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ANO VI  N° 1543 – Quarta  Feira 31 de Outubro de 2018 

RESOLUÇÃO Nº. 16, de 22/11/2018. 
 

Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais sobre a Ata 
anterior N° 15 de 27 de setembro de 2018.  
Sobre Proposta de Substituição da conselheira Sra. Marlei Apº 
Gregorine. Sobre Prestação de contas da Ex Secretaria de Saúde Sra. 
Caroline Brandão Cerqueira Moreira.  
Sobre Apreciação do Relatório dos Resultados de Pesquisa de 
Satisfação dos Usuários do Hospital e Maternidade Santa Luzia. 

 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº. 048/2017 e 
considerando a deliberação da plenária da reunião ordinária realizada no 
dia 22 de outubro de 2018. 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Decorrida a leitura da ata anterior de Nº. 15, a qual 

depois de lida e analisada pelos conselheiros pe aprovada por 
unanimidade. 

Artigo 2º- Proposta de substituição da conselheira Sra. Marlei 
Apª Gregorine, onde foi desvinvulado deste conselho, por motivos 
pessoais, ficando em seu lugar Sr. Irio Josemar Soares de Lima, 
sendo aprovado por unanimidade. 

Artigo 3º- Sra. Caroline Brandão Cerqueira Moreira (ex 
secretária de saúde) onde veio até este conselho para prestar contas 
de tudo incluindo as contas da saúde, onde deixou tudo abastecido 
incluindo almoxarifado hospitalar e todo o hospital, a farmácia 
municipal, material odontológico, retirou alguns móveis e 
eletrodomésticos pertencente a mesma. Apresentou o extrato do dia 
17 de outubro de 2018, na conta 6747-4 tendo o valor de 413.463,56 
referente a folha de pagamento de todos os funcionários da saúde. No 
valor de 525.128,75 é referente as parcelas da reforma do Hospital e 
Maternidade Santa Luzia. E o valor de 321.503,51 das emendas 
parlamentares dos deputados Renato Resende. Renato Câmara, 
Flavio Kayatt e Enel, Ficando um saldo em conta na Saúde no Valor 
de 510.369,84. Também explanou que deixou a secretária com 188 
funcionários sendo 9 afastados, ficando um total de 179 funcionários 
da saúde. 

Artigo 4º- Apreciação do Relatório dos Resultados da Pesquisa 

de Satisfação dos Usuários do Hospital e Maternidade Santa Luzia, o 

termo satisfação expressa o contentamento que um indivíduo tem em 

uma determinada situação, serviço ou em relação a outros indivíduos. 

Conhecer os níveis de satisfação de seus usuários constitui-se das 

prioridades de gestão nas organizações que estão comprometidas 

com a qualidade de seus serviços e, por conseguinte, com os 

resultados alcançados. 

 
 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Aral Moreira - MS, 22 de Outubro de 2018. 
  

    Alisson Cardoso Oliveira Jales 
  Presidente CMS 

   ‘        Aral Moreira MS 
 
 
 
 
 

 

TELEFONES ÚTEIS  
Prefeitura                                                                                        3488 1161 

Prefeitura FAX                                                                                3488 1184 

Hospital Municipal                                                                       3488 1133 

Secretaria de Saúde                                                                     3488 1862 

Secretaria de Promoção Social                                                  3488 1353 

Secretaria de Educação                                                              3488 1857 

Polo Unigran                                                                               3488 1710 

 

EMAILS INSTITUCIONAIS 
Secretaria de Saúde                                       saude@aralmoreira.ms.gov.br 

Secretaria de Planejamento               planejamento@ aralmoreira.ms.gov.br 

Secretaria de Obras                                       obras@ aralmoreira.ms.gov.br 

Secretaria de Promoção Social             assistencia@ aralmoreira.ms.gov.br 

Secretaria de Administração                            adm@ aralmoreira.ms.gov.br 

Secretaria de Educação                               semec@ aralmoreira.ms.gov.br 

 

 

 
 
 
 


