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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 – PAGINA90à92 
 

 DATA: 29/05/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e nove de maiode 

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

trabalhadas: 1.Prestação de Contas do PMIVS 2017; 2. Plano de Ação para Vigilância em Saúde 2018, 

fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde (Resolução n° 6002/2017);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. Júlio Gaspar Viriato,Sra. Lilian 

Sobral das Chagas, Sr. Daul Naves Avelar Junior, Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira e Sra. Kaisse 

Quintiliana Paiva Vidal Araújo .Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. 

Angélica Ayako Kirita, Sr. Carlos Augusto Ribeiro e Sra. Regiane Jullie Morais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h20min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência os conselheiros:Sra. Samira e 

aSra. Neusa, sendo que esta, por motivo de tratamento em saúde ficará ausente por algumas reuniões. Sra. 

Angélica informa que foi solicitada pelo executivo a substituição da conselheira Suplente Sra. Adriana 

Lima Gomes pela Sra. Kaisse Quintiliana Paiva Vidal Araújo, do segmento governo, por meio do Oficio 

n° 370/2018 de 07/05/18 e na oportunidade apresenta a Sra. Kaisse aos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 24/04/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia24/04/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) Prestação de Contas do PMIVS 2017: Sr. Carlos, Chefe da Vigilância em Saúde, apresenta para 

ciência dos conselheiros a prestação de contas do Plano Municipal de Investimento em Vigilância em 

Saúde – PMIVS, referente ao ano de 2017; que teve como objetivo orientar a execução das ações e a 

aplicação dos recursos financeiros recebidos, conforme aprovação do mesmo em reunião extraordinária 

do CMS em 23/03/2017. Que o material que embasa esta apresentação já foi encaminhado por e-mail aos 

conselheiros. Que o saldo anterior em 02/01/2017, computava o valor de R$ 58.420,84; que os valores 

das parcelas repassadas e aplicações R$ 29.925,32 e a soma total dos recursos R$ 88.346,16. Que foram 

executados o valor de R$ 69.980,70 para a aquisição de 39 itens detalhados um a um em planilha 

entregue aos conselheiros. Que dos itens constantes no PMIVS de 2017, o PABX e o freezer não foram 

entregues pela empresa vencedora, sendo a compra cancelada. E que a lupa microscópica foi adquirida 
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com outro recurso especifico para a compra deste item e por isso retirada do PMIVS. Que restou de saldo 

o valor de R$ 18.365,46, que será utilizado mediante novo PMIVS a ser apresentado para a aprovação 

deste conselho. Sr. Júlio relata que o objetivo era equipar e mobiliar a Vigilância em Saúde, e esta 

solicitação, foi atendida com a aquisição dos itens. Sr. Carlos esclarece as duvidas dos conselheiros e 

encerra sua apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Plano de Ação para Vigilância em Saúde 2018, fortalecimento das Ações de Vigilância em 

Saúde (Resolução n° 6002/2017): Sr. Carlosinforma que o município irá receber por meio da Resolução 

SES/MG n° 6002/2017 o valor de R$ 49.892,00. Que o recurso financeiro é destinado para o 

fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde e deverá ser destinado ao fortalecimento das ações de 

vigilância em saúde para aquisição de veículo, equipamento e material permanente. Que a resolução 

prevê a necessidade de elaboração do Plano de Ação para Vigilância em Saúde, contemplando a 

totalidade do incentivo financeiro e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Que após reunião com 

a equipe da vigilância para a confecção do Plano de Ação da Vigilância em Saúde e concordância da 

gestão municipal, definiu-se pela aquisição de veiculo automotor com o intuito de qualificar a estrutura de 

meios de transporte, no valor de R$ 60.000,00. Que como o valor estimado de custo é superior ao 

montante dos recursos recebidos, a diferença deverá ser custeada pelo município com recursos próprios, 

ou seja: R$ 49.892,00 pela Resolução SES/MG 6.002/2017 e R$ 10.108,00 de contrapartida municipal 

com recursos próprios. Que a execução dos recursos será realizada mediante o repasse estadual. Sr. 

