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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 24 (verso) à 25 (verso) 
 

 DATA: 29/10/2019 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

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

dedois mil e dezenove às 13:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. Pautas a 

serem trabalhadas: 1. Devolutiva a respeito da Farmácia de Alto Custo – SRS Uberaba, 2. Andamento da 

ERAF (Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica), 3. Informes Gerais. Estavam 

presentes na reunião os conselheiros:Sra. Sônia Martins, Sr. José Expedito da Silva, Sra. Jacqueline 

Beatriz Dias de Sousa, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Priscila Cristina L. R. Correa,Sra. Naia Couto de 

Souza, Sr. Antônio Eduardo Ferreira de Andrade, Sr. Daul Naves Avelar Junior, Sra. Cristiane Cardoso 

Souza e Sra. Regiane Jullye da Silva Morais. Também estava presente o apoio administrativo deste 

conselho Sra. Angélica Ayako Kirita. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h10min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência os conselheiros: Sra.Fátima e Sra. 

Tania. Sra. Regiane, suplente da Sra. Tania, solicita aos conselheiros a possibilidade de inclusão na pauta 

para discutir o atendimento na área do assentamento Morro Alto; sendo acatada pelos conselheiros. xxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 24/09/2019: Realizada a leitura da Atada reunião 

ordinária do dia24/09/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Devolutiva a respeito da Farmácia de Alto Custo – SRS Uberaba: Sra. Priscila relata que já havia 

citado anteriormente nas reuniões, os entraves na dispensação das medicações de alto custo junto à SRS 

de Uberaba. Que houve reclamações também no sistema de ouvidoria e uma demanda oficializada junto à 

promotoria de Ibiá, sobre o mesmo assunto. Que mediante as dificuldades, protocolou um oficio junto à 

Superintendência Regional de Saúde de Uberaba solicitando providências. Que tinha saído otimista da 

reunião que teve com o superintendente e a Sra. Tania, secretária de saúde de Ibiá. Entretanto, 

recentemente foi postado no grupo de whatts dos farmacêuticos que pertencem à SRS de Uberaba, uma 

mensagem da Sra. Michelly (Farmacêutica da SRS), solicitando paciência e relatando as dificuldades 

enfrentadas pela falta de funcionários. Sra. Priscila informa que mediante tal informação, novamente 

retorna a estaca zero. Que não vê muito esforço por parte da Regional para a resolução do problema. Sra. 

Angélica informa que a Sra. Tania já solicitou um posicionamento por parte do COSEMS, porém sem 

retorno. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2. Andamento da ERAF (Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica): Sra. Priscila 

informa que o município está aderido à ERAF desde 2017. A ERAF consiste em cooperação técnica aos 

municípios na aquisição e distribuição de medicamentos e insumos por meio de Atas Estaduais de 

Registro de Preços destinado à disponibilização dos medicamentos e insumos da Assistência 

Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, incluindo-se aqueles relacionados a agravos e 

programas de saúde específicos. A programação/pedido de medicamentos é realizada no SIGAF pelo 

município e a solicitação dos medicamentos, conforme cronograma divulgado previamente.O teto 

disponibilizado para programação/pedido dos medicamentos e insumos é realizado pelo planejamento 

anual realizado pelo município. Que realizou o primeiro pedido de 2019 em 10/10/19 e o prazo de entrega 

do pedido é de aproximadamente 30 dias. Que paralelamente ao pregão estadual, o pregão municipal 

também está em andamento. Que atualmente, dos 150 itens estão em falta 09 itens na farmácia municipal 

(azitromicina cp 500mg; cefalexina cp 500mg; carbonato de cálcio cp 500mg; espirolactona cp 25mg; 

imipramina cp 25mg; ivermectina cp 6mg; levodopa + benserazida cp 100/25mg; levomepromazina cp 

25mg; timolol colírio 0,5%).  Que houve a interdição pela ANVISA do AAS 100mg, lote e laboratório 

licitado no pregão do município e que provavelmente haverá desabastecimento por esta razão deste 

medicamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Atendimento no Assentamento Morro Alto: Sra. Regiane relata reclamações por parte da equipe 

sobre a higiene, a ausência de luz elétrica e agua suja no local de atendimento do assentamento Morro 

