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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 – PAGINAS 16 (verso) à 17 (verso) 
 

 DATA: 28/05/2019 
 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 oito de maio 

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

trabalhadas: 1. Situação da Dengue no município; 2. Canil Municipal; 3. Programação Anual de Saúde 

2020; 4. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sr.José Expedito da Silva, Sra. 

Narcisa Maria de Oliveira Silva, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Priscila C. L. R. Correa, Sra. Naia 

Couto de Souza, Sr. Antônio Eduardo Ferreira de Andrade, Sr. Daul Naves Avelar Junior e Sra. Regiane 

Jullye da Silva Morais. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica 

AyakoKirita, e o Sr. Carlos Augusto Ribeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h11min, após a 

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

Sônia, Sra. Fátima, Sra. Tânia e Sra. Lilian. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia /2019: Realizada a leitura da Ata da Posse do dia 

30/04/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Situação da Dengue no município: Sr. Carlos esclarece aos conselheiros sobre a situação da 

Dengue no município. Que o município tem realizado várias ações para conter o avanço da dengue e que 

comparado aos outros anos, tivemos um aumento das notificações dos casos. Que também, foi um ano 

atípico, com grandes períodos de chuva e calor, garantindo a proliferação do mosquito.  Que a situação 

atualizada até o dia 27/05, o município notificou 291 casos, sendo: 88 confirmados, 152 descartados e 51 

aguardando resultados. Que tem ouvido, por parte de algumas pessoas, que o munícipio possui muito 

mais casos. Que o setor de vigilância em saúde não trabalha com suposições, e sim com dados oficiais e 

que está aberto para esclarecimentos para qualquer cidadão. Que já foi na câmara e na radio para prestar 

esclarecimentos. Que para conhecimento e esclarecimentos deste conselho, trouxe a serie histórica dos 

casos confirmados de dengue dos últimos anos: em 2007 - 2 casos; 2008 – 03 caos; 2009 – 01 caso; 2010 

– 73 casos; 2011 – 05 casos; 2012 – 04 casos; 2013 – 287 casos; 2014 – 302 casos; 2015 – 399 casos; 

2016 – 126 casos; 2017 – 08 casos e 2018 - 04 casos.  Que as ações de combate devem ser realizadas 

durante todos os dias do ano, como as ações de educação em saúde nas escolas, panfletagens, mutirões de 

limpeza de 2 a 3 vezes ao ano, entre outros.  Que hoje, trabalha com 12 agentes de endemias e com a 

possibilidade de contratação de mais dois. Que as visitas dos agentes de cobertura de imóveis para 
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controle vetorial da dengue estão entre 80 a 84% do total de imóveis, nos seis ciclos preconizados e 

alcançando a meta pactuada de 80%. Que infelizmente ainda há moradores que recusam a receber as 

visitas dos agentes. Que também, neste ano, durante a aplicação do fumacê nos bairros houve o 

apedrejamento da mesma por moradores. Que se faz importante à colaboração da população no combate 

continuo aos focos do aedes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Canil Municipal: Sr. Carlos relata que são frequentes as reclamações de cães nas ruas. Que o 

município possui um canil da adoção responsável. Que está como prioridade o projeto de controle 

populacional de cães. Que será adequado o prédio da antiga UBS Salvino Basílio para um Centro de 

Castração, para os cães de rua e para cães de famílias de baixa renda. Sendo que os critérios ainda estão 

em análise. Que sabe que este é um projeto em que os resultados serão de médio e longo prazo. Também 

que está em amadurecimento um projeto em parceria com a ACV e outras instituições do município para 

a construção de baias para acomodar cães. Termina sua explanação esclarecendo as duvidas dos 

conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Programação Anual de Saúde 2020: Sra. Angélica esclarece que a Programação Anual de 

Saúde – PAS é o instrumento que anualiza as metas do Plano de Saúde, prever a alocação dos recursos 

orçamentários a serem executados e os indicadores de saúde que serão utilizados para o monitoramento. 

