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

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA71 (verso) à 73 
 

 DATA: 12/09/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em doze de setembro de 

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

trabalhadas: 1.Discussão “casinhas de comida para cães” da ACV; 2. Discussão à respeito da Atenção 

Primária; 3. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sr. João Paulino de Freitas, 

Sr. Hiram Ferreira da Silva,Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues 

Correa,Sr. Julio Gaspar Viriato; Sr. Daul Naves Avelar Junior, Sra. Tania A. Quintino Ferreira e Sra. 

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

Ribeiro, Sra. Liliane Cristina de Paula, Sra. Bernadete Fonseca Almeida, Sra. Heloisa Helena Rodrigues 

Teixeira e Sra. Stefania Tais Furtado Silva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h17 min, após a 

verificação doquórum, saúda aos conselheiros e agradece a presença destes e dos convidados.Sra. 

Angélica informa que justificou a ausência à conselheira Samira.Que também não conseguiu comunicar 

com o Sr. Milton, pois não obteve êxito após várias tentativas de contato telefônico. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião dodia01/08/2017 e 29/08/2017: Realizada a leitura da 

Ata da Reunião ordináriado dia 29/08/2017e realizada as correções solicitadas pelo presidente Sr. Hiram 

na Ata da Reunião ordinária de 01/08/2017, sendo as mesmas aprovadas e posteriormente assinadas pelos 

presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Discussão “casinhas de comida para cães” da ACV: Sr. Hiram agradece a presença dos 

membros da Associação Cão e Vida e faz uma breve explanação sobre as discussões relacionadas às 

“casinhas de comida para cães”. Que há alguns meses tem sido frequente as reclamações com relaçãoàs 

casinhas com vasilhames com agua sujas, podendo ser criadouros de Aedes e a promoção de roedores pela 

presença da ração. Que também, o animal, tem o costume de proteger o local da alimentação, se 

apoderando do lugar, causando reclamações de mordeduras. Que conheceu o canil da ACV durante as 

visitas realizadas por este conselho e que havia sete cães no dia. Sr. Daul relata também a reclamação de 

mau cheiro, do aumento do abandono de cães na rua e das pessoas que não se responsabilizam pelas 

casinhas. Sr. Júlio relata que os municípios em geral, procuram diminuir a população canina nas ruas, 

entretanto, percebe que como há alimentação e agua disponível nas ruas, o aumento de cães é 

considerável.Que para quem é dono de algum animal, existem algumas normatizações, como por 
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exemplo, o uso de focinheiras, coleiras, etc. e que com relação às casinhas, não há legislação especifica. 

Sr. Hiram fala que foi propostada Conferência Municipal de Saúde, a necessidadecadastramento de toda e 

qualquer ação de ONGs/associação voltadas para a proteção de animais domésticos. Sra. Liliane, 

presidente da ACV, explica que a ACV é uma ONG que existe a três anos, de trabalho voluntário e tem 

como finalidade “socorrer os cães de rua”, realizando o resgate dos cães doentes, tratando e posterior 

encaminhamento para doação. Que a mesma não possui verba especifica e que as arrecadações se dão por 

meio de doações, realizações de eventos e a barraca na feira livre. Que a atual gestão da ACV, iniciada 

em janeiro/17, teve a preocupação de mostrar transparência da utilização dos recursos arrecadados, sendo 

postada na pagina de facebook da ACV, os valores de entrada, saída e saldo atual. Que não há valores 

mensais fixos, pois varia de acordo com as arrecadações.Que a ACV possui três abrigos, com 30 cães 

abrigados em média. Que com relação às “casinhas”, na verdade comedouros, são patrocinados pelos 

comerciantes que pagam a sua confecção. Que quando os comedouros são repassados para as pessoas, 

estes assumem as responsabilidades de cuidado das mesmas. Que atualmente em média existem 20 

comedouros da ACV distribuídos na cidade, que os que estão localizados nas praças estes são de 

responsabilidade da ACV e os outros de responsabilidade da pessoa que recebeu.Sra. Bernadete explica 

que há o cuidado na hora de escolher a pessoa para receber estes comedouros, que procuram fazer uma 

seleção criteriosa e que não só a ACV faz a distribuição dos comedouros.Sra. Liliane relata que a ACV, 

também tem recebido queixas sobre o abandono de alguns comedouros, e neste caso há o recolhimento 

destes. Sr. João Paulino argumenta que a intenção é muito boa, entretanto o resultado que não está bom. 

