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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 – PAGINA92(verso)à93(verso) 
 

 DATA: 26/06/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e seis de junhode 

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

trabalhadas: 1.Pactuação interfederativa 2018; 2. Apresentação do Grupo de Trabalho e da Carteira de 

Serviços da Atenção Primária à Saúde; 3. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os 

conselheiros:Sra. Daydila Gomes Duarte, Sr. Hiram Ferreira da Silva,Sra. Adriana A. da Silva Mantoani, 

Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Sr. Júlio Gaspar Viriato,Sra. Tania Aparecida Quintino 

Ferreira e Sra. Kaisse Quintiliana Paiva Vidal Araújo.Também estava presente o apoio administrativo 

deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita, Sra. Carla Danielle Prates Mizokami; Sra. Ticiana Angélica 

dos Santos, Sra. Thamires Suzana de Oliveira; Sra. Deborah C. Martins Brito, Sra. Ana Luiza Aparecida 

Marques e o responsável pelo setor de transportes Sr. Sergio Henrique da Silva. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h31min, após a 

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

Neusa, Sr. João Paulino, Sr. Daul, Sra. Lilian e Sra. Marcia. Que a conselheira Neusa está em tratamento 

de saúde e que a mesma havia solicitado para a Sra. Elizabeth da pastoral da saúde substitui-la, entretanto 

a mesma não compareceu a esta reunião para apresentação aos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 29/05/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia29/05/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) Pactuaçãointerfederativa 2018: Sra. Angélica esclarece que para a pactuação deste ano, foi 

orientado pelo técnico da Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, Sr. Reginaldo,a pactuação das 

mesmas metas do ano de 2017. Que a pactuação deve ser submetida ao respectivo conselho municipal de 

saúde para aprovação. Que dos 23 indicadores estabelecidos para os anos de 2017 a 2021, conforme 

decisão tomada na reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite em 24 de novembro de 2016 e 

publicado no Diário Oficial da União, em 12 de dezembro de 2016, por meio da Resolução n° 8; 20 

indicadores são universais (pactuação comum e obrigatória) e 3 indicadores são específicos (pactuação 

obrigatória quando forem observadas as especificidades no território). Que destes 23 indicadores, dois (2) 

não se aplicam ao município de Ibiá, conforme pactuação realizada; sendo então pactuados 21 

indicadores. Posteriormente faz a orientação sobre cada indicador e metas pactuadas; esclarece 
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aosconselheiros e em seguida as metas da pactuaçãointerfederativa para o ano de 2018 são aprovadas 

pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Apresentação do Grupo de Trabalho e da Carteira de Serviços da Atenção Primária à 

Saúde: Sra. Carla, primeiramente justifica a ausência da Chefe da Atenção Primária Sra. Regiane e 

esclarece que a Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde já foi apresentada a este conselho 

anteriormente. Que aCarteira de Serviços engloba as diretrizes para organização dos serviços e o conjunto 

de ações de atenção à saúde realizada no âmbito da atenção primária, subsidiando a gestão e profissionais 

da saúde no planejamento e organização dos processos de trabalho. Que na carteira existem as ações que 

estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde, as que estão disponíveis em apenas algumas e as ações 

que não estão disponíveis em nenhuma. Que umas dessas ações não disponíveis se referem à politicas a 

serem implantadas a critério do munícipio, como as Praticas Integrativas e Complementares (Yoga, 

fitoterápicos, etc), entre outras. Em seguida apresenta para ciência dos conselheiros o grupo de trabalho 

da Carteira de Serviços, composta por 13 membros, com a representação de profissionais de todas as 

