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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 – PÁGINAS 27(verso) à28 
 

 DATA: 17/12/2019 
 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 dezessete de dezembro 

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

serem trabalhadas: 1. 2° Relatório Quadrimestral; 2.Informes gerais.Estavam presentes na reunião os 

conselheiros:Sra. Enisa Maybe da Consolação P. de Resende, Sr. José Expedito da Silva, 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. Ticiana Angélica 

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

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, Sra. 

Jacqueline, Sra. Sonia e Sra. Tania. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 26/11/2019: Realizada a leitura da Atada reunião 

ordinária do dia26/11/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. 2° Relatório Quadrimestral/2019: Sra. Angélica explica aos conselheiros que estava pretendendo 

apresentar o relatório do DIGISUS, entretanto o sistema está apresentando inconsistências que não 

permitem a conclusão das inserções das informações no sistema, impossibilitando o envio dos relatórios 

para apreciação do conselho.Por esta razão o atraso na apresentação deste relatório. 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 foi encaminhado aos conselheiros para apreciação antecipada dos mesmos. 

Sra. Angélica discorre sobre os 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, 
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destes 04 (quatro) obtiveram resultados positivos, sendo realizadas as considerações sobre cada indicador 

aos conselheiros. Posteriormente após as discussões o mesmo foi aprovado pelos conselheiros. xxxxxxxx 

2. Informes Gerais: Sra. Angélica entrega aos conselheiros os repasses do fundo nacional de saúde 

referente ao mês de dezembro, atualizado até o dia 17/12. Sra. Cristiane informa que a respeito das 

laqueaduras ocorridas na Santa Casa, até o momento, 22 mulheres fizeram o exame de 

histerosalpigografia pagos pelos cirurgiões responsáveis e que todas estão laqueadas. Sra. Priscila relata 

os medicamentos em falta em dezembro/2019 na farmácia municipal, sendo 13 itens. Posteriormente 

houve a confraternização anual dos conselheiros de saúde. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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