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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 – PAGINA 29(verso) à 30 
 

 DATA: 18/02/2020 
 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 dezoito de fevereiro de 

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

trabalhadas: 1.Plano Municipal de Contingência Contra Doenças Transmitidas pelo Aedes 2019/2020; 2. 

Informes Gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sr. José Expedito da Silva, Sra. Jacqueline 

Beatriz Dias de Sousa, Sra. Priscila C. L. R. Correa;Sr. Antônio Eduardo Ferreira Andrade e Sr. Daul 

Naves Avelar Junior. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica 

Ayako Kirita e o chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos Augusto Ribeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Vice-Presidente do CMS, Sr. Daul, às 13h16min, após 

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

Sônia, Sr. Hiram, Sra. Naia, Sra. Cristiane, Sra. Tânia e Sra. Ticiana. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia28/01/2020: Realizada a leitura da Ata da reunião 

ordinária do dia 28/01/20; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxx  

1. Plano Municipal de Contingência Contra Doenças Transmitidas pelo Aedes 2019/2020: Sr. 

Carlos informa que anualmente é elaborado o Plano Municipal de Contingência das doenças Transmitidas 

pelo Aedes, para ser aplicado no período epidêmico da doença, o qual é caracterizado pela alta incidência 

e transmissão da Dengue. Que nesse período as ações de campo devem ser mais efetivas com o objetivo 

de diminuir a população de mosquitos transmissores da doença. Que existem fases no plano de 

contingência, que vão do 0 (zero) a fase 3, dependendo do número de casos existentes, com ações e a 

liberação dos insumos estratégicos definidas para cada uma.Que neste ano, de janeiro atyé o dia 18/02, os 

casos de dengue notificados são seis, sendo 01 positivo, 02 negativos e 03 aguardando resultado. Sr. 

Carlos na oportunidade divulga aos conselheiros do inicio do mutirão de limpeza, que se iniciará no dia 

16/03 e estenderá até o dia 27/03, com divulgações nos meios de comunicação e carros de som. Sendo, 

posteriormente o Plano Municipal de Contingência Doenças Transmitida pelo Aedes 2020, aprovado 

pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

referente ao mês de fevereiro/2020, atualizado em 17/02/2020.Também demonstra aos conselheiros que 

houve a abertura no sistema GEICOM para a prestação de contas 2020 do Programa Equipes de regulação 

dos recursos relativos à Resolução 5978/2017, no período de referência de 01/01/2019 à 31/12/2019. Que 
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neste período não houve mais gastos do recurso, pois o mesmo foi executado no ano de 2018, conforme já 

realizada a prestação de contas anteriormente a este conselho em 27/08/2019. Que para o período de 

referencia aberto no sistema GEICOM foi realizada a atualização do saldo remanescente de R$ 264,85 em 

01/01/2019 e o saldo final em 31/12/2019 de R$ 270,28 com as arrecadações. Que está no aguardo para 

lançar no sistema GEICOM, o período já apresentado da execução dos recursos no período de 01/01/2018 

à 31/12/2018 no valor de R$ 35.000,00. Que também foi aberto a prestação de contas da Resolução 

6534/2018, de custeio das equipes de regulação, controle e avaliação no valor de R$ 16.617,05do período 

de 01/01/2019 à 31/12/2019. Que no ano de 2019, não houve a utilização do recurso, sendo realizada 

a prestação de contas apenas do recurso recebido mais as arrecadações, totalizando o saldo final em 

31/12/2019 de R$ 16.921,57. Posteriormente as prestações de conta das equipes de regulação foram 

aprovadas. Sra. Priscila esclarece sobre as questões da assistência farmacêutica com relação à suspensão 

dos medicamentos AAS e Carbonato de cálcio pela ANVISA das empresas licitadas pelo pregão 

municipal e estadual, sendo por esta razão os mesmos estarem desabastecidos. Sra. Priscila também 

informa que recebeu a devolutiva de sua demanda encaminhada pelo sistema Ouvidor-SUS sobre a 

questão dos medicamentos de alto custo junto à superintendência regional de saúde e faz a leitura da 

mesma aos conselheiros. Que percebe que não há vontade para a resolução dos problemas já levantados 

anteriormente sobre a questão do acesso dos pacientes de Ibiá aos medicamentos de alto custo, uma vez 

que toda a questão logística esbarra nas questões internas da própria superintendência. Outra questão a ser 

relatada pela conselheira Priscila é sobre o cronograma de atividades de educação permanente em saúde 

elaborado para este ano, pelo programa PROEPS-SUS. Que já foram realizadas duas atividades neste ano 

sobre Hanseníase e sobre o Uso Racional de Medicamentos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 20 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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