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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e seis de julho de 

dois mil e dezesseis, às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem 

trabalhadas: 1. Prestação de contas do 1º quadrimestre da Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio 

(OF SCMPE nº 21/2016); 2- Informes Gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros Luiz Antônio 

Rodrigues, Neusa Dias Custódio, Ticiana Angélica de Souza, Tiago Andrade Ferreira, Priscila Cristina 

Lourenço Rodrigues Correa, Kátia Patrícia Gomes Basílio, Silvia Brito Costa. Também estavam 

presentes: Hênio Vilaça Leopoldino, diretor da Santa Casa e Rosinei Ap. Freitas Melo Franco, apoio 

administrativo deste conselho em substituição à Sra. Angélica Ayako Kirita Palmieri que encontra-se em 

gozo de férias. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Luiz 

Antônio Rodrigues, às 13:30 horas, após verificação de quórum. A conselheira Ticiana justificou a 

ausência das suplentes Samira Cristina Freitas Carvalho e Dalva Aparecida Militão. xxxxxxxxxxxxxxx 

1. Prestação de contas do 1º quadrimestre da Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio: Foi 

iniciada a reunião sendo apresentado pelo Sr. Hênio a prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia 

Padre Eustáquio, referente ao primeiro quadrimestre do ano de dois mil e dezesseis. Informou que foi 

repassado pela Prefeitura Municipal de Ibiá à instituição um total de R$ 1.140.000,00. Apresentou o 

discriminativo de utilização do recurso no período mencionado e explicou que é destinado às despesas 

relacionadas com a prestação de serviços à população. Informou também aos presentes sobre os 

procedimentos cirúrgicos que foram realizados no primeiro quadrimestre. A prestação de contas após ser 

apresentado foi aprovada por todos os presentes. A conselheira Priscila perguntou ao Sr. Hênio se o 

Título de Filantropia da Santa Casa já havia sido expedido e o mesmo informou que continua em análise 

pelo órgão competente. Priscila perguntou ainda se os recursos repassados pelo município são suficientes 

para o custeio das despesas e foi explicado que atualmente os compromissos estão todos sendo cumpridos 

dentro dos prazos estabelecidos, devido ao planejamento que vem sendo realizado pela instituição. O 

diretor da Santa Casa informou ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Luiz e demais 

conselheiros sobre a necessidade de pontualidade na transferência dos recursos e que solicitasse ao 

Secretário Municipal de Saúde providências para que o Plano de Trabalho da Santa Casa de Misericórdia 
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Padre Eustáquio para o ano de dois mil e dezessete, seja apresentado pela instituição, analisado e 

aprovado pelo Conselho de Saúde ainda este ano, visando garantir o repasse nos primeiros meses do ano, 

visto que no período inicial de administração pode ocorrer atrasos, e para evitar tal situação será 

necessário uma medida de proteção à instituição. O Sr. Hênio informa ainda que o contrato aditivo 

referente à subvenção da Câmara de vereadores para pagamento da especialidade em ortopedia ainda não 

foi realizado e pede providências. Sr. Hênio falou sobre a implantação do Protocolo de Manchester pela 

instituição e que trará muitos benefícios. O presidente Luiz Antônio pediu informações sobre as 

ambulâncias e foi relatado pelo Hênio que recentemente o município recebeu a doação de um novo 

veículo que está à disposição da Santa Casa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15:20 hs e eu, Rosinei A. de Freitas 

Melo Franco, apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada, será assinada por todos os presentes. 

Luiz Antônio Rodrigues................................................................................................................................ 

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

Ticiana Angélica de Souza............................................................................................................................ 

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

Priscila Cristina L. R. Corrrea....................................................................................................................... 

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

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

Hênio Vilaça Leopoldino ............................................................................................................................. 

Rosinei Ap. Freitas Melo Franco................................................................................................................. 
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