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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 – PAGINA 88 à 89 (verso) 
 

 DATA: 24/04/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e quatro de abrilde 

dois mil e dezoito às 13:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde.Pautas a serem 

trabalhadas: 1.Programação Anual de Saúde 2019; 2. Análise da Lei Municipal n° 2214/2015 e Lei 

Municipal n° 2229/2015 do Conselho Municipal de Saúde; 3. Prestação de Contas do PROMAVS 2017;4. 

Plano de Ação para a Vigilância em Saúde 2018;5. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os 

conselheiros:Sra. Samira C. Freitas Carvalho, 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 e Sra. Lilian Sobral das Chagas. Também estava presente o apoio 

administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

Juliana, Daul e Júlio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 27/03/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia27/03/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) Programação Anual de Saúde 2019:Sra. Angélica informa aos conselheiros que a Programação 

Anual de Saúde (PAS) é o instrumento de gestão onde serão detalhadas as ações, as metas anuais, a 

previsão de alocação de recursos financeiros para o ano de 2019 e os indicadores de saúde que serão 

utilizados para o monitoramento, em consonância com o Plano Municipal de Saúde. Que todo o material 

já havia sido enviado aos conselheiros para apreciação antecipadamente. Que as ações da PAS 2019, são 

detalhadas por Atenção Básica, Atenção de Media e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, 

Assistência Farmacêutica, Controle Social e Gestão em Saúde. Que as ações estão detalhadas e 

contemplam as propostas da Conferencia Municipal de Saúde de 2017 eSra. Priscila, na oportunidade 

esclarece aos conselheiros sobre algumas ações da assistência farmacêutica. Que o orçamento total 

estimado para a Saúde é de R$ 16.389.345,00 (PPA 2018/2021 – Lei Municipal n° 2.374, de 13/11/17) 

sendo: R$ 5.460.420,00 para a Atenção Básica, R$ 8.188.215,00 para a Atenção Média e Alta 

Complexidade, R$ 803.985,00 para a Vigilância em Saúde, R$ 436.275,00 para a Assistência 

Farmacêutica e R$ 1.500.450,00 para a Gestão à Saúde. E solicitado à inclusão de dotação orçamentária 

na LOA para o Controle Social. Faz também um comparativo entre os orçamentos dos anos de 2017, 
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2018 e o previsto para 2019.Esclarece às indagações dos conselheiros e após a apresentação da PAS 

2019, foi aprovada pelo Plenário do Conselho.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Análise da Lei Municipal n° 2214/2015 e Lei Municipal n° 2229/2015 do Conselho 

Municipal de Saúde: :Sra. Angélica relata aos conselheiros que a necessidade de discussão da atual lei 

do conselho se deu durante o processo de recomposição para a atual gestão do conselho. Que foram 

discutidas nas reuniões anteriores que na lei 2214/2015 alterada pela Lei 2229/2015, em seu artigo 4° que 

cita a composição do conselho, a representatividade dos usuários está restrita a quatro instituições; sendo: 

associações de moradores da zona rural e da zona urbana, organizações religiosas Católicas, organizações 

religiosas Evangélicas e dos Vicentinos (asilo). Que considerando a garantia da participação universal de 

todos os seguimentos organizados da representatividade dos usuários, não se permite uma maior 

abrangência dos segmentos representados, já que a mesma se restringe aos segmentos constantes na lei. 

Que no município há outros órgãos, instituições e movimentos sociais, como os citados no inciso III (A 

organização dos Conselhos de Saúde) da Resolução do CNS n° 453 de 10 de maio de 2012, e que 

poderiam compor ao conselho. Que sabe da dificuldade da adesão da população do município nas 

questões relacionadas àparticipação social. Que também foi informada que durante o processo de 

recomposição do conselho anterior,houve poucas instituições que manifestaram interesse em resposta à 

carta convite enviada na época e que por esta razão a lei do conselho foi alterada. Que mesmo assim, acha 

interessante e discute com os conselheiros à possibilidade de mudança da lei para maior abrangência dos 

representantes organizados dos usuários, igualmente ao que consta na lei do conselho sobre o segmento 

dos prestadores, em que não édirecionada a vaga destinada ao mesmo. Que propõe que a nova redação 

seja: “...04 representantes de órgãos, entidades, instituições e movimentos organizados representativos 

de usuários...”. Que desta forma, durante o novo edital de recomposição do conselho, poderá ser 

encaminhado o convite às diversas instituições como, por exemplo, as que não estão contempladas pela 

atual lei: associação de pessoas com patologias (ex: NAVI), associação de pessoas com deficiência (ex: 

Associação dos deficientes de Ibiá), movimentos sociais e populares, organizados (ex. ACV, Querubins, 

Folia de Reis, etc), entidades de aposentados e pensionistas (ex. Nucleo da 3° idade), etc. Que no artigo 

5°, inciso I, da Lei 2214/2015, é expresso que deverão ser renovados em no mínimo 30% das entidades 

representativasa cada eleição. Que na Resolução do CNS n° 453 de 10 de maio de 2012, utilizada para 

embasar a lei, está no inciso V (A organização dos Conselhos de Saúde), a expressão “recomenda-se”. 

