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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2019/2021 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINAS 26à27 
 

 DATA: 26/11/2019 
 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 seis de novembro 

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

serem trabalhadas: 1. SIOPS 3° e 4° Bimestre, 2. Informes Vigilância em Saúde e 3.Informes 

gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Priscila Cristina L. 

R. Correa,Sra. Naia Couto de Souza, Sr. Antônio Eduardo Ferreira de Andrade, Sra. Fátima Terezinha 

Figueiredo Rodrigues, Sr. Daul Naves Avelar Junior, Sra. Cristiane Cardoso Souza e Sra. Ticiana 

Angélica dos Santos. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako 

Kirita, o Chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos Augusto Ribeiro e a Coordenadora de Imunização/RT 

IST Sra. Taisa Quintino de Oliveira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h20min, após a 

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

Sônia, Sr. Expedito, Sra. Jacqueline e Sra. Tania. Sra. Angélica informa que houve substituição no 

segmento governo, por meio do Oficio n° 827/2019 de 18/11/2019, sendo substituída a suplente Sra. 

Regiane Jullye da Silva Morais pela Sra. Ticiana Angélica dos Santos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 29/10/2019: Realizada a leitura da Atada reunião 

ordinária do dia29/10/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. SIOPS 3° e 4° Bimestre:Sra. Angélica apresenta para ciência dos conselheiros o relatório resumido 

da execução orçamentária do 3° e 4° 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. Também discorre sobre as despesas com saúde 

liquidadas, 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 22,74 % no 3° bimestre e 24,37 % da 

receita de impostos e transferências constitucionais e legais no 4° bimestre. Também relata as despesas 

por subfunção aos conselheiros. Posteriormente encerra sua apresentação após esclarecimentos.xxxxxxx 

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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2. Informes Vigilância em Saúde: Sr. Carlos informa que durante este ano, foram realizados três 

mutirões nos meses de janeiro, julho e outubro. O mutirão percorreu todos os bairros, com três ciclos de 

passagem em cada e priorizando os imóveis com maior acumulo de objetos. Foi realizada divulgação por 

meio de panfletagem, rádio, carro de som e de porta em porta pelos agentes de endemias. Que 

independentemente da realização dos mutirões, a setor de vigilância realiza a retirada de entulhos por 

meio da caminhonete da vigilância sempre que necessário. Que está sendo programado novo mutirão em 

março de 2020. Informa também a situação atual dos casos notificados de dengue no município, sendo 

151 casos positivos, 213 casos negativos e nenhum caso aguardando resultado. Até o momento no ano de 

2019, foram notificados 364 casos. Informa que recebeu comunicado da baixa no estoque de insumos 

para combate ao aedes na esfera Federal e Estadual e que provavelmente o município terá que comprar 

estes. Com relação à criação do Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, Zika e Chikungunya, já 

houve uma primeira reunião em outubro, onde foi definido como prioridade a formalização do comitê por 

meio de decreto municipal e a formulação do regimento. Também, na reunião, foram discutidas 

estratégias para o mutirão de limpeza. Sr. Carlos convida os conselheiros para participarem também das 

reuniões do comitê. Já com relação ao inicio das atividades do centro de castração de cães e gatos, está no 

aguardo da chegada dos equipamentos da sala de cirurgia, sendo que estes já foram licitados. Que a 

reforma e ampliação do canil, estes foram prorrogados para o próximo ano. Sra. Taisa informa aos 

conselheiros que já está em andamento a Segunda Etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo. A 

campanha iniciou no dia 18 de novembro e terá o dia 30 de novembro como o dia D de Mobilização, 

sendo que as Unidades de Saúde estarão abertas das 08:00 às 17:00 horas. Nesta fase, a campanha 

contempla a faixa etária de 20 a 29 anos, que não possuem histórico vacinal de duas doses de vacina. Esta 

faixa etária foi escolhida com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal da doença, já que a mesma 

apresenta maior frequência dos casos. Relata também que a vacina pentavalente está sendo reabastecida 

aos poucos e que a vacina DPT está zerada. Que também, por orientação da SRS de Uberaba, está 

ocorrendo o rodizio de vacinação das vacinas VOP e BCG, sendo uma vez na semana em cada unidade de 

saúde, também pelo estoque baixo das mesmas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Informes Gerais: Sra. Ticiana comunica aos conselheiros que foi solicitado o credenciamento de 01 

Equipe de Atenção Primária (eAP) e 01 Equipe de Saúde Bucal (eSB) junto ao Ministério da Saúde. Que 

foi encaminhado ao presidente deste conselho sobre a solicitação relatada em 31/10/2019. Sra. Angélica 

também entrega aos conselheiros os repasses do fundo nacional de saúde referente ao mês de novembro, 

atualizado até o dia 19/11. Posteriormente foi decidido em consenso com os presentes à alteração da data 

da reunião ordinária de Dezembro para o dia 17/12/2019. Sr. Hiram refere sobre a reclamação dos 

caminhões de lixo, que voltam para a garagem na rua 20, cheios e como o tempo está chuvoso, ocorre o 

derramamento de líquidos com odor fétido dos mesmos, importunando vizinhos e comercio local. Sra. 



 

 

 

 

 

 

Rua Prefeito Noé Dias dos Reis, 190 – Centro – CEP: 38950-000 – IBIÁ/MG 
Tel: (34) 3631-1132 / Email: conselhodesaude@ibia.mg.gov.br 

Página 3 de 3 

 

Angélica relata que informará o caso imediatamente ao secretário de obras para providências. Sra. 

Cristiane informa que a respeito das laqueaduras ocorridas na Santa Casa, os cirurgiões responsáveis, 

acordaram em pagar para toas as 27 mulheres o exame de histerosalpigografia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 45 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 

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

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

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

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

Fátima Terezinha Figueiredo Rodrigues.......................................................................................................... 

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

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

Ticiana Angélica dos Santos............................................................................................................................ 

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

Carlos Augusto Ribeiro.................................................................................................................................... 

Taisa Quintino de Oliveira............................................................................................................................... 


