
ATA NÚMERO 02/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 

Ata da Reunião extraordinária do Conselho Municipal de saúde do Município de Ilhota, 2 

realizada no dia dez de maio de dois mil e dezessete, nas dependências, da Unidade 3 

Central de Saúde, localizado na Rua Ângelo Três, duzentos e cinqüenta e nove, centro. 4 

Com a participação dos membros do conselho municipal de saúde: Tiago de Souza, 5 

Fernanda Aragona da Costa, Eliane Batista Simon, Maria Aparecida Maes Maba 6 

Quintino, Viviane Soraia de Oliveira. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 7 

Apreciação e aprovação da Pactuação de Diretrizes, objetivos, metas e indicadores de 8 

2017. O presidente Tiago de Souza deu boas as vindas a todos os conselheiros presentes 9 

a abriu a reunião expondo os assuntos a serem tratados pedindo a inclusão do item de 10 

apreciação e aprovação de logo marca oficial do Conselho Municipal de Saúde, pedido 11 

esse aprovado por todos. Na seqüência colocou em pauta o primeiro item, passando a 12 

palavra à conselheira Fernanda Aragona da Costa que explanaria sobre o SISPACTO 13 

2017, então a conselheira Fernanda Aragona Costa explicou que o SISPACTO, é o 14 

detalhamento de indicadores epidemiológicos pactuados por todos os entes federados 15 

definindo metas a serem alcançados com o objetivo de promover a saúde preventiva. Na 16 

seqüência foram lidos os vinte e três itens pactuados e as metas pretendidas, sendo estas 17 

algumas modificadas em plenário, não seguindo a Pactuação anterior. Sendo então os 18 

vinte e três indicadores deliberados em plenário o Presidente Tiago de Souza recebe a 19 

palavra novamente, colocando em votação a logo marca oficial do Conselho Municipal 20 

de Saúde. Na explanação sobre o item de pauta o conselheiro Tiago de Souza, mostrou a 21 

importância do Conselho Municipal de Saúde ter sua identidade própria, mostrando sua 22 

marca a todos os munícipes de Ilhota criando uma marca de referência da 23 

responsabilidade em saúde. Na seqüência colocada em votação a logo marca foi 24 

aprovada por todos. Não havendo mais itens a ser discutido, o presidente Conselheiro 25 

Tiago de Souza encerrou a reunião extraordinária e os membros assinaram está ata: 26 


