
 

 

 

 

 

 
Rua Prefeito Noé Dias dos Reis, 190 – Centro – CEP: 38950-000 – IBIÁ/MG 

Tel: (34) 3631-1132    -     Email: conselhodesaude@ibia.mg.gov.br 
 

1 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2017/2019 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 64 (verso) à 67  
 

 DATA: 27/06/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e sete de junho de 

dois mil e dezessete, às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem 

trabalhadas: 1. VIII Conferencia Municipal de Saúde de Ibiá; 2. Informes gerais. Estavam presentes na 

reunião os conselheiros: Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. João Paulino de Freitas, Sr. Hiran Ferreira da 

Silva, Sra. Frankislaine Kelly Garcia, Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Adriana A. da Silva Mantoani,  

Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Sr. Daul Naves Avelar e Sra. Tania A. Quintino 

Ferreira.  Também estavam presentes: Sra. Angélica Ayako Kirita, Sr. Julio Gaspar Viriato, Sr. Carlos 

Augusto Ribeiro, Sra. Jacqueline Beatriz Dias de Sousa, Sr. Erivelto Cesar, Sra. Juliana Pacheco Lopes e 

Sra. Cristiane Sulazarra Leonel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h17 min, após a 

verificação do quorum, saúda aos conselheiros e agradece a presença. Sra. Angélica informa que 

justificaram a ausência os conselheiros Samira e Daydila. Também esclarece as alterações na composição 

do conselho, sendo do segmento trabalhador: houve o  desligamento da Conselheira Suplente Letícia, 

assumindo em seu lugar o próximo trabalhador de saúde eleito na plenária dos trabalhadores para a 

eleição do CMS Sr. Júlio Gaspar Viriato. No segmento usuário: a Conselheira Suplente Frankislaine, 

informa seu desligamento e a pedido do pastor da Igreja Casa da Benção, que manifesta seu interesse em 

continuar neste conselho, apresenta a Sra. Juliana Pacheco Lopes para sua substituição, uma vez que o seu 

suplente indicado durante a eleição deste conselho, Sr. Aldier da Silva Alves não mais mora no 

município. Que posteriormente será encaminhado a formalização de substituição pelo Pastor da Igreja 

Casa da Benção. No segmento prestador: informa que o prestador Santa Casa de Misericórdia Padre 

Eustáquio, por meio do Oficio SCMP n° 021/2017, comunicou a substituição da conselheira titular Sra. 

Fabiele Parra Lomaz pela Sra. Cristiane Sulazarra Leonel. Sr. Hiram solicita a permissão para sair um 

momento da pauta, para fazer uma proposta aos conselheiros. Que como a maioria dos conselheiros são 

novatos, gostaria de propor que fosse definida uma equipe para conhecermos o sistema de saúde 

municipal por meio de visitas às mesmas, inclusive as rurais. Todos os conselheiros apoiam a iniciativa 

do Sr. Hiram e definiu-se que preferencialmente sejam os conselheiros do segmento usuários para visitar 

as Unidades. Ficando a equipe definida: Sr. Hiram (seg. Usuario); Sr. Daul (seg. Prestador), Sr. Joao 

Paulino (seg. usuário) e Sra. Juliana (seg usuário), também definiu-se que na indisponibilidade de algum 
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dos membros, ficaria a conselheira Sra. Regina (seg. trabalhador) para substituição. Sra. Angélica ficará 

de conseguir o transporte para os conselheiros visitarem as unidades de saúde e informar para as 

coordenadoras das Unidades sobre as visitas e recepção dos conselheiros. Sr. Daul, acha que as visitas 

não deverão ser anunciadas, para melhor visualização da realidade in loco. Sra. Angélica informa que não 

irá informar as datas agendadas para as visitas, que apenas irá informar que as visitas ocorrerão e que os 

conselheiros sejam atendidos na unidade. Sr. Daul solicita que seja informado que as visitas não possuem 

intuito de punição, mas sim de conhecer a realidade das unidades e também de escuta do usuário.  Após 

definição das visitas, Sr. Hiram dá prosseguimento às pautas do dia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 30/05/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia 30/05/2017, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) VIII Conferencia Municipal de Saúde de Ibiá: Sra. Angélica informa aos conselheiros sobre o 

andamento da realização da conferencia e solicita aos conselheiros que divulguem amplamente nesta 

ultima semana.  Que os convites também serão distribuídos ainda nesta semana, para os diversos setores 

da comunidade, como Rotary, Lions, Maçonarias, Igrejas evangélicas, Igreja Catolica, Promotoria, entre 

outros. Sr. João Paulino, se dispõe a entregar os convites das duas paróquias e solicitar que seja divulgada 

nas missas. Sr. Daul fala da importância das redes sociais para a divulgação. Sra. Angélica informa que 

será intensificada a divulgação da conferencia na próxima semana pelo setor de imprensa da prefeitura. 