Alto. Sr. Expedito relata que sempre tomou conta do local sozinho e que tem uma senhora responsável 

pela limpeza. Que a respeito da luz, foi solicitado o corte, mas que providenciará o religamento. Que com 

relação à agua, como fica um tempo sem utilizá-la, faz-se necessário abrir as torneiras um pouco antes 

para limpar. Que se a senhora incumbida para a limpeza não está limpando, quer ir no dia do próximo 

atendimento conversar com ela e a equipe. Sra. Regiane pondera que sem luz, agua e limpeza, fica difícil 

prestar um bom atendimento para a comunidade e que se o Sr. Expedito garantir essas solicitações, a 

atendimento por parte da equipe será garantido e sem mudanças.  Sendo acordado desta forma. xxxxxxxx 

4. Informes Gerais:Sr. Hiram relata que esteve em visita à UBS Agda Borges onde observou que na 

unidade não há área externa coberta para que as pessoas possam se proteger das chuvas nos horários que a 

unidade de saúde ainda está fechada. Também que há um fio descoberto do lado externo da recepção, 

podendo ocasionar quedas ou mesmo um problema maior. Sra. Regiane relata que irá verificar junto ao 

setor de obras sobre a questão do fio descoberto e Sra. Angélica informa que já passou para a Sra. Tania 

sobre a aquisição dos toldos para a UBS Agda Borges e também para a UBS José Olímpio. Sra. 

Jacqueline repassa aos conselheiros noticia do site do Conselho Nacional de Saúde, em que o CNS critica 

a redução do orçamento para remédios do SUS e a Carta de Direitos e Deveres da pessoa usuária do SUS. 

Que considera importante que todos os conselheiros leiam a carta e solicita à secretária do conselho para 
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que seja providenciada uma cópia para cada conselheiro. Na oportunidade, Sra. Jacqueline, pergunta 

sobre a questão das mulheres que realizaram laqueaduras na Santa Casa e engravidaram. Sra. Cristiane 

relata que até o momento 3 (três) mulheres engravidaram do total das 28 laqueaduras realizadas pelo 

cirurgião de Belo Horizonte. Que já houve uma reunião com os cirurgiões e as mulheres para verificação 

dos fatos. Que foram suspensas as laqueaduras até a apuração dos fatos. Sra. Angélica relata que foi 

instituído por meio de portaria da Secretaria Municipal de Saúde o atendimento diferenciado e ágil às 

pessoas vulneráveis (pessoas com deficiência, idosos, crianças, gestantes, lactantes), excluindo 

urgência/emergência, nas Unidades de Saúde Municipais. Que estão sendo organizadas a sinalização 

e a definição dos assentos indicativos de atendimento preferencial. Também a pedido do Sr. Carlos, 

chefe da Vigilância em Saúde, informa o resultado do LIRAa (Levantamento do Índice Rápido 

do Aedes aegypti)realizado entre 14/10 à 18/10. Que o LIRAa é um método simplificado para obtenção 

rápida dos índices de infestação e distribuição do vetor Aedes aegypti, propiciando condições de fazer o 

planejamento das ações de combate e controle do mosquito Aedes. Que o resultado de Ibiá foi de 1,1, 

ou seja em situação de alerta (médio risco). Que os índices até 0,9% indicam condições satisfatórias, 

entre 1% e 3,9%, situação de alerta e índices superiores a 4%, risco de surto. Que já está em andamento o 

mutirão de limpeza de combate ao mosquito da dengue, febre amarela, zika e chikungunya, que começou 

no dia 21 e se estende até o dia 31 de outubro. Sra. Angélica também entrega aos conselheiros os repasses 

do fundo nacional de saúde referente ao mês de outubro, atualizado até o dia 28/10. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sônia Martins.................................................................................................................................................. 

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

Jacqueline Beatriz Dias de Sousa..................................................................................................................... 

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

Priscila Cristina L. R. Correa.......................................................................................................................... 

Naia Couto de Souza........................................................................................................................................ 

Antônio Eduardo Ferreira de Andrade............................................................................................................. 

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

Cristiane Cardoso Souza.................................................................................................................................. 

Regiane Jullye da Silva Morais........................................................................................................................ 

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


