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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2015/2017 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 07(verso) à 09  
 

 DATA: 27/05/2015 
 INÍCIO: 13h30min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e sete de maio de 

dois mil e quinze, às 13horas e 30 minutos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a 

serem trabalhadas: 1. Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 29/04/2015; 2. Minuta do 

Regimento Interno do CMS; 3. VII Conferência Municipal de Saúde de Ibiá; 4. Deliberação CES n° 006 

de dezembro de 2013; 5. Valores para a contratação dos médicos especialistas; 6. Informes gerais. 

Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e suplentes: Sra. Dalva Aparecida Militão Gomes, 

Sra. Kátia Patrícia Gomes Basílio, Sr. Roberto Ferreira dos Santos, Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. Evaldo 

Luiz Borges, Sra. Flavia Rodrigues Carvalho e Sra. Adriana Cristina de Souza. Também estava presente: 

Sra. Angélica Ayako Kirita (apoio administrativo do CMS), que informou as seguintes justificativas de 

ausências dos conselheiros: Sra. Daydila, Sra. Jacqueline, Sr. Luiz, Sra. Priscila e Sra. Ticiana. E também 

do secretário municipal de saúde Sr. José Cláudio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo apoio administrativo do CMS, Sra. Angélica, 

às 13h30min, após a verificação de quórum e aprovação pelos presentes da condução da reunião pela 

mesma, devido à ausência dos integrantes da Mesa Diretora com as devidas justificativas. Agradeceu a 

presença de todos e realizado a leitura da pauta do dia para a apreciação. Também foi solicitada a 

supressão na pauta do item 5. Valores para a contratação dos médicos especialistas, que seria apresentada 

pelo Secretário da Saúde Sr. José Cláudio. O que foi acatada pelos presentes e solicitada pelo Sr. Roberto 

que a mesma pauta seja discutida brevemente neste conselho.  Em seguida foi realizada a leitura da Ata 

da Reunião Ordinária do dia 29/04/2015, sendo esta Ata aprovada pelos presentes.  xxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Minuta do Regimento Interno do CMS: Sra. Angélica realiza a leitura da minuta do Regimento 

Interno do CMS, esclarece dúvida e após sua leitura, o mesmo foi aprovado pelos presentes. xxxxxxxxxx 

3) VII Conferência Municipal de Saúde de Ibiá: Sra. Angélica informa que este é ano da 15° 

Conferência Nacional de Saúde, principal evento da saúde do país que será realizado entre os dias 1° e 04 

de dezembro em Brasília. Que serão 8 eixos temáticos a serem debatidos, com o tema “Saúde Pública de 

Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro”. Que a etapa municipal deverá 

ocorrer até o dia 15 de julho. Que como este conselho foi recentemente constituído e também com a 

mudança na gestão da saúde, acarretaram um atraso na programação desta. Que a secretaria de saúde, por 

meio de seu gestor está empenhada em realizar a VII Conferência Municipal de Saúde e que já estão 

sendo organizado pela equipe da secretaria algumas ações de logística. Que conforme orientação do 
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Conselho Estadual de Saúde, os municípios que já realizaram Conferências de Saúde nos últimos dois 

anos, caso de Ibiá, não precisaria necessariamente, realizar uma nova Conferencia e, sim uma Plenária 

para discutir os eixos temáticos, elaborar as propostas e eleger seus delegados à etapa estadual.  Que a 

duração mínima de uma Conferência Municipal de Saúde deve ser de 16 horas e, no caso das Plenárias, 

duração mínima de 8 horas. Após discussão com os membros deste conselho presentes, foi definido a data 

da conferência para o dia 10 de julho e que sua duração seria de 08 horas. Também foi formada uma 

equipe mínima deste conselho, para auxiliarem na realização desta conferência/plenária, sendo composta 

pelo Sr. Roberto, Sra. Dalva e Sra. Flavia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Deliberação CES n° 006 de dezembro de 2013: Sra. Angélica informa que esta deliberação de 

2013, que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros para incentivo e apoio ao desenvolvimento de 

ações de gestão do SUS – Controle Social, nos municípios do Estado de Minas Gerais. Que o município 

assinou o Termo de compromisso pelo sistema GEICOM no ano passado, porém não houve o repasse dos 

recursos, pois não estava apto para o recebimento destes recursos. Que os conselhos não contemplados 

naquele momento não perderiam este repasse, sendo possível resgatá-lo quando for regularizada 

(comprovadamente) a situação do Conselho Municipal de Saúde no CADCES e, assim, comunicar esta 

alteração junto ao CESMG para validação. Que como houve a reformulação/readequação deste conselho 

neste ano por meio das Leis Municipais n° 2.214 e 2.229 de janeiro e março de 2015, e a atualização junto 

ao CADCES e SIACS, foi enviado um email em 27/04/15, aos cuidados da Sra. Michele, do CES, 

informando a regularização deste conselho e a solicitação para o resgate do repasse dos recursos. Que até 

o momento não houve resposta do CES sobre a validação e confirmação do mesmo. Que este conselho 

deve definir sobre as prioridades para que estes recursos sejam aplicados somente nas ações do Controle 

