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

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 09 (verso) à 10  
 

 DATA: 08/06/2015 
 INÍCIO: 13h30min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em oito de junho 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 27/05/2015; 2. Valores para a 

contratação dos médicos especialistas; 3. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros 

titulares e suplentes: Sra. Dalva Aparecida Militão Gomes, Sr. João Paulino de Freitas, Sra. Kátia Patrícia 

Gomes Basílio, Sr. Roberto Ferreira Santos, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Sra. Neusa 

Dias Custódio, Sr. Luiz Antônio Rodrigues e Sra. Flavia Rodrigues Carvalho. Também estavam 

presentes: Sra. Angélica Ayako Kirita, Sra. Luciléia Alves Primo e Sr. José Cláudio de Paiva Reis. xxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h30min. Foi 

verificado quórum às 13h30 minutos e iniciado o andamento das pautas do dia. Sra. Angélica, da 

secretaria do CMS, justificou a ausências na reunião de hoje do Sr. Evaldo, Sra. Ticiana, Sra. Adriana e 

da Sra. Jacqueline. A Sra. Luciléia, informa que veio à reunião como ouvinte a pedido da conselheira Sra. 

Jaqueline, que não pode comparecer. Em seguida foi realizada a leitura da Ata da Reunião do dia 

27/05/2015, sendo esta Ata aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1)  Valores para a contratação dos médicos especialistas: O Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

José Claudio, lembra que o município possui atualmente as especialidades de pediatria, ginecologia, 

neurologia, ortopedia, cardiologia e oftalmologia. Que também tem interesse de contratar o psiquiatra 

para a unidade de saúde mental e um pneumologista para ajudar no projeto de oxigenioterapia domiciliar 

do município. Que as negociações com o psiquiatra estão em processo avançado, faltando apenas definir 

as questões contratuais e de remuneração. Que já foi comunicado pelo oftalmologista que este não tem 

interesse na renovação do contrato. Que foi publicado/homologado uma nova Lei que trata sobre a 

contratação dos médicos a serem lotados nas Unidades Básicas de Saúde, Programa de Saúde da Família 

e consultórios municipais, quando se tratar de especialidades médica. Que sua preocupação é sobre o 

valor a ser pago por consulta. Que pesquisou o valor atualmente utilizado na região. Que o valor pago aos 

especialistas atualmente é o valor de mercado e não difere do pago na região. Que receia diminuir os 

valores contratuais atualmente utilizados e ver os contratos não serem renovados pela categoria. Os 

conselheiros presentes também concordam com esta indagação e são favoráveis com a manutenção do 

valor aplicado atualmente de R$ 71,68 por atendimento. Sr. José Claudio também aproveita para 

esclarecer sobre a compra dos EPI’s e material para as unidades de saúde. Que já estão disponíveis as 
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botas de borracha e luvas de látex no almoxarifado, faltando apenas sua distribuição. Que com relação aos 

materiais, informa que o pregão já foi realizado e está para ser homologado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

2) Informes Gerais: Sr. Roberto informa que o setor de Vigilância em Saúde, já iniciou a campanha 

antirrábica na zona rural e esclarece que na Zona Urbana a mesma ocorrerá de 05 a 10 de julho. Sra. 

Priscila presta esclarecimentos sobre o fluxo de obtenção de fraldas pelo município, de acordo com a 

solicitação de informações pela Sra. Neusa. Sr. Roberto acha importante retomar esta pauta em outra 

oportunidade pelo conselho para o efetivo funcionamento da distribuição destas. Sr. Luiz parabeniza os 

funcionários da Unidade José Ribeiro pelo bom atendimento realizado. Com relação à UBS José Olimpio, 

reclama da necessidade de arrumar a porta e a torneira da pia do banheiro dos funcionários, e a torneira 

do consultório médico. Que também na farmácia municipal, há uma grande infiltração e um banheiro sem 

condição de uso. Que as portas estão “estufadas”. Que há de ser necessário providencia imediata para 

sanar estes problemas. Sr. Roberto informa que a vigilância sanitária já apontou em seu relatório estas e 

outras irregularidades encontradas, sendo que estas influenciam diretamente na renovação do cadastro 

deste estabelecimento, orientando que fossem sanadas para o pleito do licenciamento Sanitário. Sra. 

Priscila informa que já foram solicitadas várias vezes à secretaria de obras a manutenção destas 

irregularidades. Após discussão nesta plenária, foi decidido por unanimidade que seja enviado ao 

Secretário de Obras, oficio deste conselho, para seja tomada providência imediata sobre o caso e 

solicitado também uma posição para este conselho até a próxima reunião ordinária. Sr. Roberto fala da 

importância dos conselheiros de se trazer para discussão nesta plenária assuntos que não estejam restritos 

à pauta. Sra. Angélica informa que os conselheiros podem solicitar que sejam incluídas nas pautas as 

demandas trazidas pelos mesmos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 10 minutos e eu, 

Angélica Ayako Kirita, coordenador da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida 

e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

João Paulino de Freitas............................................................................................................................. . 
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Neusa Dias Custódio.................................................................................................................................... 
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Angélica Ayako Kirita.................................................................................................................................. 
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