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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 19 (verso) à 21 
 

 DATA: 30/07/2019 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões do Museu Municipal/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em trinta de julho dedois mil 

e dezenove às 13:00 horas, na sala de reuniões do Museu Municipal. Pautas a serem trabalhadas: 1. 1° 

Relatório Detalhado Quadrimestral; 2. Mutirão Contra a Dengue; 3. Andamento do Centro de Castração 

Animal; 4. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sra. Enisa Maybe da 

Consolação P. de Resende, Sr. José Expedito da Silva, Sra. Leliane Martins da Ávila Silva, 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, Sra. Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues, Sr. 

Daul Naves Avelar Junior, Sra. Cristiane Cardoso Souza e Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira. 

Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica AyakoKirita e o Sr. Carlos 

Augusto Ribeiro, chefe da Vigilância em Saúde.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h13min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que foi oficializada a substituição da conselheira Lilian pela 

Sra. Cristiane, representante da Santa Casa de Misericórdia – Segmento prestador, por desligamento da 

mesma da instituição e do Conselheiro Erivelto pela Sra. Leliane, representante do Assentamento Morro 

Alto – segmento usuários, por impedimento da representação em relação aos demais segmentos. Que 

justificaram ausência os conselheiros: Sra. Sônia, Sra. Narcisa e Sra. Regiane. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 25/06/2019: Realizada a leitura da Atada reunião 

ordinária do dia25/06/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. 1° Relatório Detalhado Quadrimestral: Sra. Angélica explica aos conselheiros que o relatório 

quadrimestral é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS, em 

consonância com a lei complementar 141/2012. Que no ano passado apresentou a execução orçamentária 

por meio de relatórios parciais da prefeitura, pois houve atrasos na disponibilização do SIOPS. E que 

posteriormente à homologação do SIOPS, reapresentava novamente a execução orçamentária, pois 

ocorria algumas diferenças. Que neste ano optou-se, juntamente com a gestora, de apresentar após a 

homologação do SIOPS dos bimestres. Que o presente relatório conta com o montante e fonte de recursos 

aplicados no período; as auditorias realizadas ou em fase de execução no período; a oferta e produção de 

serviços públicos na rede assistencial, entre outras informações.  Que o relatório e seus anexos foram 

encaminhados aos conselheiros para apreciação antecipada dos mesmos. Sra. Angélica discorre sobre os 
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dados apresentados no relatório e esclarece que com relação à produção dos serviços, além de apresentar 

a mesma consolidada, optou por apresentar também a produção detalhada e os dados por contagem 

manual da secretaria de alguns atendimentos, como na especialidade de ginecologia, pediatria, médicos 

da ESF, NASF, entre outros. A produção dos prestadores contratados e também apresenta os resultados 

do monitoramento quadrimestral dos indicadores estabelecido para o ano de 2019. Que os indicadores, 

relacionados são compostos por 20 indicadores universais, ou seja, de pactuação comum e obrigatória e 3 

indicadores específicos. Que destes 23 indicadores, dois (2) não se aplicam ao município de Ibiá. E dos 

21 indicadores, 09 (nove) são de monitoramento quadrimestral, destes 05 (cinco) obtiveram resultados 

positivos, sendo realizadas as considerações sobre cada indicador aos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Mutirão Contra a Dengue: Sr. Carlos relata que no período de 08 a 26 de julho, foi realizado o 

mutirão de limpeza contra a dengue. Que foram 15 dias de mutirão, diferentemente do que eram 

realizados anteriormente, em um único dia, chamado de dia D. Que foram realizados 03 ciclos em todos 

os bairros, sendo: 1° ciclo, o trabalho de casa em casa com distribuição de panfletos e orientações e o 2° e 

3° ciclo, direcionados a endereços, casas e locais considerados críticos. Que foram também recolhendo os 

objetos espalhados nas ruas, calçadas e terrenos baldios. Que aproximadamente foram recolhidas cerca de 

60 toneladas de entulhos na cidade. Que com relação à indagação referente às casas fechadas, são 

realizadas: 1° tentativa, 2° tentativa e no caso de não êxito é realizada a notificação do domicilio. 

