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ATA DA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2019/2021 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 14 à 16 
 

 DATA: 30/04/2019 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Municipal/IBIA-MG 

 
Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, referente à Posse dos 08 Conselheiros Titulares 

e seus respectivos Suplentes para o Biênio 2019/2021, realizada em trinta de abril de dois mil e dezenove 

na sala de reuniões do Museu Municipal de Ibiá. Pautas a serem trabalhadas:1. Posse dos conselheiros 

Biênio 2019-2021; 2. Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde Biênio 2019-2021; 

3.Informes Gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e suplentes – Biênio 

2017/2019:Sra. Samira C. Freitas Carvalho,Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. João Paulino de Freitas, Sr. 

Hiram Ferreira da Silva, Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues 

Correa, Sr. Júlio Gaspar Viriato, Sra. Lilian Sobral das Chagas; Sr. Daul Naves Avelar Junior e a Sra. 

Tania Aparecida Quintino Ferreira. Os novos conselheiros titulares e suplentes – Biênio 2019/2021: Sra. 

Sônia Martins; Sr. José Expedito da Silva, Sr. Erivelto Cesar Militão, Sra. Jacqueline Beatriz Dias de 

Sousa, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Sra. Naia Couto de 

Souza, Sr. Antônio Eduardo Ferreira de Andrade, Sra. Fátima Terezinha Figueiredo Rodrigues, Sr. Daul 

Naves Avelar Junior, Sra. Lilian Sobral das Chagas, Sra. Tania A. Quintino Ferreira e Sra. Regiane Jullye 

da Silva Morais. Também estava presente a Sra. Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste 

conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h25 min, após a 

verificação do quórum. Sr. Hiram presidente do CMS Biênio 2017/2019, agradeceu a presença de todos e 

esboçou alguns comentários sobre o trabalho à frente do Conselho Municipal de Saúde, no intuito de 

somar, de fortalecer as politicas de saúde, cobrando e acompanhando de perto. Agradeceu aos colegas de 

conselho, pela caminhada nestes dois anos, ao apoio administrativo do conselho e parabenizou os novos 

conselheiros eleitos. Sra. Tania, gestora da saúde,ressalta a importância do trabalho em parceria com o 

conselho, principalmente nas ações em prol do coletivo e da população. Sra. Angélica informa que 

justificaram ausência os conselheiros Sra. Enisa, Sr. Gessé e Sra. Narcisa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Posse dos conselheiros municipais de Saúde, Biênio 2019-2021: Sra. Angélica informa que a 

reunião tem como intuito a posse dos conselheiros eleitos a compor o Conselho Municipal de Saúde 

Biênio 2019-2021, conforme edital de eleição do CMS de 05/02/2019 e da divulgação dos eleitos em 

conformidade das Leis Municipais n° 2.214 de 29 de janeiro de 2015, n° 2.229 de 09 de março de 2015, 

n° 2.355 de 14 de março de 2017 e n° 2.404 de 10 de setembro de 2018. Que em conformidade da lei, o 
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Conselho Municipal de Saúde terá sua composição total de 08 (oito) Conselheiros Titulares e 08 (oito) 

Conselheiros Suplentes de forma paritária, sendo: 50% de entidades e movimentos representativos de 

usuários do SUS; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúdee 25% de 

representação de governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde. Que de 

acordo com o Regimento interno deste conselho, serão convocados para todas as reuniões ordinárias e 

extraordinárias deste, os membros titulares e suplentes. Assim, respeitando-se a definição em lei do 

princípio da paridade, o Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2019/2021, com mandato tendo 

vigência no período de 30 de abril de 2019 a 30 de abril de 2021, compôs-se na seguinte 

representatividade: Representantes de órgãos, entidades, instituições e movimentos organizados 

representativos de usuários:1. NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DE IBIÁ: Titular: EnisaMaybe da 

Consolação Pereira de Resende eSuplente: Sônia Martins ; 2. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO PA FAZ MORRO ALTO I – II – III: Titular: José Expedito da Silva e 

Suplente:Erivelto Cezar Militão; 3. NÚCLEO DE APOIO À VIDA – NAVI: Titular: Jacqueline 

Beatriz Dias Sousa e Suplente: Narcisa Maria Oliveira Silva; e 4.IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

MISSÃO – MINISTÉRIO DE IBIÁ: Titular: Hiram Ferreira da Silva e Suplente:Gessé dos Santos 

Menoncello. Representantes dos trabalhadores da área de saúde:1. Titular: Priscila Cristina 

Lourenço Rodrigues Correa e Suplente: Naia Couto de Souza; e 2.Titular:Antônio Eduardo Ferreira de 

Andrade e Suplente: Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues. Representante de entidade prestadora 

de serviço de saúde:1. Titular:Daul Naves Avelar Junior (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) e Suplente: Lilian Sobral das Chagas (Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio). 

