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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 – PAGINA83(verso) à 84 (verso) 
 

 DATA: 30/01/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada trinta de janeirode dois mil e 

dezoito às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá.Pautas a serem trabalhadas: 

1.Plano Municipal de Saúde 2018-2021;2. Programação Anual de Saúde 2018; 3. Carteira de Serviços da 

APS; 4. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. 

Joao Paulino de Freitas, Sr. Hiram Ferreira da Silva,Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa,Sr. 

Júlio Gaspar Viriato, Sra. Lilian Sobral das Chagas eSra. Adriana Lima Gomes. Também estava presente 

o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica AyakoKirita e o Sra. Regiane Jullye da Silva Morais.  

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h25min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência as conselheiros: Samira, Daydila, 

Milton, Marcia, Tania eDaul.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 18/01/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

extraordinária do dia18/01/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xx 

1) Plano Municipal de Saúde 2018-2021: Sra. Angélicadá continuidade à segunda etapa da 

apresentação do Plano Municipal de Saúde 2018/2021. Espera que todos tenham analisado previamente a 

segunda parte a ser apresentada no intuito de otimizar a presente apresentação. Apresenta aos 

conselheiros as principais diretrizes, objetivos e ações traçadas por eixo no plano, ressaltando alguns 

pontos para melhor esclarecimento das informações prestadas. Relata que as metas/ações foram traçadas 

por ano, e que optou-se pela elaboração de um plano mais detalhado, informado ao máximo as ações 

programadas para o planejamento plurianual, compondo ações gerais e especificas. Que as ações descritas 

podem sofrer supressão ou acréscimo de acordo com as necessidades locais definidas pela gestão e em 

parceria com o Conselho Municipal de Saúde, compondo as Programações Anuais de Saúde. Que as 

ações constantes em um grupo especifico/eixo, podem ser executadas em parceria com os diversos setores 

envolvidos, garantindo a articulação inter e intrasetorial na saúde, não ficando restritas ao grupo pré 

definido constante neste plano. Que propostas das VIII Conferência Municipal de Saúde foram integradas 

em sua totalidade no presente Plano Municipal e identificado com a presença do sinal gráfico asterisco (*) 

e negritadas. Que os indicadores de saúdesão os mesmos pactuados pelo município junto às esferas 

Estadual e Federal. Que poderão ser acrescidos novos indicadores e metas em detrimento a novas 
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pactuações ou adesões a programas a serem implantados. Que o monitoramento e avaliação das ações 

será realizado por meio do Relatório Anual de Gestão e também dos relatórios detalhados quadrimestrais. 

Termina sua apresentação esclarecendo às indagações dos conselheiros e realizando suas considerações 

finais. Posteriormente o Plano Municipal de Saúde 2018-2021 é aprovado pelos presentes, sendo 

posteriormente publicada a Resolução de aprovação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Programação Anual de Saúde 2018: Sra. Angélica informa que a PAS tem por objetivo 

anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. 

Que as metas e as ações constantes no Plano Municipal de Saúde para o ano de 2018 estão elencadas no 

presente instrumento, os indicadores que serão utilizados para o monitoramento e a previsão da alocação 

dos recursos orçamentários necessários para o cumprimento da PAS. Que o Orçamento total estimado 

para a Saúde é de R$ 15.608.900,00 (LOA 2018 – Lei Municipal n° 2.375, de 13/11/17) sendo: R$ 

5.200.400,00 para a Atenção Básica, R$ 7.798.300,00 para a Atenção Média e Alta Complexidade, R$ 

765.700,00 para a Vigilância em Saúde, R$ 415.500,00 para a Assistência Farmacêutica e R$ 

1.429.000,00 para a Gestão à Saúde. Após a apresentação da PAS 2018, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Carteira de Serviços da APS: Sra. Regianeinforma para ciência deste conselho que a Carteira de 

Serviços da APS foi finalizada e enviada anteriormente aos conselheiros. Que a mesma possui a 

caracterização do munícipio, a territorializaçãodas equipes de saúde da família, as características dos 

serviços de Atenção Primária, a organização do acesso e acolhimento, estruturas físicas, horários de 

atendimento, o sistema de registro das informações e as atividades ofertadas. Que procurou juntamente 

com a equipe, colocar que é realmente realizado e oque pode ser melhorado. Que as planilhas com a 

relação dos serviços prestados na atenção primaria estão classificadas de acordo com a disponibilidade 

nos serviços, sendo: “A” para Ações e serviços disponíveis em todas as Unidades de Básicas de Saúde; 

“B” para Ações e serviços disponíveis apenas em algumas Unidades Básicas de Saúde e “C” para Ações e 

serviços não disponíveis em nenhuma Unidade Básica de Saúde. Responde às perguntas realizadas e 

encerra sua apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Informes Gerais:Sra. Priscila traz para este conselho sua preocupação em relação aos pacientes 

da Zona Rural que procuram os serviços em busca de receitas para medicamentos contínuos no final da 

tarde de sexta e algumas vezes já sem a medicação para aguardar até o próximo dia útil. Que há a 

necessidade de pensar em alguma estratégia para esta situação. Também é relatado pelos conselheiros da 

importância do usuário em fazer a parte dele, de tentar procurar as unidades de saúde com antecedência. 

Sra. Neusa esclarece que talvez estes usuários tenham dificuldade de vir para a cidade em tempo hábil, 

muitas vezes dependendo de caronas.  Sra. Regiane esclarece que para os usuários da Zona Rural o 

agendamento de consultas é facilitado, sendo permitido nesses casos o agendamento antecipado e por 
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telefone. Que também a Dra. Marina da Zona Rural, está prontificada a ajudar em casos de usuários da 

Zona Rural, bastando o contato telefônico, quando haver algum impedimento nas unidades de saúde. Sra. 

Neusa e Adriana expressam elogios na atuação da equipe da Santa Casa. Sra. Priscila em 

complementação às informações prestadas na reunião anteriorsobre o pregão municipal. Que está 

analisando as documentações para qualificação técnica nesta semana, para posterior homologação do 

pregão. Sra. Angélica informa para ciência as propostas de emendas parlamentares, sendo: Indicação por 

emenda parlamentar Deputado RENZO BRAZ, peloSistema e-Gestor, no valor de $ 80.000,00 para a 

aquisição de Veículo Ambulância tipo A e Indicação de emenda parlamentar  Deputado CAIO NARCIO 

para a manutenção de Unidades de Saúde  por incremento do PAB/custeio ao Piso da Atenção Básica 

(PAB), no valor de R$ 500.000,00, Nº. DA PROPOSTA: 36000158892201700. Sendo que o recurso da 

emenda parlamentar de custeio da Atenção Básica/ Incremento PAB já encontra-se depositado. xxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horase 10 minutos e 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Joao Paulino de Freitas................................................................................................................................ 

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

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

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

Lilian Sobral das Chagas ............................................................................................................................... 

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

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

Regiane Jullye da Silva Morais.................................................................................................................... 


