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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 22(verso) à 23 (verso) 
 

 DATA: 24/11/2015 
 INÍCIO: 13h15min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

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

novembro de dois mil e quinze, às 13horas e 15 minutos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de 

Ibiá. Pautas a serem trabalhadas: 1. Aprovação Minuta Protocolo de Fraldas (Sra. Ticiana); 2. 

Apresentação do NAVI; 3.Reclamação da UBS Agda Borges (Sr. Luiz); 4. Retono das Visitas às 

Unidades de Saúde (Sr. Luiz/Sra. Samira); 5. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os 

conselheiros titulares e suplentes: João Paulino de Freitas, Neusa Dias Custodio, Jacqueline Beatriz Dias 

de Sousa, Luiz Antonio Rodrigues, Tiago Andrade Ferreira e Ticiana Angélica dos Santos. Também 

estava presente: Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, José Claudio de Paiva Reis 

e Tania Aparecida Quintino Ferreira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h15min, após a 

verificação do quórum. Sra. Angélica informa que os conselheiros Samira, Evaldo, Flavia e Adriana 

justificaram suas ausências. Em seguida, foi solicitado pelo Presidente do CMS Luiz, a inversão da ordem 

das pautas em favor da apresentação da Sra. Jacqueline do NAVI, sendo aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 16/11/2015: Realizada a leitura da Ata da 

Reunião Extraordinária do dia 16/11/2015, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxx 

2) Apresentação do NAVI:  Sra. Jacqueline, justifica suas ausências nas reuniões do conselho por 

motivo de doença, entretanto sempre que possível procura enviar alguém da instituição para representá-la 

e  participar como ouvinte e colaborador das reuniões. Sr. Luiz refere que os conselheiros são solidários à 

mesma e a parabeniza pelos seus esforços. Sra. Jacqueline informa que já são 11 anos de NAVI, uma 

associação sem fins lucrativos, voltada à promoção humana, em especial à saúde física e mental dos 

portadores de doenças degenerativas (Lúpus, Parkinson, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral 

Amiotrófica, Câncer, etc). Que o NAVI, demonstra sua importância na medida em que promove  

qualidade de vida aos pacientes e a seus cuidadores, fornecendo a eles apoio psicológico, motor e 

jurídico, realizando encaminhamentos adequados. Além de informá-los sobre as enfermidades, 

tratamentos disponíveis e seus direitos enquanto se humano. Que conta atualmente com os serviços de 

psicologia, fisioterapia, apoio jurídico, homeopatia e o atendimento fraterno, que é a colhida do novo 

paciente realizada pela Sra. Jacqueline na instituição ou no domicílio. Que o NAVI, tem o compromisso 

não de curar estes pacientes, mas de garantir uma qualidade de vida e também resguardar os pacientes de 

maus tratos, além de criar rotinas de acompanhamento dentro e fora da sede, garantindo a reintegração 
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social destes indivíduos. Que possui em média 800 pacientes cadastrados na instituição. Que a instituição 

arrecada recursos financeiros por meio da realização de bazar, eventos, arrecadações voluntárias e 

doações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

3) Aprovação Minuta Protocolo de Fraldas:  Sra. Ticiana verifica junto aos presentes da 

possibilidade de adiar a decisão da aprovação do protocolo de fraldas para a próxima reunião, devido a 

presença de poucos conselheiros. Que acha interessante que todos possam juntos deliberar sobre o 

assunto, que foi discutido em reunião passada. Sendo a decisão acatada por todos os presentes. xxxxxxxx   

4) Retorno das Visitas às Unidades de Saúde:  Sr.Luiz lamenta a ausência da conselheira Samira, 

que justificou sua ausência e que também participou das visitas as UBS. Sr. Luiz relata que falara de 

unidade por unidade e encerrará com a UBS Agda Borges, assunto da próxima pauta. Que na UBS 

Salvino Basilio, a precariedade da estrutura física é gritante e sabe da construção da nova sede. Que há 

também o problema do revesamento de profissionais na recepção por falta de profissional, ficando os 

ACS cobrindo esta função. Também de lençóis rasgados devido ao desgaste útil dos mesmos. Na UBS 

