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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 – PAGINA73 (verso) à 75 
 

 DATA: 26/09/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e seis 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.Protocolo de automonitoramento Glicêmico da Secretaria Municipal de Saúde; 2. 

Discussão “casinhas de comida para cães”;3. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os 

conselheiros: Sra. Daydila Gomes Duarte, 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 e Sra. Tania A. Quintino Ferreira. Também estavam presentes: Sra. Angélica 

AyakoKirita, Sr. Carlos Augusto Ribeiro, Sra. Liliane Cristina de Paula, Sra. Bernadete Fonseca Almeida, 

Sra. Heloisa Helena Rodrigues Teixeira, Sra. Ana Carolina Soares e Sra. Stefania Tais Furtado Silva. xxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h24min, após a 

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

Angélica informa que justificaram ausência os conselheiros Samira, Geraldo, Juliana, Adriana e 

Cristiane.Que também não conseguiu comunicar com o Sr. Milton, pois não obteve êxito nas tentativas de 

contato telefônico. Foi realizada a inversão da ordem dos assuntos em pauta, iniciando pela discussão das 

casinhas de comida para cães. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 12/09/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

extraordináriado dia 12/09/2017, sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xx 

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

Associação Cão e Vida e da Sra. Ana Carolina, e faz uma breve explanação sobre as discussões 

relacionadas aos comedouros para cães espalhados na cidade. Sra. Ana Carolina, relata que estava 

distribuindo os comedouros por meio de seu Projeto denominado “Cão sem Fome”, projeto este de 

autoria própria. Que entregava as “casinhas de comida e agua”mediante assinatura de termo de 

compromisso, onde as pessoas se comprometiam a zelar pelas mesmas, realizando trocas de água 

diariamente e colocando ração. Que trouxe estes termos e repassa aos conselheiros para visualizá-los. Que 

infelizmente começou a receber denuncia de abandono e mau zelo das casinhas e que passou a recolher as 

mesmas. Que parou a distribuição das casinhas há aproximadamente 4 meses. Que atualmente possui 

quatro casinhas distribuídas em alguns pontos. Que as suas casinhas contam com seu nome e contato 

telefônico escrito nas mesmas. Sra. Liliane relata que após a ultima reunião, foi atrás das pessoas que 
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possuem comedouros distribuídos pela ACV, que independentemente se houver ou não a retirada dos 

comedouros, os mesmos continuarão com a proposta de alimentação dos cães da rua. Que os comedouros 

que estão abandonados ou sem cuidados, a ACV está promovendo o recolhimento. Que o aumento dos 

cães nas ruas, não se deve aos comedouros e que não é uma situação recente. Que observa que muitos dos 

cães que estão nas ruas, possuem donos e estão sendo soltos pelos próprios proprietários. Que percebe 

que há falta do bom senso e uma postura adequada destes donos para com seus cães. Que o custo dos 

comedouros é alto, em média R$ 150,00 e que a pessoa que o adquire, está disposta a se dedicar ao 

animal e ao comedouro. Que a retirada dos comedouros não irá reduzir o número de cães na rua e que 

existem outras pessoas que também estão distribuindo comedouros que não só a ACV e a Ana Carolina. 

Sra. Priscila percebe que a questão toda é voltada pela falta de legislação especifica para tratar do assunto, 

havendo necessidade de regular a questão.Sr. João Paulino relata que de fato há o abandono de cães nas 

ruas e muitas vezes são de pessoas com poder aquisitivo bom. Sr. Júlio comenta que quando a carrocinha 

funcionava, os cães para serem resgatados pelos seus donos, necessitavam pagar multa. Sr. Hiram conclui 

que a Sra. Ana Carolina encerrou a distribuição dos comedouros, que a ACV está fiscalizando os seus e 

para que haja uma melhor definição das obrigações e deveres de cada ente, seja a ONG, o proprietário do 

animal ou mesmo o setor de vigilância e prefeitura, há a necessidade de legislação especifica. Que seja 

