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

realizada no dia vinte e oito de junho de dois mil e dezessete, nas dependências, da 3 

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

centro. Com a participação dos membros do conselho municipal de saúde: Tiago de 5 

Souza, Fernanda Aragona da Costa, Eliane Batista Simon, Viviane Soraia de Oliveira, 6 

Silvana Simon e os convidados Anna Victória Coelho Fisioterapeuta e Coordenadora do 7 

Programa Academia da Saúde juntamente com Bráulio Bezerra Junior Diretor de 8 

Esporte. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Apreciação e aprovação do 9 

Projeto Academia da Saúde. O presidente Tiago de Souza deu boas as vindas a todos os 10 

conselheiros e convidados presentes, abriu a reunião expondo os assuntos a ser tratados 11 

pedindo a inclusão do item, ofício enviado pela Enfermeira Ana Teresa Americano, 12 

responsável pela unidade de saúde Braço do Baú, pedido esse aprovado por todos. Na 13 

seqüência colocou em pauta o primeiro item, a apresentação do Projeto Academia da 14 

Saúde explanando sobre o objetivo, metas e ações do projeto em parcerias 15 

interesetoriais na ocasião representada pelo Diretor de Esporte Junior Bráulio Bezerra. 16 

Na seqüência com a palavra a Fisioterapeuta e Coordenadora do Projeto Academia da 17 

Saúde Ana Victória corroborou as palavras do conselheiro Tiago de Souza ao explanar 18 

o projeto e pediu mudança no item do projeto que colocava com a contratação de um 19 

educador físico quarenta horas para que seja ampliado o texto ficando assim definido, 20 

“Contratação de no mínimo um educador físico quarenta horas devendo ter quadro 21 

ampliado em curto prazo. Sendo a alteração colocada em votação pelo Presidente Tiago 22 

de Souza e aprovado por todos os conselheiros deu-se prosseguimento nos itens de 23 

pauta. Como item inserido foi lido o ofício da Enfermeira Ana Teresa Americano, que 24 

pedia atenção do conselho quanto à coleta de lixo contaminado estando a mais de cinco 25 

meses sem coleta, também a falta de profissional para higienização da unidade da 26 

unidade de saúde do Braço do Baú. Sendo lido o ofício e colocado para explanações e 27 

deliberações sobre os temas levantados, o conselheiro Tiago de Souza, afirma que 28 

deveria ser resolvido com a coleta dos mesmos, mas assim como a conselheira Eliane 29 

Batista Simon tinha conhecimento o lixo contaminado estava a mais de dez meses sem 30 



coleta até mesmo a julgar pelo tamanho do local para acondicionamento do mesmo, 31 

sendo de grande porte. Essas colocações foram corroboradas pelos demais convidados e 32 

conselheiros, sendo que então o conselheiro Tiago de Souza, propôs o pedido imediato 33 

de remoção para futura coleta junto a unidade central, assim como a criação do PGRSS, 34 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde, sendo aprovados por 35 

unanimidade dos presentes.   Não havendo mais itens a ser discutido, o presidente 36 

Conselheiro Tiago de Souza encerrou a reunião ordinária e os membros assinaram está 37 

ata:  38 


