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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 – PAGINA69 (verso) à 71 
 

 DATA: 29/08/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e nove de agostode 

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

trabalhadas: 1. Relatório Quadrimestral (1° quadrimestre); 2. Metas Pacto Interfederativo; 3. Informes 

gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. Daydila Gomes Duarte, Sr. João Paulino de 

Freitas, Sr. Hiram Ferreira da Silva,Sra. Juliana Pacheco Lopes, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues 

Correa,Sr. Julio Gaspar Viriato; Sra. Cristiane Sulazarra Leonel, Sra. Tania A. Quintino Ferreira e Sra. 

Adriana Lima Gomes. Também estavam presentes: Sra. Angélica AyakoKirita e Sr. Carlos Augusto 

Ribeiro.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h25 min, após a 

verificação doquórum, saúda aos conselheiros e agradece a presença.Sra. Angélica informa que 

justificaram a ausência os conselheiros Daul e Milton. Que também não conseguiu comunicar com o Sr. 

Geraldo, pois não obteve êxito após várias tentativas de contato telefônico. Sr. Carlos, chefe da Vigilância 

solicita a abertura desta reunião para alguns esclarecimentos a respeito de assuntos da Vigilância em 

Saúde. Permissão acatada pelos conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião dodia01/08/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordináriado dia 01/08/2017, não sendo a mesma aprovada para posterior correção de informações relatada 

no tópico Santa Casa por solicitação do presidente Sr. Hiram.  Acordado entre os conselheiros, que após 

adequação, esta será assinada pelos presentes em próxima reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Relatório Quadrimestral (1° quadrimestre): Sra. Angélica informa para ciência deste conselho 

o primeiro relatório quadrimestral de 2017, em consonância com a lei complementar 141/2012.  Que o 

presente relatório conta com o montante e fonte de recursos aplicados no período; as auditorias realizadas 

ou em fase de execução no período; a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, entre 

outras informações. Entrega uma cópia do relatório para os conselheiros e informa que todo o material já 

havia sido enviada com antecedência aos conselheiros para analise.  Sra. Angélica discorre sobre os dados 

apresentados no relatório e esclarece que com relação à produção dos serviços, além de apresentar a 

mesma consolidada, optou por apresentar também a produção detalhada por unidade de saúde para 

melhor visualização de toda a rede assistencial. Posterior aos esclarecimentos encerra sua apresentação. x 
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2) Metas Pacto Interfederativo:Sra. Angélica entrega cópia já enviada do rol de indicadores 

pactuados aos conselheiros e relata que a Resolução CIT n° 8/2016 dispõe sobre o processo de 

pactuaçãointerfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais 

em saúde. Que os indicadores relacionados a diretrizes nacionais, são compostos por 20 indicadores 

universais, ou seja, de pactuação comum e obrigatória e 3 indicadores específicos, de pactuação 

obrigatória quando forem observadas as especificidades no território, conforme orientações. Que a 

pactuação Municipal deve ser submetida ao respectivo Conselho Municipal de Saúde para aprovação, 

para posterior homologação pela Secretaria Estadual de Saúde. Em seguida faz a leitura de todos os 

indicadores pactuados, as metas, o objetivo e a relevância do indicador, além de considerações sobre os 

mesmos. Posteriormente à apresentação, foi votado pelos membros do conselho e aprovado as metas do 

pacto Interfederativo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes Gerais:Sr. Hiram informa aos conselheiros que esteve em reunião com a prefeita Sra. 

Marlene, e que ciente das visitas realizadas por este conselho, convidou para que fossem repassadas as 

impressões observadas durante as visitas as Unidades de Saúde e repassa aos conselheiros as respostas da 

prefeita sobre os problemas levantados. Sra. Tania informa que conversou com o encarregado do setor de 

obras Sr. Alderico para saber do andamento da reforma das unidades e foi informada que assim que for 

encerrada a entrega da antiga casa da vigilância, iniciará nas Unidades de Saúde. Sr. João questiona sobre 

a questão da saúde bucal no município. Sra. Tania esclarece que a questão do setor de saúde bucal é uma 

das pendencias que vem, em parceria com a coordenadora de saúde bucal, jurídico e a prefeita, buscando 

resolver. Que uma das possibilidades analisadas é a de que toda a categoria trabalhasse 06 horas, cada 

dentista com uma auxiliar de saúde bucal, e que seja cumprido à carga horaria adequadamente; uma vez 

que todas as possibilidades apresentadas não obteve êxito. Que para compor a equipe da Zona Rural, será 

contratada mais uma dentista para atuar na Zona Rural. Sr. Hiram comenta que também foi assunto com a 

prefeita a questão da Pediatra. Sra. Cristiane relata que os médicos das unidades de saúde são generalistas 

e por este fato devem atender desde a criança, o adulto e o idoso, entretanto encaminham 

indiscriminadamente ao pediatra e ao pronto socorro. Sra. Tania esclarece que há uma sobrecarga da 

agenda da pediatria também com consultas que poderiam ser realizadas na atenção primária, como 

