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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2017/2019 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA66 (verso) à 69 
 

 DATA: 01/08/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em primeiro de agostode dois 

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

trabalhadas: 1.Devolutiva das visitas às Unidades de Saúde;2.Informes gerais. Estavam presentes na 

reunião os conselheiros: Sra. Daydila Gomes Duarte, Sra. Neusa Dias Custódio,Sr. João Paulino de 

Freitas, Sr. Hiram Ferreira da Silva,Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Adriana A. da Silva 

Mantoani,Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa,Sra. Tania A. Quintino Ferreira e Sra. 

Adriana Lima Gomes. Também estavam presentes: Sra. Angélica AyakoKirita e Sra. Regiane Jully da 

Silva Morais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h07 min, após a 

verificação doquórum, saúda aos conselheiros, agradece a presença e justifica a alteração da data da 

reunião ordinária do mês de julho do dia 25/07 para a data de hoje, por motivo de doença.Sra. Angélica 

informa que justificaram a ausência os conselheiros Samira e Daul. Que o pastor Wender da Igreja Casa 

da Benção encaminhou oficio em 05/07/17, oficializando a substituição da conselheira Sra. Frankislaine 

pela Sra. Juliana. Sra. Angélica solicita aos conselheiros para colocar na pauta do dia a apresentação do 

Relatório final da VIII Conferencia Municipal de Saúde e o SIOPS referente ao 2° bimestre, que ambos já 

foram encaminhados aos conselheiros anteriormente, sendo acatada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião dodia27/06/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordináriado dia 27/06/2017, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Devolutiva das visitas às Unidades de Saúde:Sr. Hiram relata que a equipe para a realização 

das visitas foi composta por ele, Sr. João Paulino e Sr. Daul. Que, entretanto, por motivo de tratamento de 

Saúde em Barretos, o Sr. Daul não pode acompanhar as visitas. Sr. Hiram e Sr. João Paulino esclarecem 

que a intenção das visitas foi de conhecer a realidade das unidades, ouvir os usuários e os profissionais de 

saúde, além de verificar “in loco” questões abordadas nas reuniões deste conselho. Que de forma a 

otimizar a devolutiva das visitas das Unidades de Saúde, optou por fazê-lo unidade por unidade e 

acordado com a Gestora Sra. Tania, que ela também na medida que forem elencadas as unidades, que a 

mesma faça as considerações.1. Unidade de Saúde Mental: foi relatada a dificuldade para atendimento 

das crianças devido à demanda de atendimento e o número de profissionais, a solicitação pelos usuários 

de mais oficinas de artesanato e música,a necessidade de melhoria estrutural do espaço destinado às 
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atividades em grupo e também de toda a estrutura física visando àacessibilidade.  Que de maneira geral, 

também houve elogios sobre o atendimento por parte dos usuários. Sra. Tania esclarece que a oficina de 

musica já está acontecendo nas sextas feiras e que está em andamento o profissional para as oficinas de 

artesanato. Que com relação à demanda para atendimento na saúde mental, fala da necessidade de 

reorganização dos fluxos de atendimento, uma vez que os diversos setores (CRAS, CREAS, Educação, 

etc) referenciam os usuários para a saúde mental. E fala da importância que na educação, haja um 

profissional em saúde mental para melhor atendimento das crianças e referenciamento. Com relação a 

estrutura física, está ciente da necessidade de adequação da unidade. Que conversou com a secretária de 

obras sobre as demandas estruturais, não só da saúde mental como de todas as unidades de saúde. Que 

está programado para a próxima segunda o inicio das reformas das unidades de saúde urbanas e também 

rurais. 2. Policlínica: necessidade de manutenção da infra estrutura, reclamações da limpeza insuficiente, 

da falta de profissionais como ACS e equipe de enfermagem, reclamação do vigilante que deixa a unidade 

aberta e costuma utilizar o espaço também para jogatinas e que também houve reclamações relacionadas 

com as trocas de funcionários por parte dos usuários, que estavam acostumados com os anteriores 

acarretando a quebra do vinculo. Que também, não pode deixar de falar, sobre o Dr. Juliano, campeão de 

