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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e cinco de outubro 

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

trabalhadas: 1. Programação Anual de Saúde 2017 e 2. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os 

conselheiros Luiz Antonio Rodrigues, Tiago Andrade Ferreira, Silvia Brito Costa, Kátia Patrícia Gomes 

Basílio, Priscila Cristina Lourenço R. Correa e Jacqueline B. Dias de Sousa. Também estava presente: 

Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h28min, após a 

verificação do quorum. Sra. Angélica justifica a ausência dos conselheiros: Ticiana e Flavia. E também 

do oficio recebido por este conselho, do promotor Dr. Luis Felipe, que também justificou sua ausência. xx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 27/09/2016: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

do dia 27/09/2016, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Programação Anual de Saúde 2017: Sra. Angélica explica o fluxo para os instrumento de 

saúde, que possuem ações continuas, articuladas e integradas. Que o Plano Municipal de Saúde 

representam as intenções e os compromissos; a PAS a programação e a execução das metas contindas no 

Plano e os relatórios quadrimestral e o Relatório Anual de Gestão que trazem o monitoramento e a 

avaliação. Que na Programação Anual de Saúde traz como serão operacionalizadas as intenções contidas 

no plano, as ações, metas e os recursos.  As propostas para o ano de 2017 foram elaboradas embasadas 

no Plano Municipal de Saúde 2014-2017 e nas metas e indicadores do Pacto pela Saúde que integram 

o mesmo. Que no que se refere às fontes de recursos é importante esclarecer que os recursos 

previstos para execução da PAS 2017 foram embasados na PPA 2014-2017. Que o presente 

instrumento será analisado e aprovado em reunião do Conselho Municipal de Saúde e avaliado no 

Relatório Anual de Gestão. Que na identificação constam os dados do município, da secretaria de 

saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Demonstra a síntese com os recursos financeiros 

constantes no PPA para o ano de 2017. Em seguida, relata os objetivos, diretrizes, as metas e ações, 

além do valor orçamentário geral e o para cada bloco. Esclarece as duvidas dos conselheiros e ao 

final a PAS 2017 foi aprovada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

2. Informes Gerais: Sra. Angélica repassa para conhecimento dos conselheiros os valores recebidos 

fundo a fundo do MS, referente aos meses de setembro e outubro/2016. Que será pauta permanente deste 
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conselho a apresentação destes repasses mensalmente. Também aproveita a oportunidade para mostrar no 

site do FNS, onde os dados podem ser visualizados. Sra. Jacqueline relata que iniciou uma nova Agente 

comunitária de saúde no Bairro Jardim, e que esta já tinha sido uma solicitação antiga sua em outras 

reuniões. Que gostaria que o NAVI fosse parceiro nas ações em saúde da secretaria de saúde. Sra. 

Angélica orienta que a Sra. Jacqueline formalize essa intenção junto ao secretário. Sr. Luiz fala da 

abertura das duas sedes das Unidades de Saúde Salvino Basilio e Central, e que tem conversado com os 

usuários que estão satisfeitos. Também parabeniza os funcionários do Pronto Socorro no atendimento de 

uma criança recentemente, que a equipe foi extremamente hábil e prestativa. Que  também gostaria de 

agendar uma visita na APAE para conhecer o serviço. Sra. Angélica relata que entrará em contato com a 

instituição para agendar a visita. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

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

Priscila Cristina Lourenço R. Correa .............................................................................................................. 

Jacqueline B. Dias de Sousa......................................................................................................................... 

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