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

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA80(verso) à81 
 

 DATA: 12/12/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada doze de dezembro de dois 

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

trabalhadas: 1.Programação das Ações do Conselho para o ano de 2018; 2. Informe gerais. Estavam 

presentes na reunião os conselheiros: Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. João Paulino de Freitas, Sr. Hiram 

Ferreira da Silva,Sra. Juliana Pacheco Lopes; Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa,Sr. Júlio 

Gaspar Viriato; Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira e Sra. Adriana Lima Gomes. Também estava 

presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica AyakoKirita.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h32min. Não 

havendo quórum, Sr. Hiram em consenso com os presentes manteve a reunião, pois seria discutido a 

programação deste conselho para o ano de 2018. Sra. Angélica informa que justificaram ausência as 

conselheiros: Daydila, Samira, Milton, Marcia, Regina e Daul.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 28/11/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia 28/11/2017, sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxx 

1) Programação das Ações do Conselho para o ano de 2018: Sr. Hiram relata sua preocupação 

nas ações do conselho de saúde e em poder dar respostas às demandas da população. Que por esta razão 

propõe que sejam programadas as ações deste conselho com o intuito de definir as prioridades levantadas 

pela população e conselheiros. Que acha primordial para o ano que vem resolver a questão dos serviços 

odontológicos e de seu efetivo funcionamento para o atendimento à comunidade de Ibiá. Sra. Tania relata 

que desde que assumiu a secretaria tentou articular a resolução da questão, entretanto há entraves com 

relação à carga horaria e a questão salarial da categoria. Sra. Tania convida o Sr. Hiram para participar de 

uma reunião com a Prefeita e o Jurídico para tentarmos solucionar o empasse. Sr. Hiram aceita o convite 

e relata que a população está insatisfeita e cobrando a solução da questão do atendimento odontológico. 

Posteriormente fica combinado que a Sra. Tania irá agendar a reunião com a prefeita e ficará de avisar 

para o Sr. Hiram. Retornando para a programação das ações deste conselho, ficando definidas em 

consenso as seguintes prioridades de assunto a serem tratadas em 2018: JANEIRO: discutir sobre as 

questões da odontologia e das áreas descobertas pelos ACS; FEVEREIRO: Análise e deliberação da 

utilização do recurso em conta referente ao controle social e inicio da análise da lei municipal do conselho 

municipal de saúde; MARÇO: análise da lei municipal do conselho municipal de saúde; ABRIL: 
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promover capacitação do conselho municipal de saúde e sugestões para a elaboração do instrumento de 

avaliação dos serviços. Acordado com os conselheiros definir posteriormente as outras programações de 

acordo com o andamento do ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Informes Gerais:Sra. Priscila informapara conhecimento deste conselho que não havia aberto o 

sistema para realizar a programação na semana anterior para a aquisição de tiras e glicosimetro. Que as 

datas de abertura programada do sistema são entre os dias 01 a 05 de cada mês para o pedido das tiras. Ou 

seja a programação destes insumos só será realizada no dia 05 de janeiro e a entrega estimada para 

fevereiro, pois a empresa possui até 30 dias para enviar após o empenho e a digitação no SIGAF. xxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horase 30 minutos e eu, 

Angélica AyakoKirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente 

ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Neusa Dias Custódio................................................................................................................................... 

João Paulino de Freitas................................................................................................................................ 

Hiram Ferreira da Silva................................................................................................................................ 

Juliana Pacheco Lopes................................................................................................................................ 

Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa............................................................................................... 

Julio Gaspar Viriato..................................................................................................................................... 

Tania A. Quintino Ferreira............................................................................................................................... 

Adriana Lima Gomes................................................................................................................................. 

Angélica Ayako Kirita.................................................................................................................................. 