Sr. Hiram fala que a cobrança aos membros do conselho tem sido frequente com relação ao aumento dos 

cães na rua, que considera preocupante também as questões citadas anteriormente como a presença de 

roedores e de vasilhames com agua parada. Sra. Liliane explica que possui um comedouro na sua casa e 

que as trocas de agua e alimento ocorrem três vezes ao dia. Sr. Carlos fala da importância de não só trocar 

a agua das vasilhas, mas que é necessário lava-las também no intuito eliminar os focos de proliferação do 

mosquito, e por isso sua preocupação com relação aos comedouros sem cuidados.Sr. Júlio cita também 

que com o aumento da população canina, há riscos à população com respeito a doenças como exemplo a 

Leishmaniose. Que infelizmente muitos donos de cães estão deixando os seus animais soltos ao invés de 

arcar com as despesas do próprio cão, devido à disponibilidade gratuita do alimento. Sra. Liliane comenta 

que segundo o Sr. Abel, fundador da ACV, foi conversado a respeito dos comedores com a Sra. Tania. 

Sra. Tania relata que de fato houve esta conversa, sobre os comedouros, entretanto houve a ressalva para 

que se houvesse risco a população a questão seria revista. Sra. Tania relata sua preocupação com o risco 

de criadouros do Aedes, transmissor da Dengue e outras doenças; da presença de roedores por causa da 

presença de alimento disponível nas ruas; do aumento dos cães na rua edo aumento das notificações de 

mordedura animal por cães. Que há de se ponderar o “beneficio” destes comedouros, colocar na balança 
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os riscos e os benefícios apresentados. Que não é uma questão politica e sim uma questão de saúde 

publica. E que todos, como representantes da sociedade, devemos buscar o melhor para todos. Sr. Hiram 

fala da importância de se dar uma resposta a população e da necessidade de regulamentação a respeito 

destes comedouros. Que como há outras pessoas que não só a AVC que distribuem estes comedouros, se 

faz necessário também ouvir todas as partes envolvidas para que haja em consenso comum e uma solução 

aos problemas citados. Que para fechar as discussões sobre os comedouros, convida para a próxima 

reunião ordináriano dia 26/09, a ACV eas outras pessoas envolvidas que não são da ACV. Sra. Tania 

solicita que independentemente do desfecho das discussões, se definir-se pela retirada dos comedouros 

das ruas, as pessoas envolvidas na distribuição destes, esclareçam a comunidade dos motivos que levaram 

a esta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Discussão à respeito da Atenção Primária: Pauta suprimida após deliberação da plenária e 

acordado agendar nova data para discussão do assunto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes Gerais:Sra.Priscila informa que conforme já havia adiantado em reunião anterior, com 

a publicação da Deliberação CIB/SUS n° 2512 de 19 de julho de 2017, foi aprovado o Protocolo Estadual 

para Dispensação de Insumos para Monitoramento de Diabetes no âmbito do SUS-MG. Que este 

protocolo 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 por esta razão e seguindo a orientação 

Estadual, o município também estará realizando a revisão do Protocolo Municipal Automonitoramento 

Glicêmico, devendo também alterar os quantitativos de distribuição das fitas de glicemia, para que possa 

efetivamente garantir a distribuição regular do insumo por meio de parâmetros e promover a 

adequadadefinição orçamentária. Que hoje, após esta reunião estará realizando a revisão do protocolo 

com os médicos das equipes de saúde da família e que provavelmente na próxima reunião trará para 

avaliação e posterior aprovação o protocolo aos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horase 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 

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

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

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

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

Julio Gaspar Viriato ................................................................................................................................... 

Daul Naves Avelar Junior .......................................................................................................................... 

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

Adriana Lima Gomes.................................................................................................................................. 
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Angélica Ayako Kirita................................................................................................................................... 

Carlos Augusto Ribeiro ............................................................................................................................... 

Liliane Cristina de Paula .............................................................................................................................. 

Bernadete Fonseca Almeida ........................................................................................................................... 

Heloisa Helena Rodrigues Teixeira ................................................................................................................ 

Stefania Tais Furtado Silva ......................................................................................................................... 