puericultura. Que infelizmente a pediatra solicita durante as consultas o agendamento de retorno de 

puericulturas e que por esta razão inviabiliza a intervenção dos outros profissionais.Sra. Priscila relata a 

importância de se resgatar a necessidade de critérios para encaminhamentos aos especialistas, com a 

implantação de protocolos clínicos e fluxogramas. Sra. Tania informa que em conversa com o jurídico a 

respeito das casinhas da ACV, em resposta ao oficio encaminhado por este conselho e a não manifestação 

da entidade, que a secretaria de saúde em parceria com o conselho tem autonomia para ações desde que 

haja risco para a saúde publica da população. Entretanto, achou ponderado que seja novamente convidado 
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algum representante da instituição para posicionar a respeito, uma vez que a mesma ainda não se 

manifestou. Sr. Hiram pergunta a Sra. Angélica se foi protocolado o oficio anterior convidando a 

instituição. Sra. Angélica informa que o oficio foi encaminhado e recebido pela presidente da ACV, Sra. 

Heloisa, entretanto a mesma não se manifestou. Sr. Hiram em consenso com os conselheiros solicita que 

seja enviado novamente convitea pelo menos dois membros e a presidente da ACV para participar de 

reunião extraordinária para tratar do assunto em 12/09/17. Sr. Carlos na oportunidade informa que foi 

comunicado pela prefeita a respeito das casinhas, assunto este que já foi pauta deste conselho inclusive 

com a sua presença. Que participa hoje da reunião justamente para tratar sobre o assunto, mas que como 

já foi definido o agendamento de reunião especifica para tratar do assunto, aguardará nova reunião para 

discussão. Também informa que a vacinação antirrábica animal foi encerrada em 26/08, com a meta 

alcançada. Que foram vacinados 6.617 cães e 720 gatos. Que mesmo encerrada ainda há a procura pela 

vacina, entretanto que iráreceber mais doses à partir do dia 11/09, onde será realizada nova divulgação. 

Sr. Carlos traz para esclarecimento que no dia 28/08 houve nas redes sociais denuncia sobre o canil 

municipal e o cuidado prestado aos animais. Que junto com o veterinário e o supervisor da vigilância 

ambiental foram averiguar in loco antes da chegada do cuidador do canil, e foram constatadas que não 

havia procedência na denuncia. Sra. Tania informa para conhecimento que nos dias 04 à 08/09, o 

município estará recebendo a carreta da mamografia. Que o publico alvo da mesma é a população 

feminina da faixa etária de 50 à 69 anos. Ao final da reunião foram discutidas algumas questões sobre os 

atendimentos prestados nas unidades de saúde e das ações da atenção primária. Que o acolhimento é 

realizado apenas no período da manha e não há no período da tarde, que os usuários acordam cedo para 

poderem ser atendidos. Que se precisarem de atendimento após o período do acolhimento, vão direto ao 

pronto socorro, sobrecarregando o mesmo. Que não há a classificação de risco da família, a agenda 

programada, etc. Após varias indagações sobre a atenção primária, Sra. Angélica sugere que possa ser 

chamada a chefe da atenção primária para que também possa ser ouvido o outro lado, sendo acatada pelos 

conselheiros e ficado acordado que seria na próxima extraordinária. Sra.Angélica informa aos 

conselheiros a respeito das propostas de emendas parlamentares cadastradas no site do Fundo Nacional de 

Saúde de indicação do Deputado Federal Caio Narcio: PROPOSTA n° 11409.503000/1177-11 = 

aquisição de equipamentos/material permanente para a Clinica Municipal de Reabilitação no valor de R$ 

108.880,00; PROPOSTA n° 11409.503000/1177-08 = aquisição de equipamentos/material permanente 

para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) / Unidade de Saúde Mental no valor de R$ 80.000,00 e 

PROPOSTA n° 11409.503000/1177-05 = aquisição de equipamentos/material permanente (Ambulâncias 

tipo A) no valor de R$ 680.000,00. Todas estas propostas ainda se encontram em análise de mérito pelo 

Ministério da Saúde, podendo ou não ser aprovadas. Na oportunidade informa o andamento de duas 

emendas parlamentares que foram apresentadas no primeiro semestre e estão aprovadas pelo Ministério 
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da Saúde, aguardando o repasse financeiro: PROPOSTA n° 11409.503000/1170-03 indicação do 

Deputado Federal Adelmo Leão de aquisição de equipamentos/material permanente para as Unidades de 

Saúde no valor de R$ 150.000,00 e aindicação do Deputado Federal Eduardo Barbosa de Incremento do 

Custeio de Média e Alta Complexidade – MAC  para a APAE de Ibiá no valor de R$ 20.000,00. Também 

informa que a secretaria de obras respondeu à solicitação de esclarecimento sobre a acessibilidade das 

calçadas por meio do OFICIO SMO n° 331/2017/OBRAS, sendo realizada a leitura do mesmo aos 

conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas 25 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 
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João Paulino de Freitas................................................................................................................................... 
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