elogios por parte dos usuários. Sra. Tania, esclarece que com relação ao vigilante, não é a primeira 

reclamação e que já foi repassado à secretária de obras Sra. Bianka, pois os vigilantes estão sob 

responsabilidade do setor de obras. Que já foi realizada a contratação da equipe de enfermagem, que não 

só na policlínica, como nas outras unidades de saúde estavam bastante desfalcadas. Que houve de fato o 

remanejamento de alguns profissionais por necessidades de adequação das equipes, e que faz ser 

importante que a população seja adequadamente atendida e acolhida. 3. Farmácia: que com relação a 

farmácia o  maior ponto critico é do almoxarifado, que está inadequado e ocupando um espaço da 

Policlínica, trabalhando no limite. Que também são poucos os profissionais para trabalho na farmácia, 

situação que piora quando em casos de férias ou de doença dos mesmos. Que não possui um vigia e 

também da situação da falta da medicação de alto custo. Que entende ser necessário informar a população 

à respeito de tal situação. Sra. Tania relata que ira conversar com a Sra. Priscila à respeito deir na radio 

para esclarecimento da população a respeito dos medicamentos. Que com relação ao almoxarifado estava 

em estudo sua mudança para a edificação ao lado da farmácia, entretanto não logrou êxito. 4. UBS Agda 

Borges: foi solicitado o aumento por parte dos usuários do atendimento noturno, principalmente da 

odontologia e pela característica da população atendida. Houve também reclamações a respeito do 

atendimento da pediatria, da falta de informações sobre os dias de atendimento e do número de vagas 

disponíveis. Queforam elogiados os funcionários e o Dr. Victor. Sra. Tania relata que desde que assumiu 

está à procura de um pediatra que possa morar em Ibia, para atender as demandas tanto das unidades de 

saúde como da Santa Casa. Que a pediatra atualmente contratada atende duas vezes na semana, sendo três 
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unidades em um dia e duas em outro, com média de 15 crianças por unidade, que não há disponibilidade 

de outras datas para atendimento. Que há reclamações. Que está a procura deste profissional para 

melhorar o atendimento nesta especialidade. 5. Clinica de Reabilitação: não há falta de equipamentos e 

aparelhos. São duas fisioterapeutas por período e que atendem em média 15 a 20 atendimentos por turno. 

Não foi observado reclamações por parte dos usuários. A única reclamação foi a respeito da limpeza, que 

é realizada apenas uma vez na semana. Sra. Priscila esclarece que com relação a limpeza, a auxiliar de 

serviços da Policlínica esta de férias e que foi solicitado a contratação de duas novas auxiliares para 

ajudar, entretanto apenas uma compareceu ao serviço. Ficando deste modo, temporariamente, uma 

auxiliar de serviços revezando entre a Policlínica, a fisioterapia e a farmácia. 6. Odontologia: são dez 

dentistas com escala de 4 horas e cumprindo apenas 2 horas, sendo que a prefeitura possui seis 

concursados para seis horas, três para oito horas e um para quatro horas; são cinco auxiliares de saúde 

bucal, duas retornarão ao serviço na próxima semana e serão contratadas mais duas para completar o 

quadro; os equipamentos de odontologia estão sem condições de uso (cadeiras com defeito), há usuários 

sem atendimento e falta de materiais como mascaras e papel crepado. Sra. Regiane informa que com 

relação aos materiais em falta nas unidades já estava comprado e aguardando apenas a entrega. Que há 

um técnico que esteve realizando o levantamento de todos os equipamentos das unidades de saúde para a 

realização de consertos e manutenção. 7. UBS José Ribeiro: há áreas descobertas por ACS; necessidades 

de reforma na infraestrutura (pinturas e rachadura grande próximo ao consultório odontológico); foram 

solicitados pelos usuários mais especialistas em pediatria, cardiologia e ginecologia e não houve 

reclamações sobre os funcionários e médicos da unidade. Sra. Tania esclarece que há o atendimento do 

pediatra semanalmente na unidade, sendo que as dificuldades com esta especialidade já foram discutidas. 