Representante do governo: Titular: Tania Aparecida Quintino Ferreira e Suplente: Regiane Jullye da 

Silva Morais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde Biênio 2019-2021:Sra. Angélica 

esclarece que de acordo com o Artigo 3°, da Lei 2.404/2018, o Conselho Municipal de Saúde constituirá 

Mesa Diretora eleita em plenária, constituída por Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-Secretário e 

Segundo Secretário, respeitando a paridade expressa nesta Lei. Em seguida solicita aos membros que se 

manifestassem seu interesse para compor a Mesa Diretora. Manifestaram os seguintes conselheiros aos 

cargos da Mesa Diretora: Presidente: HIRAM FERREIRA DA SILVA (Segmento usuário), não havendo 

disputa e eleito pela plenária, para Vice- Presidente: DAUL NAVES AVELAR JUNIOR (segmento 

Prestador), não havendo disputa e eleito pela plenária; para Primeira secretária: JACQUELINE BEATRIZ 

DIAS DE SOUSA (segmento usuário), não havendo disputa e eleita pela plenária; e Segundo secretário: 

ANTÔNIO EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE (segmento Trabalhador), também não havendo 

disputa e eleito pela plenária.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3) Formação das Comissões Permanentes do CMS: Em conformidade com o Regimento Interno, 

o Conselho Municipal de Saúde terá Comissões Permanentes, responsáveis por emitir pareceres e sugerir 

encaminhamentos respaldados em estudos específicos, atendendo as demandas do Conselho. As 

comissões permanentes serão compostas por três (03) membros, garantida a representatividade de setores 

diversos em cada comissão e os conselheiros poderão participar de até duas comissões. Após deliberação, 

foram definidos os seguintes nomes: a) Comissão de Visitas e Fiscalização: FÁTIMA TEREZINHA 

FIGUEIREDO RODRIGUES (segmento trabalhador - Coordenadora da comissão), LILIAN SOBRAL 

DAS CHAGAS (segmento prestador) e NARCISA MARIA OLIVEIRA SILVA (segmento usuário); b) 

Comissão de Apuração de denuncias de usuários:JOSÉ EXPEDITO DA SILVA (segmento usuário - 

Coordenador da comissão), NAIA COUTO DE SOUZA (segmento trabalhador), DAUL NAVES 

AVELAR JUNIOR (segmento prestador); c) Comissão de prestação de contas e relatório de Gestão: 

PRISCILA CRISTINA LOURENÇO RODRIGUES CORREA (segmento trabalhador – Coordenadora da 

comissão), ANTÔNIO EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE (segmento trabalhador) e HIRAM 

FERREIRA DA SILVA (segmento usuário); d) Comissão de normas, comunicação e Educação 

permanente para o controle social: PRISCILA CRISTINA LOURENÇO R. CORREA (segmento 

trabalhador – Coordenadora da comissão), JACQUELINE BEATRIZ DIAS DE SOUSA (segmento 

usuário) e SONIA MARTINS (segmento usuário). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Informes Gerais: Sra. Angélica esclarece que encaminhará ao Executivo Municipal a 

composição do Conselho Municipal, para que este possa ser realizada a nomeação dos mesmos por meio 

de decreto municipal. Também a necessidade de que o Sr. José Expedito faça uma nova indicação para 

seu suplente em substituição ao Sr. Erivelto, pois o mesmo foi contratado para agente comunitário de 

saúde, impactando na paridade do conselho, pois o mesmo será do segmento trabalhador. Sr. José 

Expedito informa que oficializara a indicação do suplente. Em seguida passa a fala ao presidente eleito 

