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6 5 Ao trigésimo dia do mês de junho, de dois mil e quinze, (30/06/2015), às 16:00 horas, na 

7 sala do Conselho Municipal de Saúde, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, situada a 

8 Rua São Paulo s/no, Centro, Mozarlândia/GO, próximo ao Hospital Municipal, realizou-se a 
9 CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (111°) Reunião Ordinária. Pauta para esta reuniao: 

10 Apresentação e votação do Sispacto, e conferência municipal de saúde. 

11 Estando presente nessa centésima décima primeira reunião ordinária do conselho0 

12 municipal de saúde, Evis Mauricio do Amaral, Dalilla Catherine, Abrão Gomes de Gouveia, 
13 Edmilson Alves de oliveira, Cacylda Carrijo, Marilene Vieira da Costa e Eliane Barbosa 

14 Mendanha.Senhor Elvis abre a reunião e a senhorita Cacylda Carrijo começa explicar 
15 sobre os indicadores do Sispacto, o senhor Abrão questionou sobre a ajuda do municipio 
16 em relação a notificação sobre a violência sexual e foi explicado que deve ser feito por umn 

17 médico com permissão para fazer tal perícia, o SAMU oferece 96% de atividade no 

18 municipio, exames do colo útero quase não está ser:do feito por falta da procura de 

19 pacientes, parto normal está com apenas 36% sendo parto Cesário em alta, gestantes 
20 que procuram pouco o ESF para consultas mensais médicas, taxa de mortalidade infantil 
21 0%, óbitos infantis investigados 100%, cobertura vacinal está em 94% por falta de 
22 vacinas vindas do governo, HIV em menores de 5 anos 0%, número de mortes por. 
23 dengue 0%, campanha de vacinação canina de anti-rábica 89%, análises de amostras de 
24 água para consumo humano 95%, óbito por leishmaniose 0%, visitas domiciliares para o 
25 controle da dengue dividido em 4 ciclos 5, educaç�o permanente 90% com ações comoo 
26 outubro rosa, curso das gestantes, o hiperdia e etc, trabalhadores que atendem ao SUS 
27 80%, encerrando sua apresentação a senhorita Cacylda explica que alguns tópicos estão 

28 em baixa porque não depende somente do município. Todos concordaram e aprovaram a 
29 apresentação do Sispacto. Foi explicado também sobre a 3a Conferência Municipal de 
30 Saúde de Mozarlândia que será realizada no dia 20 de Julho de 2015, esta Conferência 

tem obrigatoriedade em ser realizada para evitar futuros prejuízos ao município, teima da 
32 Conferência: "Saúde Pública de Qualidade para Cuidar bem das Pessoas: Direito do Povo 
33 Brasileiro". Sem nada mais a declarar fica esta reunlão encerrada eu Eliane Barbosa 

Mendanha que secretariei e digitei, segue assinada por mim e demais membros. o senhor 
35 Abrão relatou que teve reclamações a respeito do médico do ESF IlI que foi totalmente 

36 sanada pela nossa secretária de saúde Dalilla Catherine que deixou bem claro que tais 
37 queixas não se procede. 

38 Assinatura dos Membros e representantes:Ka Lha ReL2 
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