Sra. Angélica também esclarece sobre os eixos de discussão da conferencia e solicita que sejam definidos 

representantes de usuários em cada eixo. Definindo-se, que para o grupo da Atenção Primária o Sr. João 

Paulino, grupo da Vigilância Sr. Hiram, grupo da Atenção especializada Sra. Neusa. Ficando dois grupos, 

o da assistência farmacêutica e o da gestão da forca de trabalho a ser definido posteriormente entre os 

outros membros deste conselho do segmento usuários, pois na reunião de hoje, estão ausentes os usuários 

representantes da zona rural e lar vicentino. Sra. Angélica ficará de ligar aos usuários deste segmento para 

finalizar a composição dos grupos, sendo acatada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Informes Gerais: Sr. Hiram pergunta se a ACV posicionou à respeito do oficio de solicitação de 

esclarecimentos. Sra. Angélica relata que o oficio foi recebido pela presidente, que não houve 

manifestação até o momento e que tentou ligar, porém sem êxito. Os conselheiros fazem uma breve 

explanação sobre a questão citada aos novos conselheiros e as pessoas presentes, com relação às 

constantes reclamações relacionadas às “casinhas” com comedouros para cães que são foco para a dengue 

e de ratos, que são atraídos pela presença de água e comida. E da situação do canil municipal que está 

com lotação máxima e que por esta razão, no momento, estão sendo recolhidos apenas os cães que estão 

promovendo risco ou prejuízos à população. Sra. Jacqueline relata que em recente conversa com um 

colaborador da ACV, foi informada que o canil mantido pela instituição está lotado. Sra. Cristiane relata a 

importância de se implantar um projeto de castração de animais e de recolhimento dos cães. Após 
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discussões pelos conselheiros e não tendo a ACV se pronunciado, foi consenso que fosse encaminhado 

solicitação de parecer jurídico sobre a questão para providências que poderão ser realizadas, uma vez que 

há o risco, se os comedouros não forem cuidados, de criadouro do Aedes e de proliferação de ratos. Sr. 

Hiram também informa que a solicitação de esclarecimentos à respeito da coleta de lixo no bairro 

Maroquinha, foi respondida pela secretaria de obras, por meio do Oficio SMS n° 248/2017. Nele é 

relatado que a coleta é realizada duas vezes na semana, às terças e quintas. E que no próximo dia 01/07 o 

sistema de coleta de lixo irá ser realizado em dois caminhões compactadores onde a coleta será realizada 

de segunda à sábado em toda a cidade. Com relação a varrição das ruas, refere que a empresa contratada 

já foi notificada por não estar cumprindo o contrato adequadamente e que em, agosto/2017 será realizada 

nova licitação para variação de rua, onde será especificado com clareza o objeto exigindo o número 

mínimo de funcionários para o cumprimento adequado dos serviços.  Sra. Neusa relata sobre a 

importância da acessibilidade nas calçadas, que muitas estão estragadas e sem condições de passagem 

para os pedestres e cadeirantes. Questiona sobre a legislação que rege sobre o assunto e que providências 

podem ser tomadas para garantir a acessibilidade das pessoas. Sr. João Paulino pergunta sobre a 

construção da Unidade de Saúde do bairro Risoleta Neves que está parada e com riscos de depredação. Sr. 

Julio também cita as obras da Praça da Juventude, Escola do Tobati e creche do Risoleta que também 

estão paradas. Sra. Tania relata que já é de conhecimento da prefeita e da secretaria de obras, que as 

empresas já foram notificadas e que as medidas necessárias estão sendo providenciadas. Sr. João Paulino 

pergunta sobre a questão da falta de medicamentos na farmácia. Sra. Tania esclarece que há um impasse 

com relação ao fornecedor dos medicamentos, que as empresas foram notificadas, e os tramites de 

solicitação dos medicamentos já foram tomados por parte da prefeitura e estamos no aguardo da 

distribuição por parte das empresas. Que espera que logo esta questão esteja sanada. Sra. Tania apresenta 

o Sr. Erivelto, que é usuário do assentamento Morro Grande. Que o convidou para participar da reunião 

deste conselho, pois foi procurada pelo mesmo, devido a sua preocupação com relação a possibilidade de 

centralizar o atendimento na zona rural em uma única localidade e que teme que a distancia entre os dois 

locais de atendimento possa prejudicar as famílias atendidas. Que infelizmente na reunião de hoje não 

está presente o Sr. Milton. Que existem dois locais de atendimento e que foi conversado sobre esta 

possibilidade de centralizar o atendimento pelo Sr. Milton. Sra. Tania esclarece ao Sr. Erivelto que 

conhece bem as condições de atendimento na Zona Rural e que não haverá a centralização do 

atendimento. Sr. João pergunta sobre a contratação de um agente comunitário para o bairro Nossa 

Senhora de Fátima. Sra. Tania informa que já reuniu com os agentes de saúde com o intuito de realizar 

novo recadastramento das famílias, para que possa ser realizado a redivisão das áreas. Já com intuito de 

implantar a nova equipe de saúde da família do bairro Risoleta Neves e também para a recomposição total 

das equipes. Que foi realizado processo seletivo recentemente e que algumas vagas em aberto já foram 
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preenchidas. Que também o executivo municipal, solicitou o retorno de todos os profissionais da saúde 

que estavam em licença sem remuneração, visto a necessidade de recursos humanos para as equipes de 

saúde. Que o prazo para pronunciamento destes profissionais se esgota em 07/07, para então iniciar o 

chamamento pelo processo seletivo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas e eu, Angélica Ayako 

Kirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que depois de 

lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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