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

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 30/09/2015; 2. Escala de visitas 

às Unidades de Saúde; 3. Apresentação NAVI; 4. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os 

conselheiros titulares e suplentes: Samira C. Freitas Carvalho, Evaldo Luiz Borges, Neusa Dias Custódio, 

Luiz Antonio Rodrigues, Dalva Aparecida Militão Gomes, Silvia Brito Costa e Kátia Patrícia Gomes 

Basílio. Também estava presente: Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, e Tiago 

Andrade Ferreira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h30min, após a 

verificação do quórum. Sr. Luiz informa que recebeu oficio do conselheiro Roberto, informando sua saída 

da composição do CMS, por motivos particulares. Sra. Angélica esclarece que o assunto da pauta sobre a 

apresentação do NAVI, foi suprimida, à pedido da Sra. Jacqueline, presidente do NAVI, por motivos de 

saúde. Sendo acatada pelos conselheiros e ficando para a próxima reunião ordinária. xxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 30/09/2015: Realizada a leitura da Ata da 

Reunião Ordinária do dia 30/09/2015, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Escala de visitas às Unidades de Saúde: Sra. Angélica, apoio deste conselho, traz um esboço de 

escala para o inicio das visitas às Unidades de Saúde. Que a comissão de visitas é composta pelo 

conselheiro Roberto, Ticiana e Joao Paulino. Que com a saída do conselheiro Roberto há a necessidade de 

nova recomposição desta comissão, ficando o Conselheiro Luiz como coordenador. Sra. Angélica, 

informa que Ticiana, também solicitou sua saída desta comissão, pois como representante do governo e 

chefe da APS no município, acha que não seria interessante sua participação. E que, o ideal seria que 

fossem representantes dos usuários para a composição desta e sua participação ficaria nas discussões 

posteriores neste conselho. Sendo acatada pelos conselheiros, ficando então em seu lugar a conselheira 

Daydila. E em substituição ao Sr. Joao Paulino, no momento, ficará a Sra. Samira. Sra. Angelica fica de 

entrar em contato com o Sr. Joao Paulino. Assim acordado, ficou definido que nos dias, 09/16 e 23 de 

novembro, a equipe de visitas do CMS irá visitar as unidades de saúde urbanas e na próxima reunião 

ordinária trará um retorno aos outros membros deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      
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3) Apresentação NAVI: Conforme informado anteriormente a pauta foi suprimida, à pedido da Sra. 

Jacqueline, presidente do NAVI, por motivos de saúde. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Informes gerais: Sr. Luiz informa a este conselho que tem recebido diversas reclamações sobre a 

Unidade Agda Borges, seja por parte dos funcionários como de usuários à respeito de uma profissional 

daquela instituição. Sra. Silvia relata que é necessário verificar ate onde essa reclamação é baseada em 

dificuldades de relacionamento interpessoal, demanda a ser resolvida internamente, ou se de fato se trata 

de uma denuncia a ser apurada por este conselho. Sr. Luiz informa que entrará em contato com a usuária 

para verificar a denuncia e trazer a este conselho. Sra. Angélica informa para esclarecimento aos 

conselheiros, que em 20 de outubro, recebeu do Conselho Estadual o Oficio CES/MG 189/2015, com as 

orientações à respeito dos valores destinados para o custeio de deslocamento dos delegados à 8° 

Conferência Estadual de Saúde. Que dos 1200,00 reais, será necessário restituir ao Estado, R$ 400,00, 

referente à um delegado que não pode ir a conferencia. Ficando de saldo o valor de R$ 800,00. Que este 

valor será utilizado para pagar as despesas que os delegados tiveram durante a viagem 

(lanches/alimentação) e o saldo remanescente será utilizado por este conselho para as ações do Controle 

Social no SUS. Que posteriormente, trará o saldo atualizado, após a devolução do recurso e pagamento 

das despesas de viagens dos delegados, para que este conselho possa definir a forma de utilização, 

acompanhar e fiscalizar o gasto do mesmo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

Luiz Antonio Rodrigues....................................................................................................... ......................... 

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

Silvia Brito Costa........................................................................................................................................ 

Kátia Patrícia Gomes Basílio....................................................................................................................... 

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

Tiago Andrade Ferreira................................................................................................................................ 
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