
 
 

 
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: 2015/2017 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA16 (verso) e 17  
 
 

 DATA: 26/08/2015 
 INÍCIO: 13h30min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
 
Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e seis de agosto 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 29/07//2015; 2. Programa de 

distribuição de fraldas (Sra. Ticiana); 3.Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros 

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

Basílio, Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Neusa Dias Custódio, Adriana Cristina de Souza, 

Flavia Rodrigues Carvalho e Ticiana Angélica dos Santos. Também estava presente: Sra. Angélica Ayako 

Kirita, apoio administrativo deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Secretária Executiva do CMS, Sra. Priscila, às 

13h30min, após a verificação do quórum. Sra. Angélica, da secretaria do CMS, informa aos presentes que 

os conselheiros, Sr. Luiz e Sr. Evaldo justificaram ausência. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 29/07//2015: Realizada a leitura da Ata 

da Reunião ordinária do dia 29/07/2015, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxx 

2) Programa de distribuição de fraldas: Sra. Ticiana, informa que atualmente o programa de 

distribuição de fraldas possui 28 usuários cadastrados e sendo 27 destes atendidos. Que atualmente o 

parâmetro para a distribuição das fraldas é de 02 trocas diárias para usuários acima de 60 anos, em caráter 

complementar, pois estes podem contar com o auxilio do programa farmácia popular (Portaria GM/MS n° 

3218/2010) e para os menores de 60 anos, 03 trocas diárias. Que atualmente o fluxo seguido é que o 

usuário apresente à Secretaria Municipal de Saúde, o relatório médico em papel timbrado dos serviços 

públicos e ainda o relatório social emitido pela secretaria de desenvolvimento social e documentos 

pessoais. Que frisa a importância do relatório social, porém que infelizmente este tem pouco impacto 

sobre o programa e que na maioria das vezes são realizados com pouco ou quase nenhum parâmetro. Que 

o custo mensal para a manutenção é muito expressiva e que por este motivo, vê a necessidade urgente de 

normatizar o processo de distribuição das fraldas no município. Que conta com o apoio deste conselho 

para colaborar e oficializar este protocolo de forma a garantir uma melhor e criteriosa distribuição das 

fraldas. Que após os esclarecimentos iniciais se compromete em trazer na próxima reunião uma minuta do 

programa de distribuição de fraldas para discussão e aprovação deste conselho. Aproveita também para 
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esclarecer que posteriormente trará também para este conselho a minuta do protocolo referente á 

distribuição de material (insumos) para curativos domiciliares. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes gerais: Sra. Angélica informa que o Sr. Roberto informou a este conselho que não 

poderá participar da 8° CES em Belo Horizonte, por motivos pessoais e que por esta razão a Sra. Adriana 

Lima, suplente eleita na conferencia municipal de saúde, no segmento trabalhador, irá substituí-lo.  Que já 

entrou em contato com o conselho estadual para maiores orientações sobre o assunto. Sra. Priscila 

informa que gostaria de relatar sobre sua vivencia com relação ao médico da Santa Casa. Que estava com 

um ultrassom agendado na santa casa e que no dia programado, ao comparecer para o exame foi 

informada que o exame foi adiado. Que não achou correto não ter sido avisada em tempo hábil. Que  com 

certeza este é um problema que acontece não só com ela como com outras pessoas. Sra. Adriana também 

questiona sobre a não realização do CAF na Santa Casa. Que diante desta demanda foi entrado em 

consenso que fosse solicitado maiores esclarecimentos à santa casa sobre os atendimentos realizados pelo 

Dr. Fábio, ginecologista contratado por aquela instituição. Sra. Dalva aproveita a oportunidade para 

solicitar que também seja oficializada a secretaria de saúde para esclarecer sobre a contratação dos 

médicos especialistas. Sendo esta solicitação acatada pelos conselheiros presentes. Sra. Neusa relata a 

situação de sujeira nas praças e questiona a ausência de lixeiras nas mesmas. Após a discussão do assunto 

foi solicitado que seja oficializado a secretaria de obras à respeito do assunto. Sr. João Paulino questiona 

sobre a situação da dengue no município e foi sugerido pela Sra. Angélica, convidar o chefe da vigilância 

em saúde para discutir o tema com os conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 50 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 
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