Com relação ao GO, este está com atendimento fixo na Policlinica e que antes era descentralizado nas 

unidades igual ao pediatra. Sra. Marcia relata que para a agenda do GO normalmente há 

vagasdisponiveis. Sr. Hiram fala da importância que estas informações sejam repassadas para 

conhecimento da população, sobre os atendimentos, agendamentos e outras informações necessárias. Sra. 

Marcia sugere que possam ser realizadas salas de espera diariamente nas unidades com o intuito de 

repassar estas e outras informações. 8. UBS Jose Olimpio: Sr. Hiram cita que esta unidade é a uma das 

mais novas e já está com infiltrações de agua, o consultório odontológico não possui acessibilidade, o 

consultório de ginecologia possui as janelas de vidro e não garantem a privacidade necessária para a sala, 

que também há uma acesso da rua 26 com a unidade podendo acarretar riscos de roubos, e  a falta de 

ACS, com áreas descobertas de atendimento. Sra. Regiane informa que com relação as janelas da 

unidade, já foi solicitado que uma empresa fosse realizar a medição e o orçamento para que seja instalada 

uma película escura. Sra. Angélica esclarece que com relação à falta de acessibilidade da parte inferior da 

unidade, há no projeto arquitetônico a previsão de uma plataforma elevatória. Que o município seguiu o 
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projeto arquitetônico padrão do estado, e que no ano de 2016, fez a solicitação da plataforma junto a 

secretaria de estado da saúde, em acordo com a resolução estadual que prevê a mesma. Que até o 

momento não houve posicionamento por parte do estado. 9. UBS SalvinoBasilio: também é uma das 

unidades recém-inauguradas e foram observados problemas como pias soltas, torneiras sem funcionar e 

sifão sem saída. O padrão de luz está na área externa e há o risco de desligamento proposital, 

prejudicando a unidade. Há falta de ACS e de outra técnica de enfermagem. Que com relação aos 

funcionários os usuários avaliaram como bons, exceto do profissional odontólogo, que teve reclamações. 

Sra. Regiane esclarece que já foi colocada uma grade para proteger o padrão da luz e que foi solicitada ao 

setor ao setor de obras a manutenção destas questões estruturais, problema este já levantado pela equipe. 

Que com relação a enfermagem, a unidade conta com duas auxiliares de enfermagem e uma enfermeira. 

10. Santa Casa: houve reclamações com relação à diferença da questão salarial dos profissionais de 

enfermagem da Santa Casa e Prefeitura, problemas na manutenção da lavanderia, necessidade de foco de 

luz para recém nascido, que há sobrecarga do atendimento do pronto socorro com questões ambulatoriais, 

falta obstetra para ficar de sobreaviso, há reclamação por parte dos usuários com relação à alguns médicos 

e funcionários e a limpeza estava boa. Que com relação à sobrecarga ambulatorial no pronto socorro, acha 

ser necessário um melhor esclarecimento à população sobre o atendimento do local. Que para a Santa 

Casa, em consenso com o Sr. Joao, há a necessidade de novos acompanhamentos para uma melhor 

avaliação do serviço. Sra. Angélica esclarece que como a Santa Casa não é uma instituição municipal, e 

sim um prestador de serviços, e não há possibilidade de intervenção com relação às questões salariais, 

sugere que seja enviado um oficio por parte deste conselho com as observações realizadas ao diretor da 

Santa Casa para conhecimento das demandas. Sendo esta proposta acatada. Que com relação a problemas 

da execução da prestação dos serviços da mesma, esses precisam e devem ser discutidos no conselho. 11. 

Vigilância em Saúde: com relação a este estabelecimento não foram observadas irregularidades. 12. 

Canil: está com lotação de 28 cães; com presença do veterinário; limpeza boa apesar de exalar odor forte, 

por esta razão ficou preocupado com o zelador do canil e se o mesmo tem disponível para uso EPI como 

mascaras, botas, etc, que a estrutura necessita de ampliação e reforma. Que se faz necessário pensar no 

processo de doação adequada destes cães e emissão de termo de responsabilidade, também de resgatar o 

recolhimento de animais, entretanto para tal se faz necessário à ampliação dos espaços já que o da 

prefeitura está lotado. Que na oportunidade, foi visitar o canil da ACV, que fica ao lado. Que o espaço é 

maior que o da prefeitura e que tinha apenas 08 cães, com agua e comida. Não havia ninguém no 

momento da visita. Sr. Hiram finaliza esclarecendo que com relação às unidades de saúde foi boa à 

avaliação dos usuários com relação aos profissionais das equipes, entretanto há de se melhora na parte 

estrutural e manutenção das unidades. Sra. Tania agradece o Sr. João e Sr. Hiram pelas informações 