Carlos esclarece duvidas e em seguida o Plano de Ação para a Vigilância em Saúde 2018 é aprovado 

pelos conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes Gerais: Sra. Angélica relata que após conversar com o presidente Sr. Hirama respeito 

do Oficio CMS n° 12/2018, que solicita às alterações na Lei do CMS que foram discutidas na reunião 

ordinária deste conselho em 24/04/18, optou-se que, antes que o mesmo fosse enviado, o mesmo seria 

lido nesta reunião para nova discussão com os conselheiros. Faz a leitura do oficio e novamente esclarece 

os itens de cada alteração, sendo posteriormente acatado pelos conselheiros o encaminhamento ao 

executivo para a análise e posterior possibilidade de alteração da lei. Informa também que este conselho 

recebeu o Oficio Presidência n° 019/2018 do CRO/MG (Conselho Regional de Odontologia de Minas 

Gerais), solicitando o envio de questionário de coleta de dados dos profissionais de odontologia que 

façam parte dos conselhos municipais de saúde a fim de promover intercambio permanente com os 

mesmos. Que a solicitação do CRO foi acatada e posteriormente será enviado os dados da conselheiraSra. 

Adriana Mantoani (auxiliar de Saúde Bucal). Sra. Angélica relata que foram encaminhadas 

documentações para a celebração de duas emendas Parlamentares por meio de Resolução Estadual para 

custeio da Assistência Farmacêutica no valor de R$ 100.000,00 (Deputado Estadual BráulioBrás) e de R$ 

50.000,00 (Deputado Estadual Cristiano Silveira). Que ainda há a necessidade de publicação das 
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Resoluções das emendas e posterior repasse dos recursos. E em seguida distribui a cópias das consultas de 

pagamentos detalhadas e esclarece aos conselheiros sobre os repasses recebidos pelo Fundo Nacional de 

Saúde referente aos meses de março, abril e maio de 2018. Sra. Marcia pergunta sobre a distribuição de 

protetores solar para os agentes de saúde. Sra. Tania informa que estão sendo providenciados a compra do 

protetor solar e bolsas para os ACS, e uniformes para todos os profissionais, sendo que já foi solicitado os 

tamanhos das camisetas nas Unidades de Saúde. Sr. Júlio relata a importância de retomar parcerias com 

as escolas no intuito de fortalecer as ações de saúde bucal. Sra. Regiane fala que esta parceria já existe 

não só para as ações de saúde bucal, mas para outras ações relacionadas à saúde, pelo Programa Saúde na 

Escola. Sr. Hiram repassa a Sra. Tania, os elogios recebidos da promotoria com relação as demandas da 

saúde. Também que tentou agendar uma reunião com a prefeita porem sem êxito. Que também recebeu 

queixas da UBS SalvinoBasilio, pela falta de condições de atendimento pelo numero reduzido de 

funcionários para atendimento, especificamente equipe de enfermagem e ACS. Sra. Tania acredita que a 

insatisfação dos usuários deva ser mais pelas áreas descobertas de ACS, pois a equipe de enfermagem 

está completa. Sra. Regiane informa que na UBS SalvinoBasilio a equipe de enfermagem é composta por 

um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Já para os ACS, existem 03 áreas descobertas. Sr. Joao 

Paulino, relata que a falta dos ACS é pauta frequente de suas reinvindicações. Também que recebeu uma 

reclamação da UBS Jose Olímpio. Que havia um funcionário utilizando um aplicativo de celular e não 

respondia à solicitação do usuário. Sra. Tania relata que ira verificar junto aos funcionários da unidade de 

saúde, mas cita também que muitas das vezes o aplicativo de celular é utilizado como fonte de 

informação. Mas que tal atitude não condiz com o adequado ao funcionalismo. Sr. Júlio relata que há a 

sensação de indiferença por parte do usuário, quando aborda o funcionário e o mesmo esta ao celular. Que 

não há a acolhida e a recepção das unidades está deixando a desejar mesmo. Que há falta de capacitação. 

Sra. Marcia cita a necessidade do bom senso por parte dos funcionários. Sr. Hiram pergunta sobre as 

condições das ambulâncias, sobre a má conservação, a manutenção das mesmas e tem sido relatado pelos 

usuários sobre o excesso de velocidade das mesmas.Sra. Tania sugere aos conselheiros que seja 

convidado o Sr. Sergio, do setor de transportes da PMI, para maiores esclarecimentos. Relata que a gestão 

atual recebeu uma frota bastante sucateada. Houve alguns reparos nas mesmas, como instalação de cintos 

de segurança, troca de pastilhas de freios, entre outros. Para a questão do excesso de velocidade, informa 

que foram adquiridos duas novas ambulâncias com tacógrafos. Que foi realizada reunião com os 

motoristas e orientado que o excesso de velocidade só será permitido mediante declaração do médico 

assistente comprovando a urgência do caso. Com relação à outra questão discutida na reunião do conselho 

a respeito de utilização indevida das ambulâncias para buscar lanches, já houve reunião com todos os 

motoristas para informações e orientações sobre as sanções cabíveis. Sr. Júlio relata que as ambulâncias 

passaram por inspeção sanitária e que os relatórios foram encaminhados aos setores responsáveis, Sr. 
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Sergio na prefeitura e Sr. Elton na Santa Casa. Sr. João Paulino informa que também foi reclamado a 

respeito da escassa limpeza das ambulâncias.Sra. Tania, informa que estão chegando 04 (quatro) novas 

ambulâncias e que estão programando fixar um motorista para cada uma, com o intuito de melhorar o 

controle da manutenção e limpeza das mesmas. Sr. Júlio relata que o ideal seria que existisse na Santa 