Sr. Hiram, que expressa suas considerações aos conselheiros e reforça a importância de contar com a 

ajuda e participação de todospara somar forças em prolda população. Sr. João Paulino reforça que foram 

dois anos com conquistas e também alguns assuntos que ficaram pendentes, como a inauguração da UBS 

no Risoleta Neves, a contratação dos agentes comunitários de saúde, o raio x da santa casa e a reclamação 

dos cachorros na rua. Sra. Tania dá boas vindas aos novatos e que mesmo com as dificuldades financeiras 

que todo o estado tem vivenciado, o município tem conseguido manter todos os serviços e 

prestadores.Que muitas vezes questões burocráticas e financeiras acarretam entraves nas realizações das 

programações da saúde, não podendo ser realizadas como planejado em alguns momentos. Que sobre a 

questão do raio x da santa casa, sabe que o mesmo, de fato não está bom, mas que as emendas 

parlamentares recebidas não foram para a aquisição do mesmo, pois a indicação foi para outro objeto. 

Que já está em análise à comprado mesmo pelo município com recursos próprios para fazer a cessão ao 
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prestador. Que sabe que a contratação dos ACSs é de suma importância. Que já está em andamento o 

concurso publico e para os ACS, processo seletivo. Que com relação aos cães de rua, há uma proposta em 

parceria com o Ministério Público sobre os mesmos e a possibilidade de transformação da antiga UBS 

Salvino Basilio em uma clinica municipal de castração de cães. Que a respeito da inauguração da UBS do 

bairro Risoleta Neves, esta está em finalização para a compra dos equipamentos e mobiliários, construção 

do muro, entre outros. Que a mesma será inaugurada com uma equipe mínima no inicio, contando com 

medico, enfermeiro, recepcionista, técnico de enfermagem, serviço geral, odontólogo e auxiliar de saúde 

bucal.  Sr. Júlio fala para que os vereadores sejam convidados para as reuniões do conselho. Sra. Priscila 

na oportunidade esclarece sobre as questões dos medicamentos da farmácia. Que tem visto nas redes 

sociais reclamações sobre a falta de alguns itens. Que já foi na radio para esclarecimentos e convidou à 

população para trazer estas demandas para as reuniões do conselho. Que o problema não é por causa de 

falta de pagamentos por parte da prefeitura, mas questões relacionadas aos fornecedores. Que anexou na 

farmácia para a visualização dos usuários os ofícios com as justificativas apresentadas pelos fornecedores. 

Que muitas vezes as pessoas utilizam as redes sociais para queixarem, ao invés de procurar na farmácia 

para esclarecimentos. Que dos 142 itens padronizados, apenas 14 destes estão atualmente em falta. Sra. 

Sônia realiza o convite para os conselheiros da Academia Ibiaense de Letras, da abertura do Projeto 

quilombo do Ambrosio às 19:30 horas na Escola Doutor Pedro Dias dos Reis. E no dia 10/05 às 19:00 

horas no Anfiteatro da Câmara do Concurso Literáriodas escolas, com a participação do desembargador 

Afrânio Vilela. Também convida para as reuniões da Academia Ibiaense de Letras, de 15 em 15 dias no 

subsolo da sede da 3° idade, aberto ao público, às 17:30 hs. Os dias são publicados na pagina da rede 

social da academia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 20 minutos, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Samira C. Freitas Carvalho ......................................................................................................................... 

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

Neusa Dias Custodio...................................................................................................................................... 

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

Marcia Regina Gonçalves ............................................................................................................................... 

Priscila C. L. R. Correa.................................................................................................................................... 

Júlio Gaspar Viriato......................................................................................................................................... 

Lilian Sobral das Chagas.............................................................................................................................. 

Daul Naves Avelar Junior ............................................................................................................................... 

Tania Aparecida Quintino Ferreira................................................................................................................. 
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Sônia Martins............................................................................................................................................... 

José Expedito da Silva..................................................................................................................................... 

Erivelto Cesar Militão...................................................................................................................................... 

Jacqueline Beatriz Dias de Sousa..................................................................................................................... 

Naia Couto de Souza........................................................................................................................................ 

Antônio Eduardo Ferreira de Andrade............................................................................................................. 

Fátima Terezinha Figueiredo Rodrigues.......................................................................................................... 

Regiane Jullye da Silva Morais........................................................................................................................ 

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