encaminhado ao setor jurídico da prefeitura, com cópia a prefeita, da recomendação deste conselho para 

que seja instituída legislação para tratar do assunto e que posteriormente estas medidas sejam divulgadas 

nos meios de comunicação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Protocolo de Automonitoramento Glicêmico da Secretaria Municipal de Saúde: Sra. Priscila 

informa que o Estado realizou uma programação de insumos, baseada na série histórica de consumo do 

município e a partir deste, foi realizada o contrato para três anos de dispensação dos insumos de fitas ao 

município. Que para Ibiá, está programado 323 aparelhos glicosimetros ao preço de R$9,64 reais cada e 

370.200 unidades/tiras (R$0,40 unidade), totalizando o valor total de R$ 152.084,23 reais. Que deste total 

financeiro, a SES arcará com aproximadamente R$ 32.000,00 e o município com a maior parcela de R$ 

120.000,00 reais. Que para as tiras, significa que serão 123.400 unidades/ano, 10.283 unidades/mês e 

aproximadamente 205 caixas de 50/mês. Que atualmente há aproximadamente 165 diabéticos insulino 

dependentes no cadastro da farmácia municipal. Que o protocolo de automonitoramento glicêmico 

anterior previa a distribuição das fitas glicêmicas a critério médico. Entretanto não há possibilidade 

financeira para o município arcar com o consumo descomedido e da dificuldade de definição 

orçamentaria para o atual protocolo. E que por estas razões recomendou a revisão do atual protocolo com 

a equipe de médicos da atenção primária.  Que em consenso foi acatado seguir a conduta estadual, 

definida naDeliberação CIB/SUS n° 2512 de 19 de julho de 2017, que aprova o Protocolo Estadual para 

Dispensação de Insumos para Monitoramento de Diabetes no âmbito do SUS-MG. Que este protocolo 
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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 o ajuste no quantitativo de distribuição das 

tiras, há a definição da contrapartida a ser executada pelo município, promovendo a adequada definição 

orçamentária. Esclarece que o protocolo não limita a prescrição do quantitativo de tiras que o clinico 

achar necessário, apenas define qual será o quantitativo de tiras a serem arcadas pelo município. Sr. 

Hiram pergunta se a população está esclarecida com relação aos valores de contrapartida de cada ente da 

federação. Sra. Tania esclarece que a população, independentemente de qual ente é o responsável, 

judicializa as questões da saúde. Entretanto na grande maioria das vezes, não percebem que o fato de ter 

ou não ter fita para glicemia, não interfere diretamente no melhor acompanhamento da diabetes, 

esquecendo-se da importância da mudança dos hábitos de vida, como exercícios físicos, alimentação 

adequada, entre outros. Sra. Priscila relata que no protocolo municipal há a elaboração de um plano de 

cuidados, intervenção eacompanhamento, e que seu não cumprimento é critério de exclusão, ou seja a 

manutenção da distribuição das fitas tem como contrapartida a realização deste plano. Esclarece outras 

duvidas dos conselheiros e em seguida o Protocolo Automonitoramento glicêmico é aprovado pelos 

presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes Gerais:São relatadas pelos conselheiros as reclamações referentes ao atendimento 

prestado pelo Pronto Socorro como: a demora em realizar o atendimento;que não há nenhum retorno ou 

informação para os que aguardam atendimento há horas; que quando procuram o PS são reencaminhados 

para as Unidades de Saúde ou vice-versa, não havendo comunicação entre as mesmas e da existência de 

privilégios para algumas pessoas em detrimento de outras no atendimento. Sr. Hiram acorda com os 

conselheiros de discutir os problemas levantados referentes ao atendimento no Pronto Socorro e da 

retomada da pauta suspensa na reunião anterior a respeito da atenção Primária na próxima reunião, 

convidando todos os envolvidos, sendo acatada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 50 minutose eu, 

Angélica AyakoKirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a 

presenteata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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.............................................................................................................................. 
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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 ......................................................................................................................... 

Ana Carolina Soares ..................................................................................................................................... 