Que diante das dificuldades citadas na recomposição do conselho, propõe nova redação: “... recomenda-

se ser renovado em, no mínimo, 30% de suas entidades representativas”.Que no artigo 7°, inciso VI, da 

Lei 2214/2015, é citado que o Conselho Municipal de Saúde constituirá uma mesa diretora eleita na 

plenária, constituída por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e secretário executivo. Que de 

acordo com o Manual de orientações para as secretárias executivas dos conselhos de saúde – MS/2012, a 
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secretária executiva fornece suporte técnico administrativo ao Conselho de Saúde sendo subordinada ao 

Plenário e à Mesa Diretora. Ou seja, a mesma não constitui como membro da mesa diretora, propondo 

neste contexto a alteração da redação para: “....constituída por presidente, vice presidente, primeiro 

secretário e segundo secretário.”Que no artigo 8°, paragrafo único, da Lei 2214/2015, há a previsão que 

as eleições dos membros do Conselho Municipal de Saúde sejam realizadas em março, a cada dois anos. 

Que no mês de março, há os principais prazos para os instrumentos de gestão como o Relatório Anual de 

Gestão e a Programação Anual de Saúde do próximo ano, que deve ser entregue antes da entrega do 

projeto da LDO a casa legislativa em abril. Que uma nova recomposição neste período e o prazo para 

empoderamento das questões relacionadas ao conselho poderiam implicar em atrasos aos compromissos 

dos instrumentos de gestão.  Que propõe mudar o mês de recomposição. Após debate e discussão com os 

conselheiros, todas as alterações propostas de alteração foram aprovadas e a recomposição bianual do 

conselho para o final do mês de Abril.Posteriormente será encaminhado oficio ao executivo com as 

propostas de alterações aprovadas por este conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Prestação de Contas do PROMAVS 2017:Pauta suprimida, por solicitação do Sr. Carlos, chefe 

da Vigilância em Saúde e em consenso com os conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Plano de Ação para a Vigilância em Saúde 2018:Pauta suprimida, por solicitação do Sr. Carlos, 

chefe da Vigilância em Saúde e em consenso com os conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Informes Gerais:Sr. Hiram pede o cancelamento da solicitação da presença do diretor da Santa 

Casa Sr. Silas, pois prefere que seja realizado após a visita in loco planejada. Que esteve recentemente na 

promotoria e que não pode deixar de citar o elogio realizado pelo promotor de justiça à secretária de 

saúde em relação à presteza ao atendimento às demandas solicitadas por aquele setor. Sra. Angélica em 

conversa com os conselheiros define quais irão realizar as visitas às unidades de saúde, prevista em 

acordo com o presidente e os conselheiros para junho, sendo: Sr. Hiram e Sr. Joao Paulino. Sra. Angélica 

informa as propostas de emendas parlamentares ano 2018, cadastradas para ciência deste conselho, sendo: 

Deputado Federal Diego Andrade, para manutenção das Unidades de Saúde, no valor de R$ 200.000,00, 

sendo valor da proposta incremento MAC: R$ 35.898,00 e valor da proposta incremento PAB: R$ 

164.102,00; Deputado Federal Eduardo Barbosa, para manutenção de Unidade de Saúde (APAE), no 

valor de R$ 20.000,00 e Deputado Federal Renzo Braz, para a aquisição de equipamentos e 

materialPermanente para a Atenção Primária no valor de R$ 180.000,00. Sra. Angélica também informa 

sobre o andamento de todas as propostas do Fundo Nacional de Saúde com os valores programados, 

executados ou em execução aos conselheiros, esclarecendo duvidas. Sra. Samira e Sr. João relatam a 

importância da manutenção preventiva das ambulâncias e da higienização adequada após seu uso. 

Também que não é a primeira vez em que é observado que o motorista da ambulância sai para buscar 

lanches com a mesma. Que consideram esta, uma conduta não adequada e reprovada pelos presentes. Sra. 
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Angélica informa aos conselheiros o recebimento do Oficio CRETRISUL sobre o arquivamento do 

inquérito civil n° 0295.14.000044-5. E na oportunidade, repassa aos conselheiros, tópico a tópico as 

recomendações administrativas n° 08/2016 do MPMG e as respostas relacionadas ao mesmo pelo 

executivo ao MP por meio do Oficio SMS n° 140/2018. Sr. João Paulino novamente reforça sobre a 

contratação dos agentes comunitários de saúde para as áreas descobertas e que esta é uma solicitação 

frequente do mesmo. Sra. Angélica relata que neste mês a Sra. Tania, Secretária de Saúde, foi à casa 

legislativa para apresentaros relatórios detalhados quadrimestrais e que a mesma falou da necessidade de 

contratação dos mesmos e que está ciente da demanda.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horase 45 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Samira C. Freitas Carvalho.............................................................................................................................. 

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

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

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

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

Adriana A. da Silva Mantoani ...................................................................................................................... 

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

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

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


