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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 – PAGINA31(verso) à 34 (verso) 
 

 DATA: 28/07/2020 

 INÍCIO: 13h30min 

 LOCAL: Varanda externa da Sede da Terceira Idade 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e oito de julhode dois 

mil e vinte às 13:30 horas, na varanda externa da Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 

1.Prestação de contas Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica – Dep. Federal Caio Narcio – 2017; 

2. 3° RQDA -2019; 3. Relatório Anual de Gestão – 2019; 4. PAS 2020 - Demonstrativo da Programação de 

Despesas com Saúde; 5. 2° Alteração no PMS 2018-2021; 6. 1° e 2° RREO (SIOPS) 2020; 7. Informes 

Coronavírus e 8. Informes gerais.Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sr. José Expedito da Silva, Sr. 

Hiram Ferreira da Silva, Sra. Priscila C. L. R. Correa, Sr. Antônio Eduardo Ferreira Andrade, Sr. Daul Naves 

Avelar Junior, Sra. Cristiane Cardoso Souza, Sra. Tania Aparecida Quintino 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 enfermeira da epidemiologia Sra. Mônica Aparecida 

Pimenta dos Santos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h38min, após a verificação 

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

Fátima.Foi solicitada a inserção de pautas pelo Sr. Carlos, chefe da vigilância em saúde, a apresentação do 

Plano de Ação da Vigilância Sanitária de Ibiá segundo o Programa de Descentralização da Vigilância 

Sanitáriae do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à Doença pelo Coronavírus 2019, sendo 

acordado pelos presentes. Também solicitada pela Sra. Angélica à supressão da pauta sobre 1° e 2° RREO 

2020, a ser apresentada na próxima reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Atas da Reuniões dos dias18/02/2020 e 30/03/2020: Realizada a leitura das 

Atas das reuniões ordinárias do dia 18/02/20 e 30/03/20; sendo aprovadas e posteriormente assinadas pelos 

presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Prestação de contas Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica – Dep. Federal Caio Narcio 

– 2017: Sra. Angélica informa que todo o material referente já foi encaminhado antecipadamente por e-mail 

aos conselheiros, entretanto se necessário, relata que trouxe os documentos e notas fiscais que estão a 

disposição. Que se trata da prestação de contas da emenda parlamentar do deputado federal Caio Narcio do 

ano de 2017, referente a proposta n°: 36000.158892/2017-00 para incremento temporário do piso da atenção 

básica no valor de $ 500.000,00. Que o deposito foi realizado pelo fundo nacional de saúde em 22/12/2017 e o 

prazo de execução total é de 24 meses contados a partir do recebimento dos recursos. Que o calculo dos 

rendimentos da conta foi realizado pelo total de recursos repassados e utilizada como parâmetro a calculadora 
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cidadão do Banco Central do Brasil, para cálculo especifico do valor dos rendimentos pelo valor do recurso 

recebido para a execução da emenda, após a discussão junto ao contador da prefeitura municipal. Que os 

rendimentos totalizaram R$ 36.165,34 e as despesas realizadas o valor de R$ 537.326,63. Que o recurso foi 

utilizado para a compra de material de expediente, gás engarrafado, material hospitalar, manutenção e 

conservação de bens imóveis, material odontológico, material limpeza e prod. higienização, gêneros de 

alimentação, material de copa e cozinha, outros serviços terceiros – pessoa jurídica e outros materiais de 

consumo. Posteriormente aos esclarecimentos prestados aos conselheiros, a presente prestação de contas foi 

aprovada pelos mesmos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Relatório Anual de Gestão – 2019 e 3° RQDA -2019: Sra. Angélica relata que o Relatório Anual de 

Gestão é a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, além de comprovar a 

aplicação de recursos do SUS, apresentam os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de 

Saúde. Que o presente relatório segue o padrão do sistema DIGISUS, que é um sistema de informação criado 

pelo Ministério da Saúde, desenvolvido a partir dos normativos do planejamento do SUS. Que o mesmo é 

divido em tópicos e que na introdução existem alguns dados que possuem como fonte o SIOPS, e não estão 

atualizados. Que por esta razão foi solicitado ao setor municipal responsável para que providencie a 

atualização correta dos dados e apresentado nas considerações os dados faltantes. Que na parte dos dados 

demográficos e de morbimortalidade são apresentados os dados dos últimos anos, faz um breve relato dos 

dados municipais e as intervenções necessárias. Que nos dados da produção de serviços no SUS, além das 

produções apresentadas pelo sistema Digisus, optou por também inserir alguns dados da Produção da Atenção 

Básica realizadas nos estabelecimentos de saúde e digitadas no E-SUS, o consolidado gerencial referente aos 

atendimentos apresentados pelos prestadores de serviços de saúde. Que com relação à assistência 

farmacêutica, o sistema não gera os dados, por se tratar do componente especializado, constando nesterelatório 

o número de atendimentos realizados e as unidades de medicamentos distribuídos neste quadrimestre, com 

fonte SIGAF. Que na parte da rede física e prestadora de serviços SUS, há dados que não correspondem à 

realidade conforme base de dados municipal e por esta razão foram realizadas as considerações especificas 

sobre as mesmas. Que os profissionais de saúde trabalhando no SUS, observa-se que a grande maioria da força 

de trabalho municipal encontra-se comos vínculos protegidos, ou seja, que garantem a existência de proteção 

social e cobertura legal de contratos. Que no item de Consórcios em Saúde informa que o ente não está 

vinculado a consorcio público em saúde, entretanto o município está consorciado ao Consorcio Público de 

