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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em dez de janeiro de 

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

trabalhadas: 1. Contratação dos médicos da Atenção Primária, conforme a Lei Municipal n° 2.238 de 20 

de maio de 2015 e 2. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros Samira C. Freitas 

Carvalho, Evaldo Luiz Borges, Jacqueline Beatriz Dias, Neusa Dias Custodio, Luiz Antonio Rodrigues, 

Celso Junior de Freitas, Tiago Andrade Ferreira, Priscila Cristina L. R. Correa, Dalva Aparecida Militão, 

Fabiele Parra Lomaz, Roger Roberto Medeiros e Adriana Lima Gomes. Também estavam presentes: 

Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, Tania Aparecida Quintino Ferreira e 

Regiane Jullye da Silva Morais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h20 min, após a 

verificação do quorum. Sra. Angélica justifica a ausência da conselheira Katia e informa que foi  

encaminhado oficio a esta secretaria do conselho, substituindo os conselheiros do segmento governo, 

sendo o Titular o Sr. Roger e sua suplente a Sra. Adriana. Também informa a presença da nova Secretária 

Municipal de Saúde Sra. Tania e da Chefe da Atenção Primária Sra. Regiane. Sr. Luiz dá boas vindas aos 

novos membros e saúda a nova secretária, desejando uma boa gestão e também agradece aos conselheiros 

pelo trabalho realizado no ano anterior. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 14/12/2016: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

Ordinária do dia 14/12/2016, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Contratação dos médicos da Atenção Primária, conforme a Lei Municipal n° 2.238 de 20 de 

maio de 2015: Sra. Tania informa que em primeiro momento, havia solicitado esta pauta para a reunião 

com o intuito de formalizar a realização do processo seletivo simplificado para os médicos da atenção 

Primaria. Entretanto, como já é de ciência deste conselho as Unidades de Saúde, estão com as equipes 

incompletas, com a ausência de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, recepcionistas, serviços 

gerais, entre outros. Ocasionado por desligamento, termino de contrato ou mesmo por algumas equipes já 

estarem incompletas. Esclarece que pode ocorrer à suspensão do repasse dos recursos, quando na 

ausência, por um período superior a 60 dias, de qualquer um dos profissionais que compõem as equipes 

da Estratégia Saúde da Família, entre outros, conforme a legislação. Que diante da necessidade imediata 

para que seja garantida a integralidade da assistência e a manutenção continua dos serviços prestados à 

população e da ausência de concurso público ou processo seletivo válido para o preenchimento de vagas e 
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a necessidade premente de disponibilidade de profissionais, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, 

que traz para a ciência deste conselho que será realizada temporariamente a contratação de alguns 

profissionais para a recomposição de algumas equipes. Que esta contratação será temporária até a 

realização neste período de Processo Seletivo ou Concurso Público, que já está sendo providenciado junto 

ao executivo, entre 60 a 90 dias. Esclarece aos conselheiros que estes contratados, quando da realização 

do processo seletivo, também submeterão a este para continuarem em seus cargos, mediante aprovação 

dos mesmos no processo seletivo. Sra. Tania esclarece as indagações dos conselheiros a respeito das 

contratações e encerra sua explanação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Informes Gerais: Sr. Luiz esclarece que enquanto presidente deste conselho estará a frente para 

cobrar e lutar pela população e não em detrimento de interesses de alguns. Que não tomará decisões 

baseadas no interesse individual. Sra. Tania reforça que a atual gestão tem como foco à saúde e que por 

esta razão parabeniza o Sr. Luiz pela postura em prol do coletivo. Que sabe dos desafios e dificuldades 

que a saúde enfrenta e que por esta razão, fala da importância do trabalho conjunto entre a gestão e o 

controle social, além de buscar parcerias com a comunidade. Sra. Jacqueline reforça que já havia falado 

do interesse de sua instituição, o NAVI, em formalizar estas parcerias com a secretaria de Saúde, no 

sentido de realizar ações educativas com a comunidade e principalmente nas áreas rurais. Que no ano 

passado houve um aumento da procura da população, principalmente da área da policlínica, no NAVI. 

Que mesmo não sendo o publico alvo de sua instituição acabou por acolher estes usuários. Que também 

foi procurada pela população para a manutenção do Dr. Juliano e do Nutricionista Tiago, sendo estes 

profissionais muito elogiados. Sra. Tania relata que com relação às parcerias com o NAVI, está aberta 

para conversar e definir ações, ficando de agendar uma reunião posteriormente e a respeito dos 

profissionais, relata que está ciente do bom trabalho desenvolvido pelos mesmos junto à Secretaria 

Municipal de Saúde. Sra. Priscila relata as dificuldades enfrentadas na farmácia com relação aos médicos 

da ESF e os laudos dos medicamentos de excepcionais. Que mesmo o usuário fazendo acompanhamento 

na unidade, encontra resistência no preenchimento por parte destes profissionais, salvo algumas exceções. 

Sra. Tania propõe que seja agendada uma reunião com os clínicos, juntamente com a Sra. Priscila e outros 

profissionais envolvidos no intuito de sanar essas dificuldades e também para definir o atendimento de 

ginecologia e pediatria pelos mesmos, uma vez que em tese, 80% os problemas de saúde da população 

deveriam ser resolvidos na atenção básica. Sr. Luiz, novamente, volta a frisar sobre a importância de um 

canal de informação para a saúde na rádio, principalmente para tratar assuntos de interesse da 

comunidade e de relevância pública. Sra. Adriana esclarece que está ação pode muito bem ser 

desenvolvida pelo Agente Comunitário de Saúde, uma vez que ele é um formador de opinião que trabalha 

de casa em casa. Sra. Dalva também fala da importância de se existir espaços, pelo menos uma vez ao 

mês, para se discutir e tratar assuntos da saúde com as equipes. Sra. Tania concorda e relata que como já 

trabalhou na atenção primária, muitas vezes era informada de alguma alteração pelos próprios usuários. 
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Que há a necessidade de estreitar esta comunicação para com as equipes. Sra. Angélica, sugere ao Sr. 

Luiz que na próxima reunião seja convidada a Sra. Zenóbia da comunicação para discutir essa questão de 

utilização de espaços para a saúde na rádio, sendo acatada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 45 minutos 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

Jacqueline Beatriz Dias................................................................................................................................ 

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

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

Celso Junior de Freitas.................................................................................................................................. 

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

Priscila Cristina L. R. Correa....................................................................................................................... 

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

Fabiele Parra Lomaz..................................................................................................................................... 

Roger Roberto Medeiros .............................................................................................................................. 

Adriana Lima Gomes. ............................................................................................................................. ....  

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

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

Regiane Jullye da Silva Morais.................................................................................................................... 

mailto:conselhodesaude@ibia.mg.gov.br

	 DATA: 10/01/2017
	 INÍCIO: 13h00min
	 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG

