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ATA DA DISCUSSÃOVIA WHATSAPP DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO:2019/2021 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA30 (verso) à 31 
 
 

 DATA: 28 à 30/03/2020 
 INÍCIO: ----- 
 LOCAL: Grupo de WhatsApp do Conselho Municipal de Saúde 

 

 
Ata da DISCUSSÃO VIA WHATSAPPdo Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada no período 

de vinte e oito de março a trinta de março de 2020, em razão da pandemia COVID 19 e da Resolução 

CMEMC/IBIA/MG n° 01, de 19 de março de 2020, art. 3°, inciso I, paragrafo 4°, que suspende as 

reuniões ordinárias de todos os Conselhos Municipais, ficando a convocação das reuniões extraordinárias, 

estritamente necessárias à deliberação de temas urgentes ou inadiáveis, submetida ao crivo de seu 

respectivo presidente. Que em razão de a grande maioria dos conselheiros serem do grupo de risco e/ou 

portadores de comorbidades, e da dificuldade de realização de reunião presencial, foi decidido pelos 

membros deste conselho municipal de saúde, a utilização da ferramenta de whatsapp, por meio do grupo 

já instituído do conselho.Pauta a sertrabalhada: Pactuação Interfederativa do ano de 2020. xxxxxxxxxxx 

 Pactuaçaõ interfederativa ano 2020: Sra. Angélica relata que a definição de metas para os 

indicadores deve ser finalizada até o dia 31 de março. Que são 23 indicadores estabelecidos para os anos 

de 2017 a 2021, conforme decisão tomada na reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite em 

24 de novembro de 2016 e publicado no Diário Oficial da União, em 12 de dezembro de 2016, por meio 

da Resolução n° 8. Que há a necessidade de encaminhar a ata do conselho aprovando a planilha com as 

metas pactuadas para 2020, para pactuação em CIR (Comissão Intergestores Regional).  Que enviará ao 

grupo do conselho municipal de saúde, vídeos com as explicações e considerações de cada indicador 

pactuado e as mudanças quando cabível. Orienta também que todas as dúvidas dos conselheiros sejam 

enviadas para explicações quando necessário. Que no dia 30/03, colocará em votação a aprovação ou não 

por parte dos conselheiros. No período definido, foram solicitadas esclarecimentos por parte dos 

conselheiros Sra. Priscila e Sr. Hiram, sendo prontamente respondidas e sanadas as dúvidas. No dia 

30/03, foi finalizada a votação com 12 votos aprovando a pactução interfederativa 2020 (Conselheiros Sr. 

Hiram, Sra. Sônia, Sra. Priscila, Sra. Tânia, Sra. Fátima, Sr. Expedito, Sra. Cristiane, Sra. Enisa, Sr. Daul, 

Sra. Naia, Sr. Antonio e Sra. Jacqueline) e 04 abstenções (Conselheiros suplentes: Sra. Ticiana, Sra. 

Liliane, Sr. Gessé e Sra. Narcisa). Ficando então a pactuação interfederativa do ano de 2020, aprovada. xx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a votação encerrou-se às 10 horas e 24 minutos do dia 30 de 

março de 2020, e eu, Angélica Ayako Kirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste 
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conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes que 

votaram. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Enisa Maybe da Consolação P. de Resende  ................................................................................................... 

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

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

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

Narcisa Maria Oliveira Silva........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tania Aparecida Quintino Ferreira.................................................................................................................. 

 