Central, na verdade estão todos ansiosos esperando a inauguração da nova sede. Que atualmente também 

tem uma estrutura física precária. E cita o problema na pia da sala do consultório medico e solicita 

providencias. Na UBS José Ribeiro a estrutura física está adequada e não observou nada importante a ser  

relatado. Na Farmacia Municipal, relata que a infiltração nas paredes estão voltando e da necessidade de 

reparo a fim de evitar um problema maior, como aconteceu anteriormente e já sendo incluisive objeto de 

demanda deste conselho em reunião anterior. Que ouviu de um usuário a reclamação de falta de educação 

e grosseria por parte do atendimento de uma funcionaria da farmácia. Na Unidade de Saúde Mental, 

apenas a necessidade de mobiliário, como exemplo um novo arquivo para os prontuários e da falta da TV, 

que foi roubada. Com relação à Policlinica, nada digno de relato durante a visita. E por ultimo a UBS 

Agda Borges, que possui a melhor estrutura física dentre todas as Unidades visitadas, porém não sabendo 

utilizar este espaço. Que é a unidade com maiores pontos negativos observados e reclamações por parte 

dos usuários. Que enfermeira da Unidade de Saúde, responsável pela coordenação da equipe, não 

consegue exercer adequadamente sua atribuição, sendo relatado que a mesma “perdeu o rumo e está 

perdida, pois cada um faz o que quer”. Que os Agentes Comunitários de Saúde que não realizam visitas 

domiciliares e permanecem quase a totalidade do dia dentro da Unidade de Saúde, sem realizar as visitas 

aos domicílios de sua área de abrangência, alvo de reclamação por parte de usuarios. Que foi informado, 

que naquela Unidade de Saúde, foi eleito um representante dos agentes para responder por todos, sendo 

este fato não veiculado junto à secretaria de Saúde. Que existe um agente comunitário de saúde que fica 

fazendo intrigas na unidade. Que poucos profissionais daquela unidade de fato trabalham. Que também, 

há relatos da saída da Técnica de Enfermagem Josy, pois a equipe carece de mais um profissional da 

enfermagem, para suprir a demanda daquela unidade. Que com relação à limpeza da UBS, esta não tem 

sido realizada a contento, sendo observado presença de insetos e sujidade nos ambientes. Que com 
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relação aos insetos de fato existem, mas acha importante também que o serviço de obras da prefeitura 

realize a limpeza do mato ao redor da unidade. Que diante o exposto e a presença do secretario de saúde e 

da chefe da Atenção Primaria, solicita providencias por parte da secretaria de saúde com relação as 

informações relatadas nesta reunião. Sendo acatada pelos conselheiros presentes a notificação da 

secretaria de saúde com as observações de cada unidade de saúde e em especial à UBS Agda Borges. xxx 

5) Reclamação da UBS Agda Borges: Demanda acatada pelas infomações do item 4. xxxxxxxxxxx 

6) Informes gerais: Sra. Tania, enfermeira da Zona Rural, comparece a esta reunião com o intuito 

de responder ao oficio enviado por este conselho à respeito da apuração de demanda referente ao 

atendimento no distrito de Tobati. Que a equipe de Saúde da Família Argenita/Tobati trabalha em toda a 

extensão rural do município, atendendo em varias comunidades e de acordo com a agenda pré-

programada. Que desde que entrou para a equipe da Zona Rural no inicio deste ano, iniciou a acolhida de 

todos os usuários que procuram a equipe. Que nenhum usuário que procura a equipe sai sem passar pela 

acolhida ou sem ter uma resposta a respeito de sua demanda. Que como no distrito de Tobati, a equipe 

realiza os atendimentos semanais, há uma maior maleabilidade para demandas programadas. Que as 

demandas programadas, quando não puderem ser atendidas no dia da acolhida, são agendadas para a 

próxima semana.  Que com relação ao profissional médico, de fato ele costuma chegar após a equipe, pois 

vai com condução própria, porém atende toda a demanda do dia. Que está a disposição deste conselho 

para qualquer outra informação. Sra. Angélica informa aos conselheiros, que o conselho municipal de 

saúde de ibiá, recebeu um email da Sra. Socorro, do Ministério da Saúde, para informar sobre a instalação 

de antena e TV, para o conselho, referente ao Programa de Inclusão Digital. Também solicita aos 

presentes para verificarem a data da próxima reunião deste conselho devido às festividades do natal. Após 

discussão pelos conselheiros foi deliberado a mudança excepcional da data da reunião ordinária para o dia 

15 de dezembro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas e 30 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 

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

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

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

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

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

Ticiana Angélica dos Santos........................................................................................................................ 

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

José Claudio de Paiva Reis ......................................................................................................................... 

Tania Aparecida Quintino Ferreira.............................................................................................................. 
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