Social/ CMS e também o acompanhamento de todo o processo deste. Que os recursos financeiros deverão 

ser utilizados exclusivamente no custeio de ações referentes ao Bloco de Gestão, conforme estabelecido 

na Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007. Que será realizado um acompanhamento dos 

resultados provenientes da aplicação dos recursos disponibilizados, quadrimestralmente, bem como do 

alcance dos compromissos e metas estabelecidos. Que os recursos serão repassados aos Conselhos 

Municipais de Saúde de Minas Gerais, através do Fundo Estadual de saúde de Minas Gerais, para os 

Fundos Municipais de Saúde, anualmente em três parcelas distintas conforme estabelecidos na 

Deliberação CESMG de nº 006 de 13 de dezembro de 2013, de acordo com o cumprimento de critérios e 

metas a serem comprovados pelos Conselhos de Saúde. Após a explanação ficou acordado de discutirmos 

posteriormente sobre a aplicação destes recursos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Informes Gerais: Sra. Angélica, esclarece aos conselheiros sobre o questionamento do Sr. 

Roberto à respeito do SAMU. Que a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 

192) da Região Ampliada de Saúde Triângulo do Sul, no qual Ibiá está inserido foi aprovado pela 

Deliberação CIB-SUS/MG n° 1799, de 16 de abril de 2014. Que Ibiá, terá uma Unidade de Suporte 
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Básico, de acordo com a deliberação. E que o financiamento tripartite do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU- 192) da Região Ampliada de Saúde Triângulo do Sul será pactuado Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB-SUS/MG) após publicação de Portaria do Ministério da Saúde aprovando a 

implantação deste serviço. Que a Secretaria Municipal de Saúde, está recebendo uma equipe de auditores 

do Sistema de Auditoria Assistencial da SES/MG, no período de 25 a 29 de maio, onde será realizada 

uma auditoria especial. Que este conselho recebeu um oficio comunicando a ocorrência desta auditoria e 

que foi solicitado à presença de 02 conselheiros, representantes dos usuários, para estarem presentes na 

reunião de abertura dos trabalhos e apresentação da equipe de Auditoria, que foi realizado em 25/05. Que 

como não havia tempo hábil para convocarmos uma reunião para definirmos os conselheiros para 

participar desta reunião foi informado ao presidente deste conselho e o mesmo selecionou a conselheira 

Sra. Neusa. Que participaram desta reunião o Sr. Luiz e a Sra. Neusa. Que brevemente este conselho 

deverá receber o relatório desta auditoria. Que também, de acordo com a solicitação deste conselho na 

reunião anterior, o Sr. Hênio, diretor da Santa Casa, enviou a prestação de contas do 1° quadrimestre 

referente a aquela instituição. Que os membros deste conselho decidiram analisar o balancete e 

posteriormente chamar o Sr. Henio para esclarecimentos. Que fica a cargo da Sra. Angélica enviar o 

mesmo aos conselheiros. Sra. Roberto acha interessante que a presença do Sr. Hênio ocorra também após 

o recebimento do relatório da auditoria que está sendo realizada para maiores esclarecimentos. Sra. Neusa 

questiona sobre o fluxo da distribuição de fraldas. Que muitas vezes é procurada e gostaria de ter maiores 

informações sobre o assunto. Sra. Angélica solicita que este assunto seja retomado na próxima reunião, 

onde estará presente a Sra. Ticiana, que poderá dar maiores esclarecimentos sobre o assunto. Sr. Roberto 

pergunta se a Unidade Central, continua sem médico do PSF. Sra. Flávia esclarece que o Dr. Francisco, 

está fazendo atendimento na UBS Central e UBS Salvino, para que aquela unidade não tenha o 

atendimento descoberto. Sra. Angélica informa que estão sendo tomadas ações para a contratação deste 

pela Secretaria de Saúde. Sr. Roberto também pergunta sobre o contrato dos especialistas e também sobre 

a falta de material nas Unidades. Sra. Angélica esclarece que este serão assuntos a serem esclarecidos na 

próxima reunião deste conselho pelo secretário Sr. José Claudio. Que antecipadamente já foi informada 

que o Dr. Germano, oftalmologista, não se interessou em renovar o contrato. Que também está em estagio 

avançado a contratação de um novo psiquiatra para atender na Unidade de Saúde Mental. Sr. Evaldo fala 

do atendimento da equipe da Zona Rural em Tobati. Que irá trazer maiores informações  na próxima 

reunião, após conversar com outros usuários. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Angélica Ayako Kirita, coordenadora da secretaria do Conselho Municipal de Saúde, lavrei a presente 

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

Dalva Aparecida Militão Gomes................................................................................................................... 

Kátia Patrícia Gomes Basílio........................................................................................................................ 
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Adriana Cristina de Souza.................................................................................................. ........................... 

Roberto Ferreira dos Santos......................................................................................................................... 

Flavia Rodrigues Carvalho........................................................................................................................... 

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

Evaldo Luiz Borges............................................................................................................................. ............. 

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