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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 18 à 19 
 

 DATA: 25/06/2019 
 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 cinco de junho 

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

trabalhadas: 1. Esclarecimentos dúvidas sobre a elaboração da previsão orçamentária da saúde; 2. SIOPS 

1° e 2° bimestre de 2019; 3. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. 

Jacqueline Beatriz Dias Sousa, 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. Tania Aparecida 

Quintino Ferreira. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako 

Kirita.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h15 min, após a 

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

Sônia, Sra. Fátima, Sra. Narcisa, Sra. Regiane, Sr. Expedito e Sr. Gessé. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 28/05/2019: Realizada a leitura da reunião 

ordinária do dia28/05/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Esclarecimentos dúvidas sobre a elaboração da previsão orçamentária da saúde: Sra. Tânia 

solicita a supressão da pauta por imprevisto da presença do Sr. Leonardo, Secretário Municipal de 

Fazenda. Sendo acatada pelos conselheiros. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. SIOPS 1° e 2° bimestre de 2019: Sra. Angélica apresenta para ciência dos conselheiros o 

relatório resumido da execução orçamentária do 1° e 2° bimestre de 2019. Que o SIOPS é o Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, que constitui instrumento para o acompanhamento 

do cumprimento do dispositivo constitucional que determina a aplicação mínima de recursos em ações 

e serviços públicos de saúde (ASPS). Relata os valores do total da “Receita de Impostos Líquida” mais a 

“Receita de Transferências Constitucionais e Legais”, a fim de se obter a base de cálculo para a apuração 

dos limites mínimos estabelecidos na Lei Complementar nº 141/2012 dos dois bimestres. Também 

discorre sobre as despesas com saúde liquidadas nos dois bimestres, informando os valores das despesas 

correntes e de capital liquidadas. E do total de despesas não computadas para o calculo do percentual 

mínimo a ser aplicado em ações e serviços de saúde. Que a despesa financiada por recursos próprios 

municipais representou 15,44 % no 1° bimestre e 17,99 % da receita de impostos e transferências 

http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops
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constitucionais e legais no 2° bimestre. Também relata as despesas por subfunção aos conselheiros. 

Posteriormente encerra sua apresentação após esclarecimentos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Informes gerais:Sra. Tania informa aos conselheiros que novamente não obteve êxito ao convite 

realizado ao promotor para falar sobre o controle social aos conselheiros. Que mediante a situação, entrou 

em contato com a Sra. Tania Maluf, apoiadora regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

de Minas Gerais (COSEMS/MG), para verificar viabilidade de a mesma vir realizar palestra com os 

conselheiros sobre o controle social e outras informações. Que a mesma prontamente se prontificou a vir 

em agosto em data a ser programada, pois estará em férias em julho. Sra. Tania na oportunidade apresenta 

esclarecimentos sobre as ambulâncias que foram veiculadas nas redes sociais. Primeiro: houve um vídeo 

postado em rede social em que uma ambulância de Ibiá estaria andando de porta aberta. Que a 

ambulância não é do município de Ibiá e sim da cidade de Ponto Chique que fica perto de Ibiaí. Que há 

também um vídeo do motorista da ambulância da cidade de Ponto Chique esclarecendo sobre o assunto. 

Segundo: ambulância carregando bolo e salgados para a Santa Casa. Que de fato este fato ocorreu e que 

repudia tal ação, e as ambulâncias são de uso exclusivo para uso de transporte de pacientes. Que foi 

realizada reunião com os motoristas para orientações e das sansões que serão aplicadas em casos 

semelhantes. E Terceiro: sobre uma paciente que machucou ao ser transportada, quando o motorista 

passou por uma lombada. Que esta verificando o caso e que também solicitou a avaliação médica sobre o 

caso. Sra. Priscila relata que tem acompanhado nas redes sociais as questões relacionadas à saúde, e que 

fez um post, citando que era membro do conselho municipal de saúde. Que relatou sobre a atuação do 

conselho municipal de saúde, convidando a participar das reuniões, citando que a mesma é aberta à 

população, aberto a criticas e sugestões e aberto a voz para todos. Sr. Hiram pergunta sobre a questão da 

dengue e que tem que haver alguma solução para os casos em que não é permitida a entrada dos agentes 

de endemias nas residências. Que as questões sobre a dengue devem ser de responsabilidade de todos e 

trabalhadas a conscientização da população. Sra. Jacqueline relata que existe a lei que versa sobre a 

questão da dengue e fala da importância de que estas leis sejam atualizadas em conformidade da situação. 

Sra. Tania relata que houve um aumento das notificações de dengue no município e também na região. 

Que há agora a tendência na diminuição dos casos notificados neste período de inverno, entretanto as 

ações de combate a dengue não podem parar.  Sra. Priscila relata as dificuldades enfrentadas para a 

aquisição dos medicamentos de alto custo junto à Superintendência Regional de Saúde de Uberaba (SRS). 

Que a medicação de alto custo é a medicação de aquisição do Ministério da Saúde e de distribuição da 

rede estadual. Que a farmácia municipal é responsável pelo componente básico, mas presta o serviço de 

montar o processo das medicações de alto custo, encaminhamento das documentações à SRS para 

andamento do processo, retirar a medicação em Uberaba e fornecer ao paciente. Que todo o tramite leva 

em média 2 meses, se tudo transcorrer sem intercorrências. Que atualmente temos em média 200 
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pacientes com processos de medicações de alto custo em Uberaba (SRS). Que anteriormente o malote 

com as requisições para estas medicações iam 3X por semana para Uberaba (SRS). Entretanto com a 

mudança do governo estadual, houve dispensa dos contratados e a chamada dos concursados, mas não o 

suficiente para prover para o atendimento adequado. Neste contexto, o munícipio passou a ser atendido 

apenas 1 X por semana, nas terças. Se por algum motivo, ocorre algum problema, não é realizado o 

atendimento e não é liberado o medicamento, ficando acumulado para a próxima semana, ocorrendo um 

efeito cascata.  Que já questionou junto aos farmacêuticos da regional e também com o superintendente. 

Que a situação está complicada e há muita dificuldade nos tramites. Que a regional relata que está 

seguindo as regras impostas pelo nível central, mas que os mesmos não veem as dificuldades enfrentadas 

pelo município, prejudicando o atendimento da população que muitas vezes tem doenças graves e tem sua 

medicação interrompida por questões burocráticas. Após a explanação foram discutidas pelos 

conselheiros possibilidades para intermediar as dificuldades enfrentadas pelo município junto à SRS. Sra.  

Angélica entrega aos conselheiros os repasses realizados pelo Fundo Nacional de Saúde, referente ao mês 

de junho/2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 39 minutos, e 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 
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