 

 

 

 

 

 
Rua Prefeito Noé Dias dos Reis, 190 – Centro – CEP: 38950-000 – IBIÁ/MG 

Tel: (34) 3631-1132    -     Email: conselhodesaude@ibia.mg.gov.br 
 

5 

referente à devolutiva das visitas, e que considera importante esta parceria entre o controle social e a 

gestão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Relatório final da VIII Conferencia Municipal de Saúde: Sra. Angélica apresenta aos 

conselheiros o Relatório final da VII Conferência Municipal de Saúde, onde constam todas as propostas 

aprovadas durante a plenária final e que embasarão a construção do Plano Municipal de Saúde 

2018/2021. Que a conferencia contou com 113 participantes e foram aprovadas 83 propostas nos cinco 

eixos trabalhados.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) SIOPS 2° bimestre/2017: Sra. Angélica apresenta para ciência os dados constantes no relatório 

resumido de execução orçamentaria referente ao 2° bimestre e entrega uma copia do mesmo e da carta aos 

conselheiros emitida pelo Ministério da Saúde para cada presente. Esclarece que do total da despesa com 

saúde do seu município, 32,74% são financiados por recursos transferidos por outras esferas de governo, 

sendo 91,34% dessas transferências de origem da União. Estes indicadores demonstram o grau de 

independência em relação a repasses de recursos de outras esferas no financiamento da saúde local. Que a 

despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou 18.10 % da receita de 

impostos e transferências constitucionais e legais, demonstrando que o município cumpriu o percentual 

mínimo fixado pela LC nº 141/2012. Que as despesas com saúde de seu município representaram um 

gasto por habitante de R$178,59 sendo 52,59 % com pessoal ativo, 1,63 % com medicamentos, 13,15 % 

com serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, 0,00 % com investimentos 32,63 % com outras despesas. Que 

em relação às receitas 7,59 % da receita total do Município são provenientes de impostos diretamente 

arrecadados e 81,99 % são transferidos por outras esferas de governo. As transferências para a saúde 

representam 7,46 % do total de recursos transferidos para o Município. Esclarece alguma duvida e encerra 

a apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Informes Gerais:Sra. Priscila esclarece sobre a falta da insulina glargina e das medicações de 

alto custo. Que infelizmente, durante a conferencia de saúde havia poucos usuários quando o palestrante 

Sr. Ivan, esclareceu a parcela de culpa do estado com relação aos medicamentos de alto custo e informou 

as obrigações de cada ente federado com relação a estratégia da assistência farmacêutica. Que também, 

posteriormente irá trazer para conhecimento deste conselho, o novo protocolo Estadual para Dispensação 

de Insumos para Monitoramento de Diabetes no Componente Básico do Bloco da Assistência 

Farmacêutica (CBAF) no âmbito do Programa Farmácia de Todos. Que o mesmo estabelece critérios do 

acesso aos insumos e que prevê para diabéticos tipo 1, três tiras mês e para diabéticos tipo 2 insulino 

dependentes 1 tira/mês. Que com certeza haverá a necessidade de adequação do protocolo municipal. Sr. 

Hiram solicita que qualquer alteração a população seja bem informada e esclarecida. xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas 45 minutose eu, Angélica 

AyakoKirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que 

depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Daydila Gomes Duarte ............................................................................................................................... 

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

João Paulino de Freitas................................................................................................................................... 

Hiram Ferreira da Silva................................................................................................................................... 

Marcia Regina Gonçalves................................................................................................................................ 

Adriana A. da Silva Mantoani......................................................................................................................... 

Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa................................................................................................. 

Tania A. Quintino Ferreira.............................................................................................................................. 

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

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

Regiane Jully da Silva Morais........................................................................................................................ 


