova Lei que que irá reger o 

Conselho Municipal de Saúde, Lei Municipal Novecentos e setenta e dois de dois mil e vinte 

e dois e destaca o Art. 70 da mesma Lei .Creuzangela esclarece aos suplentes que não 

possuem direito a voto caso o titular esteja presente e pede que seja colocado o nome a 

disposição para que seja feita a votação para presidente do Conselho, Abrão Gomes de 

Gouveia, Marcio Satio KaKuda e Edmilson Alves oliveira colocam o nome à disposição para 

votação. Abrão recebe seis votos, Márcio três votos e Edmilson dois votos. Ficou decidido 

que Abrão Gomes de Gouveia será o presidente; Márcio Satio KaKuda Vice Presidente. 

Posteriormente abre indicação para primeiro e segundo Secretário e por unanimidade ficou 
decidido que Maria Cristina Neves de Souza Fernandes como primeira secretária e 

Elisângela Roberto da Costa como segunda secretária. Creuzagela declara encerrada a 

reunião as dez horas e trinta e cinco minutos. Esta Ata foi lavrada por mim, Camila Lemos F 

wuo hulan Nach dbzn ChanondkshrQjpldougl? 
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