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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 99 à 100 (verso) 
 

 DATA: 25/09/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Municipal/IBIA-MG 

 

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

setembrodedois mil e dezoito às 13:00 horas, na sala de reuniões do Museu Municipal. Pautas a serem 

trabalhadas: 1.Informes da Vigilância em Saúde; 2. Resultados das Campanhas Nacional de Vacinação – 

Sarampo e Polio e Anti-rábica; 3. Informe andamento de proposta de execução de saldo remanescente; 4. 

Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sra. Daydila Gomes Duarte; Sr. Joao 

Paulino de Freitas; Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Marcia Regina Gonçalves;Sr. Julio Gaspar Viriato, 

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

Ferreira.Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita, Sr. 

Carlos Augusto Ribeiro; Sra. Stefania Tais Furtado Silva e Sra. Ticiana Angélica dos Santos. xxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h19min, após a 

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

Samira, Sra. Juliana e Sra. Priscila. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia28/08/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia28/08/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) Informes da Vigilância em Saúde: Sr. Carlos informa a situação da dengue no município. Que a 

cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue tem ficado aproximadamente em 82 à 

84% por ciclo. Que a meta de cada ciclo é atingir no mínimo 80%. Que atualmente temos 13 (treze) 

agentes de endemias, 16 PE (pontos estratégicos) e 11.205 imóveis.  Que até a data de 24/09, foram 

notificados 30 casos suspeitos de Dengue e 02 (dois) confirmados, sendo que após a investigação 

epidemiológica foi definida que a contaminação ocorreu fora do município. Que também, neste ano 

tivemos um caso confirmado por sorologia em 30/08/18 de chikungunha, em um paciente do sexo 

masculino, de 28 anos, oque nos deixou em estado de alerta. Foram realizados aplicações de inseticida a 

ultra baixo volume (UBV) em um raio de 150 metros, utilizada para reduzir ou mesmo interromper a 

transmissão próximo a residência e tratamento domiciliar. Esclarece as duvidas dos conselheiros.xxxxxx 

2) Resultados das Campanhas Nacional de Vacinação –Sarampo e Polio e Anti-rábica: Sra. 

Ticianainforma que a Campanha Nacional de Vacinação Sarampo e Polio, teve inicio em no dia 06/08 e 

se encerraria no dia 31/08. Entretanto houve a prorrogação pelo Ministério da Saúde até dia 14 de 

setembro devido à baixa cobertura. Excepcionalmente este ano houve dois dias “D”, sendo um no dia 
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18/08 e o outro no 01/09. Informa que muitos países permanecem endêmicos para o sarampo, 

principalmente aqueles com baixa cobertura vacinal, reforçando-se a necessidade da realização da 

campanha contra a poliomielite e o sarampo, a fim de captar crianças ainda não vacinadas. Que 

atualmente, o Brasil enfrenta surtos de sarampo em dois estados (Roraima e Amazonas) e 

internacionalmente, desde julho de 2017, a Venezuela vem enfrentando surto de sarampo. Que devido ao 

movimento migratório que contribuiu para a propagação do vírus para outras áreas geográficas, incluindo 

o Brasil. Que a meta é vacinar indiscriminadamente contra poliomielite e sarampo as crianças de um a 

quatro anos de idade, tendo minimamente 95% de cobertura vacinal.Que o município possui na faixa 

etária preconizada 1.165 crianças (100%) e que a cobertura atual é de 93,99%. Ou seja, faltam 1%, cerca 

de 11 doses de vacina, para alcançarmos a meta. Que recentemente o Ministério da Saúde encaminhou 

um comunicado, informando que os municípios que não alcançaram as metas preconizadas poderão 

incluir os dados no sistema de imunização até o dia 28/09/18, tendo desta forma até sexta feira para 

localizarmos estas 11 crianças. Que já mobilizou as Unidades de Saúde para realizarem a busca ativa e o 

rastreio destas crianças. Sra. Tania informa que foram realizadas varias ações de divulgação tanto na 

radio, carro de som, além da propaganda televisiva do Ministério da Saúde. Sr. Hiram pergunta se não há 

punição para os pais que não levam as crianças para vacinar. Sra. Ticiana relata que normalmente os 

profissionais de saúde costumam acionar o Conselho Tutelar para colaborar nestes casos. Sra. Tania 

refere que infelizmente temos observado a baixa cobertura vacinal devido ao “esquecimento” da 

gravidade destas doenças imunopreveniveis. Cita o caso da febre amarela no ano anterior, onde houve 

uma grande procura da vacina nas unidades de saúde, devido à morte de um macaco. Que a vacina de 

febre amarela, faz parte do calendário nacional de imunização e é fornecida rotineiramente em todas as 

unidades. Que infelizmente as pessoas de modo geral, costumam procurar a prevenção de doenças, apenas 

em casos de doenças que estão na mídia. Em seguida a Sra. Stefânia informa que a Campanha Antirrábica 

para cães e gatos, ocorreu de 16/07 à 31/08. Que foi inicialmente realizada na zona rural e posteriormente 

na zona urbana com três pontos de vacinação diários. Que foram vacinados cães e gatos à partir de 03 

meses de idade, sendo imunizados um total de 6617 cães e 720 gatos. Sendo as metas preconizadas pela 

