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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 – PAGINA28(verso) à 29 
 

 DATA: 28/01/2020 
 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 oito de janeiro de 

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

trabalhadas: 1.Informes Vigilância em Saúde, 2. Atualização relatórios DIGISUS 2018 e 3. Informes 

gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sr. Hiram Ferreira da Silva; Sra. Priscila C. L. R. 

Correa;Sra. Naia Couto de Souza, Sra. Fatima T. 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 e o chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos 

Augusto Ribeiro.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 17/12/2019: Realizada a leitura da Ata da reunião 

ordinária do dia 17/12/19; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxx 

1. Informes Vigilância em Saúde: Sr. Carlos, chefe da vigilância em saúde, informa que o primeiro 

levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti (LIRAa) do ano 2020 foi realizado entre os 

dia 06/01 à 10/01/20. Que aproximadamente 10 agentes de combate às endemias, trabalharam nas 

vistorias de 696 imóveis. Que no LIRAa, o município é dividido em estratos, cada um contendo de 228 à 

235 imóveis. Os quarteirões são selecionados por um programa de computador, o qual indica quantos e 

quais quarteirões serão trabalhados. E em cada quarteirão é realizada a pesquisa imóvel sim e imóvel não, 

alternando de forma que seja realizada a metade dos imóveis do quarteirão. Que o levantamento foi 

realizado com o intuito de mapear locais com altos índices de infestação do mosquito e alertar sobre 

possíveis pontos de surto das arboviroses. Que o resultado do primeiro LIRAa foi de 3,4 %, ou seja, 

considerado em situação de alerta. Que o valor ideal para o LIRAa são os índices de infestação predial 

inferiores à 1%, que não apresentam riscos. Que já para março, está sendo programando o primeiro 

mutirão e também em finalização o Plano de Contingência das Doenças Transmitidas pelo Aedes, que 

será apresentado aos conselheiros na próxima reunião. Que mesmo com todas as ações realizadas, a 

participação social é fundamental para vencer a luta contra o Aedes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Atualização relatórios DIGISUS 2018: Sra. Angélica relata que os relatórios a serem apresentados 

são os do ano de 2018, que já foram apresentados e aprovados por este conselho, entretanto no formato 

padrão do Digisus. Que se trata dos três relatórios quadrimestrais e do relatório anual de gestão do ano de 

2018. Que os relatórios no formato Digisus foram encaminhados aos conselheiros previamente. Que se 
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trata da padronização estrutural dos relatórios. Em seguida apresenta a estrutura dos relatórios e as 

inserções que foram acrescentadas em relação aos anteriores para ciência dos conselheiros. Que a 

representante cadastrada no Digisus do conselho é a conselheira Priscila.  Debate junto aos conselheiros e 

esclarece as indagações que foram levantadas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

referente ao mês de dezembro/2019 e janeiro/2020, atualizado em 27/01/2020.Que a partir deste ano 

ocorrerá mudanças do novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária, que passará por 

uma transição a partir da competência financeira de janeiro. Sra. Ticiana relata que colocará em pauta 

para a próxima reunião, o novo financiamento da APS para esclarecimentos e informações. Sra. Angélica 

entrega a errata do cronograma de reuniões do conselho, visto que a anterior estava com o ano de 2019. 

Também relata que encaminhou por e-mail a carta aberta dos cirurgiões da santa casa, esclarecendo sobre 

as laqueaduras realizadas e faz a leitura da mesma aos conselheiros. Sra. Priscila faz o relato e esclarece 

sobre as noticias veiculadas nas redes sociais da qualidade dos medicamentos adquiridos pela prefeitura. 

Que o processo de aquisição é elaborado com base no planejamento e programação da farmácia 

municipal. Que para garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos, é solicitado no edital de compras 

que as empresas participantes atendam as exigências da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 que 

regulamenta as licitações. E uma destas exigências, faz parte da legislação específica que regulamenta as 

empresas que armazenam, vendem ou distribuem medicamentos (qualificação técnica). xxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 11 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 

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

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

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

Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 


