
 

 

Oficio nº. 090/2020 – Secretaria Municipal de Saúde. 

Cristalina, Goiás 09 de abril de 2020. 

Ao Gabinete do Prefeito. 
Senhor Daniel Sabino Vaz  

Cumprimento cordialmente Vossa Senhoria  e venho através deste informar sobre 

os recursos que foram recebidos pela SMS: 

Na data de 31 de março de 2020 houve a destinação de recursos no valor de R$: 

166.150,68 destinados a enfrentamento emergencial ao corona vírus por crédito 

extraordinário nacional por parte da Secretaria do Tesouro Nacional STN. Já enviado 

anteriormente. 

Recebemos no dia 01 de abril doação por parte da instituição bancaria Sicredi 

agencia Cristalina de 6 (seis) reanimador/ressuscitador (tipo ambu) lumiar com alças 

adulto, no valor de R$:648,00, nota fiscal, bem como foto do reanimador. Segue em anexo. 

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS recebeu doação anônima 1200 litros de 

Hipoclorito de sódio, que é a substancia indicada para realizar a desinfecção que já se 

encontra em andamento, tendo sido realizada em setores das seguintes unidades CEMESP, 

UPA, hospital, rodoviária e outros. 

Houve depósitos nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2020, no valor de R$:50.000,00 

reais, totalizando R$: 150.000,00 na conta do Fundo Municipal de Saúde pela ANAPA 

alho. 

No dia 07 de abril de 2020 a empresa LASA LAGO AZUL S.A., através de e-

mail informou que doará 4.000 lts de álcool 70% à Secretaria Municipal de Saúde, porém, 

com retirada no local estando então a SMS está viabilizando a transporte. 

 

No dia 08 de abril a SMS recebeu doação de 40 protetores faciais pela ONG 

Amigos pela vida – Instituto Caixa Seguradora através do Fernando Tavares.  

Existe a sinalização de doação financeira por parte da Cooperativa Cocari sem 

valor definido. 

Houve contanto por parte da empresa IGARASHI alimentos para a destinação de 

8 (oito) Bombas de infusão universal e um caixa de Equipos para bomba de infusão 

universal, porém ainda não concretizado. 

Doações de menor valor, 10 camisetas e 5 lts de álcool 70%.  

Respeitosamente; 

Luis Otavio Biazoto Massa 
Medico Efetivo CRM GO 106.74 

Assessor Técnico da SMS 
 


