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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 01 à 01 (verso) 
 

 DATA: 30/10/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Municipal/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em trinta de outubrode dois 

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

1.Proposta para execução de saldo remanescente; 2. Plano de Ação e Prestação de Contas (Resolução 

SES/MG nº 6.293, de 29 de junho de 2018) e 3. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os 

conselheiros:Sr. Joao Paulino de Freitas; Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Juliana Pacheco Lopes;Sr. Julio 

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

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

Carlos Augusto Ribeiro e Sra. Stefania Tais Furtado Silva.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h34min. Não 

havendo quórum, Sr. Hiram em consenso com os presentes manteve a reunião, para informes gerais e 

outras questões que não necessitem de aprovação. Sra. Angélica informa que justificaram ausência os 

conselheiros:Sra. Neusa, Sra. Samira, Sra. Marcia, Sr. Daul e Sra. Lilian. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia25/09/18: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia25/09/2018 sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxx 

1) Proposta para execução de saldo remanescente: Solicitado pela Sra. Angélica à supressão da pauta, 

sendo acatada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Plano de Ação e Prestação de Contas (Resolução SES/MG nº 6.293, de 29 de junho de 2018): 

Pauta suprimida por ausência de quórum, sendo agendada para a próxima reunião ordinária. xxxxxxxxxxx 

3) Informes Gerais:Sr. Carlos distribui aos conselheiros para conhecimento, o Boletim da Vigilância em 

Saúde, dirigido aos profissionais de saúde. Que como não houve quórum para a discussão da pauta 2, 

deixa copia impressa de toda a documentação já enviada anteriormente para apreciação dos conselheiros e 

aguarda a próxima reunião para sua apresentação. Na oportunidade, dá ciência a este conselho, da 

proposta em andamento do projeto de controle populacional de cães de rua, em parceria com o ministério 

Público. Que há alguns meses atrás, a pedido da Dra. Marlene, protocolou em 15/06 na promotoria o 

referido projeto. Que em reunião na semana passada com o promotor Dr. Felipe, este manifestou interesse 

em colaborar com o projeto de castração. Que também está em estudo a possibilidade de trazer um 

castramóvel (unidade móvel para esterilização animal), entretanto o principal objetivo é oferecer o projeto 

de castração fixo no município. Que para a efetivação do projeto, está sendo avaliadas as questões legais 
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junto ao Conselho de Medicina Veterinária e também a necessidade de adequação estrutural do canil 

municipal, com a construção de mais três salas destinadas à realização dos procedimentos. Que irá 

solicitar ao setor de obras a elaboração da planilha de custos para essas adequações estruturais. Que 

inicialmente serão castrados os cães do canil municipal, posteriormente os em situação de rua e espera 

que este projeto possa diminuir a população canina de rua em média entre 5 a 6 anos.Sra. Juliana pergunta 

quantos cães, existem hoje no canil municipal. Sra. Stefânia relata que são 30 cães. Posteriormente os 

conselheiros relatam sobre a importância da implantação deste projeto. Sra. Angélica repassa aos 

conselheiros, demonstrativo dos recursos recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde referente à 

competência de outubro/2018, atualizada até o dia 30/10/18. Também informa repasses da competência 

Setembro/2018 que ocorreram posteriormente à reunião passada, no bloco de custeio e investimento. Em 

seguida, Sra. Angélica informa que na reunião passada ficou em aberto uma vaga para a comissão de 

recomposição do conselho no segmento usuário. Que esta comissão é paritária, com 2 usuários, 1 

prestador e 1 trabalhador. Que para a comissão definiu-se: Sra. Lilian (prestador de serviço), Sr. Hiram 

(usuário), Sra. Marcia (trabalhador). Que após as orientações, definiu-se que a Sra. Juliana também irá 

participar da comissão no segmento usuário. Também relata que enviou aos conselheiros o Oficio 

Circular 024/2018 do Conselho Estadual de Saúde, que tratava do Curso Participação e Controle Social, 

na modalidade de ensino à distancia, entretanto não houve interessados. Em tempo, Sr. Júlio informa que 

foi aprovado o novo piso salarial para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Endemias para o ano 

de 2019. Também pergunta sobre a idade máxima para atendimento com o Pediatra e cita um ocorrido na 

Policlinica. Sra. Tania relata que irá verificar e que retornara na próxima reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horase00 minutos, eeu, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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