Domicílios que são alvos de denúncias, estes são realizados atendimentos imediatos pela equipe da 

vigilância em saúde. Também são deixados bilhetes nas casas em que o morador não se encontra no 

horário de expediente, com o contato do disk-dengue para agendamento de outro horário. Que o trabalho 

contra a dengue deve ser continuo e com a participação de toda comunidade, já que 90% dos focos estão 

localizados dentro dos domicílios. Que neste ano, até o momento, tivemos 353 casos de dengue 

notificados, sendo 147 positivos e 206 negativos. Que estamos há duas semanas sem nenhuma nova 

notificação. Que houve um aumento dos casos em relação ao ano anterior, entretanto se compararmos 

com outros municípios de mesmo porte ou menores, encontramos uma situação ainda favorável. Que já 

está em planejamento um novo mutirão em novembro, antes do inicio do período chuvoso. E que as ações 

de combate a dengue são realizadas diariamente pelos agentes de endemias, também com as realizações 

destes mutirões, distribuição de material educativos em residências, semáforos, escolas e difusão de 

orientações pelos meios de comunicação local. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Andamento do Centro de Castração Animal: Sr. Carlos informa aos conselheiros que a reforma e 

a adequação estrutural do Centro de Castração Municipal de Cães e Gatos foram concluídas no dia 26/07. 

Que está no aguardo da chegada dos mobiliários, para inicio do funcionamento. Que está previsto para o 

final de agosto ou inicio de setembro. Que os animais prioritários para castração serão os animais de rua e 

os pertencentes às famílias de baixa renda. Também gostaria de informar que o projeto para reforma do 
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Canil Municipal já está pronto, que está no setor de licitação para posterior inicio das obras, com previsão 

de aproximadamente 2 meses de execução. Que hoje o canil possui abrigados 43 cães e com a ampliação 

estima que poderão ser abrigados aproximadamente mais 20 cães. Que a intenção é que o canil abrigue os 

animais soltos com queixa de mordeduras, vítimas de atropelamento, doentes entre outros. Que foi 

realizada a primeira feira de adoção no dia 20/07, na feira livre do município, em parceria com a ACV, 

onde foram adotados 10 cães. Que o intuito é que a mesma seja realizada com a periodicidade bimestral. 

Que estão sendo realizadas reuniões mensais com a equipe da vigilância, ACV e outras instituições para 

trabalhos em parceria com a sociedade civil. Que espera que todas estas ações promovam a longo prazo, a 

redução do problema dos cães de rua no município. Sr. Hiram pergunta se há alguma identificação dos 

cães adotados, para controle e verificação se os mesmos não voltam para as ruas. Sr. Carlos relata que 

ainda está em estudo, de acordo com a viabilidade econômica, algum processo de identificação dos 

mesmos. Que atualmente a identificação se faz por meio de fotos e acompanhamento dos cães adotados  

pela equipe. Sr. Carlos faz esclarecimentos sobre a vacinação antirrábica deste ano. Que a mesma se 

iniciou na Zona Rural no dia 15/07, com estimativa de termino em 23/08. Que a ultima semana de agosto, 

estará em tese, reservada para a vacinação na zona urbana. Entretanto a realização a vacinação na área 

urbana ainda não foi totalmente definida, pois estamos tendo problemas técnicos identificados na 

produção das vacinas. Que a Superintendência Regional de Saúde de Uberaba teve um atendimento 

parcial das doses de vacinas programadas para a campanha antirrábica. Que por esta razão foi definida 

pela SRS a vacinação de cães e gatos residentes na zona rural dos municípios. E por esta razão ainda 

indefinida a realização da campanha antirrábica na zona urbana. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Informes Gerais: Sra. Jacqueline relata que preocupada com a situação relatada na reunião passada 

sobre a questão dos medicamentos de alto custo, procurou outras informações junto ao Conselho Estadual 

de Saúde e foi informada sobre as reuniões da comissão de assistência farmacêutica, e da possibilidade de 

solicitação das Atas das reuniões por e-mail. Que também entrou em contato com a FUNED, que orientou 

sobre o fluxo de distribuição dos medicamentos. Que o problema não é isolado da farmácia e sim 

problema de todos. Sra. Priscila esclarece que a dificuldade enfrentada se refere exclusivamente ao fluxo 

interno da Superintendência Regional de Saúde de Uberaba com o município. Que participaria na reunião 

do COSEMS em Uberaba para discutir o assunto, entretanto a mesma foi cancelada. Que houve a troca do 

Superintende de Saúde de Uberaba neste final de semana e aguarda as possíveis mudanças na condução 

da mesma. Sra.Angélica entrega aos conselheiros os repasses realizados pelo Fundo Nacional de Saúde, 

referente ao mês de julho/2019, atualizados até 29/07/2019. Também informa que foi cadastrada a 

proposta de Emenda Parlamentar da Deputada Federal Greyce Elias, no valor de R$ 200.000,00 para 

Incremento do Piso da Atenção Básica (custeio), no final do mês de junho. Que a mesma já foi habilitada, 

o recurso depositado e está em execução. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 09 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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