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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 – PAGINA78 (verso) à80 
 

 DATA: 28/11/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada vinte e oito de novembro de 

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

trabalhadas: 1.Esclarecimentos setor de obras (lixeiras); 2. Informe assistência farmacêutica; 3. 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,Sr. Júlio Gaspar Viriato 

e Sr. Daul Naves Avelar Junior. Também estavam presentes: o apoio administrativo deste conselho Sra. 

Angélica AyakoKirita; Sra. Carla Danielle Prates e Sr. José Humberto Barbosa Filho, engenheiro da 

Secretaria Municipal de Obras. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h13min, após a 

verificação doquórum, saúda aos conselheiros e agradece a presençados presentes.Sra. Angélica informa 

que justificaram ausência da conselheiraTania.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 26/09/2017 e 31/10/2017: Realizada a leitura da 

Ata da Reunião ordinária do dia 26/09/2017 e 31/10/2017, sendo as mesmas aprovadas e posteriormente 

assinadas pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Esclarecimentos setor de obras (lixeiras): Sr. Humberto, engenheiro da Secretaria de Obras, 

informa que atualmente a coleta do lixo doméstico é realizada por dois caminhões da prefeitura e 

encaminhados para uma área de transbordo no Distrito Industrial, onde posteriormente, por meio de uma 

empresa contratada para a prestação de serviços de transporte de lixo (resíduos sólidos urbanos), é 

encaminhado da área de transbordo até a usina de tratamento e/ou aterro sanitário contratado pelo 

município, localizada na cidade de Uberaba/MG. Que o recebimento, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos são realizados pela empresa contratada SOMA AMBIENTAL no município de 

Uberaba/MG. Que é realizada a orientação aos trabalhadores da coleta de lixo, para que não mais 

acumulem os lixos em pontos como era realizado anteriormente. Que são orientados a coletarem o lixo de 

porta em porta, entretanto sabe que há ainda alguns problemas pontuais, mas que a secretaria de obras tem 

buscado corrigir estas falhas. Solicita aos conselheiros que sejamrepassados ao setor os locais onde ainda 

há o acumulo de lixo em alguns pontos, que possam colaborar em parceria na fiscalização e melhoria dos 

serviços. Sr. Júlio ressalta queinfelizmente este é um problema crônico, que continuam tirando os lixos 
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das lixeiras e acumulando em alguns pontos, entretanto há de se destacar que houve melhoras com relação 

à coleta. Sra. Priscila cita que muitas das vezes, observa que os coletores de lixo estão sem o uso de EPIs, 

ficando expostos a riscos. Sr. Humberto informa que os trabalhadores da coleta de lixo urbano são 

funcionários de responsabilidade da PMI e que são oferecidos EPIs (luvas, botas, uniforme), e que irá 

reforçar a orientação sobre a importância da utilização dos mesmos. Sr. Júlio relata que o sindicato dos 

trabalhadores do serviço publico, solicitou ao executivo a contratação de um técnico de segurança do 

trabalho, e que se faz importante a capacitação destes profissionais. Sr. Humberto, também esclarece a 

respeito da retirada das lixeiras fabricadas com material reciclado, assunto que foi levantado por este 

conselho e sendo esta a razão do convite para o mesmo. Que havia queixas com relação às lixeiras, tais 

como o mal cheiro por não serem higienizadas adequadamente, o acumulo de agua por não serem 

vazadas, presença de moscas, entre outras. Que estas queixas estão devidamente registradas junto à PMI. 

A retirada das lixeiras foi realizada nos locais onde houve reclamações por parte dos moradores e também 

das que estavam já deterioradas. Que o ideal seria que cada morador tivesse sua própria lixeira na porta de 

casa. Que há a necessidade de realizar a conscientização das pessoas com relação ao cuidado e a 

disposição do lixo doméstico. Sr. Julio pergunta se há alguma proposta para o lixo da praça do Fórum, no 

intuito de melhorar a coleta de lixo naquela localidade, principalmente nos finais de semana, por ser local 

com vários estabelecimentos comerciais e da feira livre. Sr. Humberto relata que estão sendo avaliadas 

propostas para melhorar esta questão, como por exemplo a coleta do lixo neste local aos domingos.  Sr. 

