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Aos trinta (30) dias do mås de agosto de dois mil e trere, (30/08/2013), às dezesse eis 

horas, na sala da Vigilância Sanitana Municipal, predio anexo ao da Prefeitura Municipa 
situada a Rua sio Paulo sne, Centro, prdvimo ao Hospital Municipal, realizou se 
NONAG�SIMA SEGUNDA (92a) Reunido Extraordinária. O Conselheiro Abråo Gorie 

10 de Gouveia, Presidente do Conselho Municipal de Saude, procedeu à abertura do0 
1 trabalhos, agradecendo a todos os presentes e passou a palavra ao senhor Edivaldo Ros 
de Oliveira, Secretário Executivo do conselho, com a permição da Secretaria Municipal oe 
13 Saude. Maria José Matias Pereira, fez a leitura que leu a transcrição da ATA 

14 NONAGESIMA PRIMEIRA (91) Reunião Ordinária, que após a sua leitura constatou erro 
15 na digitação e que será corrigido e apresentado na proxima reunido do Conselho, sendo
lo aprovada a sua leitura com resalva para a correção dos erros. Dando prosseguimento ao 

trabaihe o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo do Conselho Municipal de 
8Saude apresentou a pauta da reunião do CMS - n° 007/2013, entregue com antecedência 
19 aos membros aqui presentes, no qual constam os seguintes itens para serem apreciados e 

20 votados pelo Conselho; Apreciação e votação do Plano Plurianual do quadriènio 2014 a 
2017 - Plano Municipal de Saude e demais assuntos relacionados à Saude Publica do 

municipio de Mozariândia. O Conselheir Abrão Gomes de Gouveia, Presidente do 
23Conselho Municipal de Saude passou a palavra para a Secretaria Municipal de Saude, 
4 Mania Jos� Matias Pereira, informou a todos que o Plano Municipal de Saúde é a 

5 Programação Anual de Saúde, que so as açðes planejadas para cada ano, onde consta 

objetivos, as metas, o orçamento, dados do municipio, a analise 

situciacional do municipio, são as ações pelo qual a Secretaria Municipal de Saude irá 
28 trabalhar no periodo de quatro anos, de 2014 a 2017, que será realizado por blocos, 
29 podendo ser melhorado com a aplicação as adequaçðes necessarias, no primeiro bloco é a 
30 Vigilancia em Saúde, Vigilancia Sanitaria, o segundo bloco é a atenção basica com todos 
31 os programas em saúde da familia, saúde bucal, do homem, da mulher, metal, idoso, o 
32 terceiro bloco é a Açðes e Media Complexidade Atenção em Urgencia e Emergencia e 
33SAMU, com a criação da sala de estabilização com os aparelhos necessarios para seu 
34 funcionamento, o quarto bloco e Gestão e Planejamento e qualificação do Controle Sodal

que será feito pelo Conselho e pela Secretaria Municipal de Saude, o quinto bloco é a 
36 Qualificação dos Profissionais Trabalhadores da Area da Saúde, sexto bloco é a Assistência 
37 Farmaceutica. Quanto a sala de estabilização, j� foi feito a carta convite para comprar, a 
38 Secretaria Municipal de Saúde, Maria Jos� Matias Pereira, infomou em consersa com o 
39 prefeito, dos riscos da falta e das necessidades de adquirir os equipamentos, outro 

40 assunto é referente ao seguro dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude 

41 que devido ao fato de ter uma ambulancia envolvida em acidente de transito e havendo 

26 as: diretrizes, 

42 Sua perca total, pode ser colocado no Plano Municipal de Saúde segurar todos os veiculos, 
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que não foi feito da anmbulancia envolvida em acidente, por ainda não estar com 

44 0s documentos em nonne da Prefeitura, outro assunto discutido foi em relação ao grupo 
45 gerador de energia para o tlospit, CuJo 0 Valor e tamanho está inserido 

do Hospital bastarla um que uninasse a recepçào, ambulatório e noeto de 

47 enfermagem e centro cirurgico, 1o1 peaido à Camara Municipal, ajuda financei" 
48 de suas bases politicas, Para consegur atraves de emendas parlamentares, cor 

4 arupo gerador de energla para o Hospital e os equipamentos para a sala de estahili 
50 ou uma ambulancia, outro assunto discutido, fol a contratação de funcionario na 

SI Vigilancia Sanitaria para fiscalizar as farmaciase laboratorios, que está previsto Dara 

52 proNimo ano pelo plano a contratagão desse profisslonal, outro aussunto abordado foi 
5a aquisição de equipamentos de informatica para o Hospltal Municipal, cuja falta tem dado 

54 perda de recursos financeiro, devido o fato que varlas pessoas são atendidas na 
s5 emergencia por não ter ou portaro cartão SuS, foi sugerido pela Secretaria Municipal de 
56 Saúde, Maria José Matias Pereira, fazer campanha no rádio alertando a população da 

$7 importancia do cartão SUs, outro assunto que foi abordado para ser colocado no Plano 

58 Municipal de Saúde é fazer campanha de Consientização do Transito, que é uma das 
59 principais causas dos altos gastos com a saúde no municipio, foi alertado pelo Secretário 

60 do Conselho, o Sr. Edivando Rosa de Oliviera, que nos anos anteriores não foram feitos o 

o1 Relatório Anual de Atividades do Conselho e que no final esse ano será feito, sendo assim 
62 foi apresentado o Plano Plurianual do quadriênio 2014 a 2017 - Plano Municipal de Saúde 

63 e aprovado por unanimidade por todos os conselheiros presentes, ficando decidido que a 

64 proxinma reunião ordinaria do dia 03/09/2013 fica adiada para a proxima do dia 

65 01/10/2013, por não ter assunto para ser discutida, outra questão apresentada éa 

66 composição do Conselho, ficando o Elvis Maurício do Amaral, como membro representante 
67 dos Servidores na Area da Saúde, faltando ser regularizado os representantes da 
68 Administração para a proxima reuniäo, que após a sai reorganização o Conselho Estadual 
69 de Saúde oferecerá aos conselheiros um curso de qualificação, ficando a Secretaria 
70 Municipal de Saúde a custear a hospedagem e alimentação da equipe do Conselho
71 Estadual de Saúde. Não havendo mais nada a tratar o Conselheiro Abrão Gomesde 
72 Gouveia, Presidente do Conselho, declarou encerrada esta Reunião Extraordinária do 

73 Conselho Municipal de Saúde as 17:27 hs, agradecendo a presença de todos os presentes. 

74 Para constar eu, Edivaldo Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA,

75 baseadas no áudio gravado na reunião NONAGÉSIMA SEGUNDA (92a) Reunião 
76 Extraordinária, que após sua leitura, se aprovada, deverá ser assinada pelo Presidente e 

7 demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Elvis Mauricio 

78 do Amaral, Maria José Matias Pereira, Edivaldo Rosa de Oliveira, Maria do Socorro Pereira
79 de Souza, Rafael de Souza Araujo, Larissa Mayara Santos. 
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