Que o material para discussão já havia sido enviado aos conselheiros para apreciação antecipadamente. 

Que as metas e ações da PAS 2020 são detalhadas por Atenção Básica, Atenção de Media e Alta 

Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Controle Social e Gestão em Saúde. Que 

para a Atenção Básica foram selecionados 30 metas e indicadores, 08 para a Atenção Especializada, 15 

para a vigilância em saúde, 08 para a assistência farmacêutica, 04 para o controle social e 10 para a 

gestão. Discorre sobre cada meta/indicadores e valores pactuados para o ano de 2020.Que o orçamento 

total estimado para a Saúde é de R$ 17.536.599,15 (PPA 2018/2021 – Lei Municipal n° 2.374, de 

13/11/17) sendo: R$ 5.842.649,40 para a Atenção Básica, R$ 8.761.390,05 para a Atenção Média e Alta 

Complexidade, R$ 860.263,95 para a Vigilância em Saúde, R$ 466.814,25 para a Assistência 

Farmacêutica e R$ 1.605.481,50 para a Gestão à Saúde/Controle Social. Que o orçamento apresentado é o 

constante na PPA, e que assim que a LOA 2020 for aprovada, reapresentará o Demonstrativo da 

Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte. Sra. Priscila solicita informações 

a respeito de como é realizada a programação orçamentária dos recursos. Sra. Angélica relata que 

convidará para a próxima reunião o técnico da secretaria de fazenda para esclarecimentos sobre a questão 

levantada pela conselheira Priscila. Esclarece as outras dúvidas dos conselheiros e posteriormente a PAS 

2020 foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. 2° Alteração da PAS 2019: Sra. Angélica solicita a inserção de pauta para apreciação e 

aprovação deste conselho do demonstrativo orçamentário atualizado da PAS 2019, sendo acatada pelos 
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conselheiros. Entrega a cada um dos conselheiros cópia dos dados a serem apresentados. Esclarece que o 

quando na apresentação da PAS 2019 o demonstrativo orçamentário foi baseado no PPA, uma vez que a 

LOA não havia sido aprovada. Que está reapresentado o Demonstrativo da Programação de Despesas 

com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte, de acordo com LOA 2019. Que está programado o total 

deR$ 17.734.377,00 para a saúde, sendo:Gestão (custeio: 1.296.100,00 e capital: 15.100,00); Atenção 

Básica (custeio: 5.913.351,00 e capital: 96.000,00; Assistência a Média e Alta Complexidade (custeio: 

8.709.400,00 e capital: 88.800,00); Suporte Profilático e Terapêutico (custeio: 554.300,00 e capital: 

2.900,00); Vigilância Sanitária (custeio: 11.400,00 e capital: 1.100,00); Vigilância Epidemiológica 

(custeio: 895.626,00 e capital: 12.300,00); Alimentação e Nutrição (custeio: 138.000,00). Posteriormente 

a 2° alteração da PAS 2019 é aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Informes gerais:Sra. Angélica entrega aos conselheiros os repasses realizados pelo Fundo 

Nacional de Saúde, referente ao mês de maio/2019 e informa que foi encaminhado aos vereadores o 

Oficio CMS n° 17/2019 convidando os vereadores para as reuniões e em anexo o calendário anual das 

reuniões ordinárias deste conselho. Também que foi convidado o Exmo. Promotor de Justiça Dr. Felipe 

para vir falar sobre o controle social no SUS e o papel do conselho de saúde, entretanto o mesmo 

justificou impedimento. Que tentará novamente para a próxima reunião. Sra. Priscila, na oportunidade 

esclarece que atualmente a farmácia está abastecida com 90% dos medicamentos, sendo que estão 

faltando 11 itens. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 30 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

José Expedito da Silva ................................................................................................................................... 
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