Casa um lava jato para limpeza das ambulâncias logo após seu uso. Também cita acontecimentos 

relacionados aos motoristas e usuários. Sr. Daul relata a importância de se verificar os dois lados e que 

muitas das vezes presenciou situações em que houve humilhações aos motoristas por parte de usuários. 

Sr. Hiram relata a importância de verificar as possibilidades de melhora no atendimento do transporte, 

desde a condição do veiculo, do motorista e do usuário trazendo benefícios para todos. Sra. Marcia 

pergunta se haverá aumento das cotas de exames laboratoriais para as unidades de saúde. Sra. Tania 

informa que no ano passado, houve o aumento de 25% dos exames laboratoriais contratados, com 

contrapartida municipal, ou seja, com recursos próprios. Que sabe dos gargalos relacionados aos exames 

laboratoriais, entretanto no momento não há nova possibilidade de aumento. Que se faz importante acabar 

com a cultura de que o “médico só é considerado bom, se pedir exames e passar remédio”. Sr. Hiram 

pergunta sobre a situação dos dentistas. Sra. Tania relata que alguns estão cumprindo adequadamente a 

carga horaria proposta, entretanto existem outros que não e que as horas não cumpridas estão sendo 

abatidas. Que a classe não esta satisfeita, entretanto todas as formas de acordo foram frustradas. Solicita 

aos conselheiros que informe na secretaria de saúde os casos em que não for encontrado o pessoal de 

odontologia nas unidades nos horários previstos. Sr. Julio divulga que na assembleia de junho do 

sindicato dos servidores, terá como pauta o PCCS e questões sobre o quinquênio. Sra. Angélica define 

junto aos conselheiros a escala de visita aos serviços de saúde e que o local a ser visitado ficará a critério 

dos mesmos, sem aviso prévio às unidades de saúde. Sra. Priscila faz esclarecimentos sobre questões da 

assistência farmacêutica e das mudanças na programação dos ciclos na ERAF (Estratégia da 

Regionalização da Assistência Farmacêutica), que antes eram trimestrais passando a ser mensais. Que 

este ano a farmácia realizou apenas um pedido em fevereiro, pois tínhamos o pregão municipal realizado, 

e segundo o regramento da ERAF, o munícipio poderia optar pelo pregão mais em conta, caso do pregão 

municipal para alguns itens. Que algumas empresas estão com dificuldade para cumprir os contratos pela 

ERAF e consequentemente o não fornecimento de alguns itens.Também cita que viu nas redes sociais 

reclamações a respeito da farmácia municipal, entretanto solicitou que a pessoa que havia postado a 

reclamação a procurasse na farmácia para esclarecimentos. Que não tem medido esforços no sentido de 

garantir o abastecimento de medicamentos e insumos aos usuários. Além de contar com um elenco de 142 

itens padronizados, atualmente a farmácia está com 95% dos medicamentos disponíveis para ao 

atendimento dos pacientes, faltando apenas 7 itens (Hidroclorotiazida, colírio de dexametasona, colírio de 

gentamicina, acetato de medroxiprogesterona (contraceptivo), levotiroxina, glicazida e diazepam); dos 
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quais apenas 3 geram maior impacto, como o Diazepam 10 mg, Levotiroxina 50 mcg e Gliclazida 30 mg. 

Com exceção do Diazepam, cuja falta tem sido constante em virtude de problemas do fornecedor com a 

importação da matéria-prima, tendo gerado dificuldade na produção do mesmo, que até o momento não se 

normalizou, os demais itens são faltas pontuais, que serão normalizadas a qualquer momento, uma vez 

que já foi realizada nova compra.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

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

Júlio Gaspar Viriato ....................................................................................................................................... 

Lilian Sobral das Chagas................................................................................................................................ 
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Tania Aparecida Quintino Ferreira ................................................................................................................ 

KaisseQuintiliana Paiva Vidal Araújo .......................................................................................................... 

Angélica AyakoKirita .................................................................................................................................... 

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

Regiane JullieMorais ..................................................................................................................................... 