Unidades de Saúde. Que houve duas saídas do grupo, sendo a Enfermeira Valéria da UBS Salvino Basílio 

e a Enfermeira Caroline da Saúde Mental. Sr. Hiram solicita que posteriormente seja apresentado a este 

conselho os resultados da carteira de serviços, como exemplo, quais itens não foram realizados e o por 

que; quais são realizados entre outras informações.  E que seja pré agendado esta apresentação para a 

reunião de agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes Gerais: Sra. Angélica entrega aos conselheiros o extrato com os repasses do mês de 

junho até a data de 25/06/18 e em seguida sede a palavra ao Sr. Sergio, coordenador de transportes, que 

comparece a reunião após solicitação de esclarecimentos sobre as ambulâncias ocorridos na reunião 

anterior. Sr.Hiram relata que o objetivo é avaliar os dois lados, tanto dos usuários como também dos 

motoristas. Que tem ouvido reclamações de excesso de velocidade, sobre a manutenção e limpeza das 

ambulâncias. Como também sobre alguns atos desrespeitosos contra os motoristas. Sr. Sergio relata que 

iniciou esta gestão com 6 ambulâncias, sendo que apenas 03 estavam “rodando” e destas 1 estava em boas 

condições. Que foram realizados alguns consertos nestas ambulâncias para a manutenção dos serviços. 

Que hoje caminhamos para uma nova fase no setor de ambulâncias com a aquisição de 4 novas 

ambulâncias de porte grande tipo furgão. E que ainda temos a receber de 1 ou 2 ambulâncias de porte 

médio, tipo furgoneta, por meio de emendas parlamentares. Que desta maneira a previsão é ficar com 6 

ambulâncias novas para as transferências intermunicipais e 1 (ambulância em melhor estado de 

conservação das anteriores) fixa para uso interno apenas no município.  Que com relação à limpeza das 

mesmas, não há hoje no setor de logística um setor próprio de lavagem das ambulâncias. Que em reunião 

com os motoristas, ficou acordado a lavagem externa do veiculo sempre após as viagens e que a interna 

seja realizada pela equipe da santa casa e o motorista para a assepsia com os produtos específicos. Sr. 
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Júlio pergunta se há algum tipo de checklist após a realização da assepsia e se há treinamento capacitando 

os motoristas. Sr. Sergio diz que não há o check list pede ajuda do pessoal da secretaria de saúde para 

viabilizar um modelo do mesmo. Que com relação à capacitação está viabilizando junto ao corpo de 

bombeiros. Sr. Julio fala da importância destas capacitações e também de se evitar o excesso das jornadas 

de trabalho do motorista. Sr. Sergio concorda com as colocações do conselheiro e relata que hoje tem 6 

motoristas e que há a intenção de contratação de mais um, para otimizar o revezamento dos mesmos. Que 

com relação ao excesso de velocidade das ambulâncias, os motoristas estão orientados a manter a 

velocidade máxima em 120 km/h. Que em casos de urgência/emergência, em velocidades acima do 120 

km/h, só é permitido mediante relatório justificando a necessidade pelo médico. Que as ambulâncias 

novas estão equipadas com tacógrafos e que já foram realizados trabalhos de conscientização com os 

motoristas. Sra. Priscila passa para ciência deste conselho os medicamentos em falta neste mês, 

informando sobre o status de cada um, como os que estão para chegar, os que são do pregão municipal e 

os do pregão estadual. Sr. Hiram pergunta se há na farmácia um controle dos estoques dos medicamentos. 

Sr. Priscila esclarece que há sim, pelo programa estadual do SIGAF (Sistema Integrado de Gerenciamento 

da Assistência Farmacêutica) e também o controle manual interno de entradas e saídas. xxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horase 15 minutos eeu, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

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

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

Tania Aparecida Quintino Ferreira.................................................................................................................. 

Kaisse Quintiliana Paiva Vidal Araújo........................................................................................................... 

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

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

Ticiana Angélica dos Santos............................................................................................................................ 

Thamires Suzana de Oliveira........................................................................................................................... 

Deborah C. Martins Brito................................................................................................................................ 

Ana Luiza Aparecida Marques ....................................................................................................................... 

Sergio Henrique da Silva................................................................................................................................. 