Hiram propõe que o conselho também colabore com ideias para melhorar a questão do lixo na praça do 

fórum. Sr. João Paulino ressalta a importância de promover a educação da população, que tais ações 

necessitam ser reforçadas continuamente. Também, na oportunidade, relata da necessidade de limpeza e 

capina nas vias publicas e à respeito de um bueiro na rua 165, que encontra-se aberto e sua preocupação 

com relação aos risco de acidentes.Sr. José Humberto relata que solicitará a verificação do caso do bueiro 

e que com relação à varrição das ruas, há um problema com relação a empresa licitada anteriormente 

onde não houve a especificação clara do objeto com o numero mínimo de funcionários para o 

cumprimento adequado do serviço. Com relação à capina, houve a contração de empresa há dois meses e 

o serviço já está sendo executado por etapas. Sr. Humberto agradece a possibilidade de realizar os 

esclarecimentos, se coloca a disposição para eventuais indagações e solicita que o conselho de fato 

acompanhe e colabore na fiscalização dos serviços. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Informe assistência farmacêutica: Sra. Priscila informa que foi assinado o contrato para o 

fornecimento das fitas de glicemia e aparelhos para três anos. Que ainda não foi disponibilizado o 

programa no SIGAF para a solicitação dos insumos e não há previsão para a abertura eo recebimento. 

Que o que for solicitado será executado pelo município e a mesma regra vale aos medicamentos. Que o 

município é obrigado a consumir 75% do contrato e que não há possibilidade de aumentar o que esta 
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contratado.  Que foi na rádio para esclarecer a população à respeito das reclamações da falta de tiras para 

atender a demanda, pelos motivos acima relatados. Que com a adesão do município ao ERAF, o Estado 

que antes executava o recurso, passaria a depositar bimestralmente a contrapartida estadual na conta 

municipal para a execução no município. Que oque aumentar nas despesas será o município que 

executará com recursos próprios, ou seja a maior contrapartida é do município.  Que com a ERAF o que 

mudou foi à forma da gestão dos recursos, totalmente centralizada nos municípios. Que com a adesão o 

município passou a seguir a licitação Estadual e a realizar a programação para a compra dos itens 

(medicamentos e tiras de glicemia/glicosimetro). Que como a licitação estadual, por possuir um 

quantitativo maior de itens licitados, o custo de aquisição destes itens seria menor para o município do 

que para uma licitação municipal.  Entretanto é permitido realizar a licitação municipal para itens que não 

estão na licitação estadual, itens frustrados ou itens que alcancem menor preço. Que para a execução do 

ERAF o município por meio do SIGAF, durante a abertura dos ciclos de programação, realiza a 

programação do quantitativo de itens pretendidos. Posteriormente é impresso esta programação e 

encaminhado pela farmacêutica ao setor de compras e contabilidade para a geração do empenho e a 

emissão da autorização de compras para o recebimento dos itens. Que no 4° ciclo deste ano houve 

problemas internos no município para a execução e que das 16 empresas, 5 ficaram pendentes e não 

foram executadas, o que acarretará a falta de alguns itens na farmácia. Que como a responsabilidade de 

execução é do município, se faz importante que haja urgentemente a melhoria dos processos de trabalho e 

a colaboração de todos os setores envolvidos para evitar o desabastecimento dos medicamentos.  Que tal 

situação foi passada para todos os setores envolvidos para evitar novas intercorrências futuras. xxxxxxx 

3) Informes Gerais:Sra. Angélica informa que as inscrições para a Oficina de Formação de 

formadores e multiplicadores para o controle social se encerra em 01/12/2017 e se dispõe a ajudar os 

conselheiros com a inscrição para os interessados. Que alguns conselheiros já manifestaram que não 

poderão ir na data agendada para o curso. Informa que o Conselheiro Geraldo Alves anunciou sua saída 

do conselho por dificuldade de deslocamento em 24/11/17 e que o Sr. Milton suplente irá ocupar o cargo 

de titular. Informa que estava atualizando o SIACS e o CADCES e percebeu que com a saída da 

conselheira Frankislaine, o cargo de primeiro secretario ficou em aberto. Sendo necessária sua 

recomposição. Posteriormente, após a deliberação dos conselheiros presentes ficou aprovada a 

substituição para primeiro secretário para a Conselheira Priscila Cristina L. R. Correa. Também, houve, 

uma pequena discussão à respeito dos serviços de odontologia no  município com a presença da 

coordenadora de saúde bucal, Sra. Carla. Que foram levantados o acesso aos serviços odontológicos 

parapopulação, a carga horaria dos odontólogos e o cumprimento da mesma, a necessidade de novos 

auxiliares de saúde bucal, entre outros. Que este assunto não se esgota a esta reunião sendo combinado de 

agendar novas discussões. Sr. João Paulino cobra novamente a recomposição dos agentes de saúde para as 
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áreas descobertas. Sr. Hiram propõe aos conselheiros que a próxima reunião ordinária seja realizada antes 

do feriado de natal, sendo acatada e agendada para o próximo dia 12/12 e que também a ultima reunião do 

ano seja para a realização da programação das ações do conselho para o próximo ano. xxxxxxxxxxxxx 

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 presenteata, 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............................................................................................... 

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

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

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

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

Carla Danielle Prates.................................................................................................................................... 

José Humberto Barbosa Filho ........................................................................................................................ 


