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A Senhora 

Jane Lidia Santos Macedo de Araújo 

Secretária Municipal de Saúde 

Mozarlândia - Go

Assunto: CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 

Prezada Senhora, Jane Lidia Santos Macedo de Araújo. 

A par de cumprimenta-la, venho através deste solicitar que providencias sejam tomadas 
no Centro de Enfrentamento a COVID 19, pois em visita no mesmo encontramos diversas
iregularidades que estão descritas em um relatório anexo a esse documento. 

Sabedores do alto risco de contaminação esperamos que todas essas dependências sejam
vistas e resolvidas, pois se continuarem tanto a população, como também os profissionais que ali 

se encontram pode infectar-se e dessa forma vidas estão em risco. 

Sem mais para o momento, contamos com sua compreensão. 

Atenciosamente, 

Abrão Gomes de Gouveia

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mozarlândia 

3LO8. 30L 
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o Conselho Municipal de Saúde de Mozarlândia-Go, após receber 
denúncia de irregularidades no Centro de Enfrentamento da COVID 19 de ordem 
protocolar e técnica, como: falta de identificação adequada da amostra e do 
cassete onde fica o material para a realização do teste rápido para Covid e 

também que no local não havia organização e identificaç�o necessária do 
ambiente onde é realizado o exame swab. 

Foi formada uma equipe pelo presidente Abrão gomes de Gouveia 
(MOZARPREV), o vice presidente Edimilson Alves de Oliveira (APAE- 
Associação De Pais e Amigos dos Excepcionais de Mozarlândia), o conselheiro 
Reginaldo Matos da Silva (Diocese-Paroquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro), Vanessa Vetuche (Equipe De Ciclismo Barreirinho) e a secretaria 
executiva e conselheira Maria Cristina Neves de Souza Fernandes (FEGACS
Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate Endemias) 
para verificar tais denúncias. 

A visita foi realizada no dia 19 de agosto de 2021, ás 09h e 00 min. Fomos
recebidos e acompanhados pela médica da unidade e responsável técnica, pois 
a coordenadora se encontrava de atestado médico. 

Após averiguação pelos conselheiros, foi constatada que tais denúncias 
se confirma, principalmente a falta de identificação adequada das amostras
coletadas. 



Alem das denúncias foram encontradas várias irregularidades no Centro 
de Enfrentamento a CovID 19: 

. Quarto de isolamento sem porta 
Banheiros danificados e com vazamentos 
Equipamentos de álcool Gel estragados 

IV. Botijão de gás da dentro da cozinha 
V. Falta de um profissional para acompanhar os pacientes que precisam 

de internação 

VI. Medicamentos insuficientes 
VI. Reaproveitamento de capot 
VIl. Falta manutenção elétrica (fios expostos e lâmpadas queimadas) 
IX. Falta de suporte de papel higiênico 
. Fechaduras das portas não funciona 

XI. Falta banheiros para funcionários fazer a descontaminação 
XlI. Armário com materiais da unidade e pertences pessoais dos 

funcionários 

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órg�ão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. (LEI 8.142/1990). 

O Conselho Municipal de Saúde em uso de suas atribuições solicitou que 
todas essas dependências sejam vistas e resolvidas, pois se continuarem tanto 
a população, como também os profissionais que ali se encontram correm riscos
de serem contaminados pelo vírus e dessa forma vidas estão em risco. 

Um oficio foi encaminhado para Secretária Municipal de Saúde para que sejam tomadas as devidas providências. 

rie Gomes de Goveia 
2rasidente do CMS 

Abrão Gomes de Gouveia
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mozarlándia 