SRS de Uberaba, alcançadas. Que normalmente a meta preconizada é sempre o numero vacinado no ano 

anterior.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informe andamento de proposta de execução de saldo remanescente:Sra. Angélica informa aos 

conselheiros que conforme já repassado em reunião anterior e de acordo com as orientações recebidas ao 

entrar em contato por telefone e online com os técnicos do Ministério da Saúde, e também segundo a 

Portaria Nº 3.134, de 17/12/2013 do Ministério da Saúde, os valores remanescentes poderão ser utilizados 

para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM. Que foram levantadas 

demandas nas unidades de saúde de equipamentos e mobiliários, e, primeiramente será dada a prioridade 
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para a execução na compra de lixeiras/balde a pedal, por haver nas unidades número insuficiente, algumas 

desgastadas/estragadas, outras sem o acionamento por pedal.Entrega cópia do total de lixeiras (100 e 20 

litros) solicitadas para serem adquiridas, por quantitativo e distribuição por unidade contemplada. Que as 

mesmas são itens financiáveis e constantes no RENEN, onde apresenta as configurações permitidas e 

características a serem especificadas. No caso das lixeiras/balde a pedal, optou-se pelas opções 1 (aço 

inox/min 15l ate 29l) e 6 (polipropileno de 50 até 100l). Optou-se pelas lixeiras/balde a pedal em inox, 

principalmente pela durabilidade e resistência à corrosão deste material. Que também, nas próximas 

reuniões irá trazer aos conselheiros os próximos itens a serem adquiridos com o saldo remanescente para 

ciência e aprovação. Posteriormente a proposta para execução do saldo remanescente é aprovada. xxxxx 

4) Informes Gerais:Sr. João Paulino relata que há goteira na recepção da UBS José Olímpio e também 

há outros locais de infiltração. Sra. Angélica relata que já foi acionado o setor de obras sobre a situação da 

unidade, e que segundo os mesmos irão notificar a construtora. Também, refere que não pode deixar de 

elogiar o Dr. João da Policlínica, onde presenciou o pronto atendimento a um usuário que havia chegado 

na unidade de saúde quando o mesmo já estava de saída. Sra. Lilian também informa que a respeito do 

setor de fisioterapia da santa casa, relatado na reunião anterior, já foi solicitado a manutenção dos 

equipamentos e a compra de insumos pelo fisioterapeuta do serviço. Sra. Angélica repassa aos 

conselheiros cópia dos recursos recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde referente à competência de 

setembro/2018, atualizada até o dia 25/09/18. Também informa um repasse da competência Agosto/2018 

que ocorreu posteriormente à reunião passada, no bloco de custeio para a vigilância em saúde. Em 

seguida, Sra. Angélica entrega aos conselheiros a copia da Lei Municipal n° 2404 de 10/09/18, que altera 

a lei do conselho em conformidade com as alterações solicitadas e deliberadas por este conselho. Cita, em 

especial a alteração do artigo 4°, que rege a composição do conselho, dando uma maior abrangência para 

o segmento de usuários, permitindo a participação de todos as instituições e movimentos organizados 

representativos destes, não ficando mais restrito à apenas 04 instituições. Relata, na oportunidade, que irá 

encaminhar por meio eletrônico as Leis do conselho na integra e consolidada. Sra. Angélica relata que 

gostaria de retirar membros deste conselho para ajudar no processo de recomposição do conselho no ano 

que vem. Que de preferencia esta comissão seja paritária, com 2 usuários, 1 prestador e 1 trabalhador. 

Que solicita que os conselheiros se manifestem. Para a comissão definiu-se: Sra. Lilian (prestador de 

serviço), Sr. Hiram (usuário), Sra. Marcia (trabalhador). Como não houve manifestação de outro usuário, 

optou-se por completar na próxima reunião. Sr. Hiram faz um balanço destes quase dois anos de 

conselho, e lamenta não ter tido disponibilidade de participar dos cursos que aconteceram. Que percebe 

um baixo grau dearticulação para o exercício do controle social, principalmente por certo 

desconhecimentoquanto ao seu papel e suas atribuições. Promovendo a sensação de “frustração” e 

também uma pouca participação efetiva enquanto conselho. Que para os conselheiros que serão eleitos no 
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próximo ano, sugere que haja uma orientação inicialaos mesmos. Que sabe que muitos assumem a função 

de conselheiro pela primeira vez, como foi o seu caso, e vê de suma importância que haja este momento 

aos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horase20 minutos, e eu, 

Angélica Ayako Kirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente 

ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stefania Tais Furtado Silva...................................................................................................................... 

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

 