Saúde da rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triangulo Sul (CISTRISUL) e à partir da 

competência 08/2019, começou a ratear despesas com equipes de médicos e enfermeiros, para a instalação e 

funcionamento de serviço de suporte aéreo avançado de vida. Que com relação a Programação Anual de 

Saúde, são compostos por 82 indicadores, sendo 33 para a Atenção Básica, 08 para a Atenção Especializada, 

15 para a Vigilância em Saúde, 09 para a Assistência Farmacêutica, 06 para o Controle Social e 11 para a 
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Gestão. Que destes 82 indicadores, 59 obtiveram resultados positivos (72%) e 23 (vinte e três) não foram 

cumpridos (28%), sendo as considerações apresentadas sobre cada indicador. Que os  Indicadores de 

Pactuação Interfederativa são23, sendo que dois (2) não se aplicam ao município de Ibiá, conforme pactuação 

realizada. E dos 21 indicadores, 13 (treze) obtiveram resultados positivos (62%) e 8 (oito) não foram 

cumpridos (38%), e apresentados as considerações. Com relação à execução orçamentária e financeira, a 

receita própria total realizada (arrecadada) pelo município no período foi de R$ 8.165.665,63 e a Receita Total 

das TransferênciasConstitucionais e Legais realizadas (arrecadadas) pelo município foi de R$ 55.530.149,27.  

Que o total das Receitas para Apuração da Aplicação em ASPSfoi de R$ 63.695.814,90. Que a dotação inicial 

para o ano de 2019 foi de R$ 17.734.377,00e a despesa executada foi de R$ 19.347.492,75, segundo fonte 

SIOPS. Que a despesa executada com a Atenção Básica foi de R$ 7.031.531,37; Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial R$ 9.445.108,30, Suporte profiláticoe terapêutico R$ 622.171,87; Vigilância Sanitária R$ 

38.006,27; Vigilância epidemiológica R$ 989.107,17; Alimentação e nutrição R$143.290,88; e Outras 

subfunções R$ 1.078.276,89. Que as despesas com saúde do município representaram um gasto por habitante 

de R$ 772,82. A despesa com saúde financiada porrecursos próprios municipais representou 21,16% da receita 

de impostos e transferências constitucionais e legais, em acordo com alegislação e acima do piso estabelecido 

de 15% pela Lei Complementar n° 141/2012 em ações e serviços públicos de saúde. Que não auditorias no 

período. Que relatório apresenta também o conjunto de atividades, campanhas, ações educativas e de educação 

permanente desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e o relatório de execução/andamento das 

propostas cadastradas no site do Fundo Nacional de Saúde, relacionada aos projetos de construções de 

unidades de saúde e aquisição de equipamentos, entre outros. Que ao finalizar, há a necessidade de adequar os 

instrumentos de planejamento do SUS Municipal, Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde, 

com as metas do programa Previne Brasil. A necessidade de dar prosseguimento as diretrizes e objetivos 

propostos com a finalidade de alcançar as metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde (PMS) 2018 -2021 e 

nas respectivas Programações Anuais de Saúde (PAS) com vistas à melhoria da qualidade dos serviços 

ofertados a população. E promover o monitoramento com as áreas temáticas para a análise das ações 

necessárias para o efetivo cumprimento das metas pactuadas. Posteriormente responde as perguntas dos 

conselheiros e o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao terceiro quadrimestre de 

2019 e o Relatório Anual de Gestão, referente ao ano de 2019, foram aprovados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. PAS 2020 - Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde: Sra. Angélica relata que a PAS 

2020 foi apresentada e aprovada por este conselho no dia 28 de maio de 2019. Entretanto, houve a ressalva 

para que seja reapresentada o Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, 

Natureza e Fonte, em conformidade a LOA 2020. Que a parte orçamentária apresentada no ano passado teve 

como fonte o PPA. Que por esta razão traz o demonstrativo orçamentário para o ano 2020 atualizado. Sendo 

posteriormente aprovado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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4. 2° Alteração no PMS 2018-2021: Sra. Angélica relata que o planejamento é um processo dinâmico. Que o 

Plano Municipal de Saúde é construído para um período de 4 anos, devendo ser avaliado anualmente para 

adequações necessárias de evolução do próprio Plano ou a depender do cenário sanitário e epidemiológico. 

Que com relação à pandemia da COVID 19, que alterou o cenário epidemiológico em todo o mundo, há a 

necessidade de solicitar ajuste no plano para inclusão das metas relavas às ações da covid-19. Que por esta 

razão apresenta aos conselheiros a nova diretriz do PMS, que impactará na PAS e RAG dos anos de 2020 e 

2021. Que será acrescentada a diretriz n° 07 – Enfrentamento COVID 19. Que tem como objetivo, organizar 

as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) no Município, 

diante da Pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Que a mesma possui 09 metas 

com ações e indicadores. Em seguida faz as considerações sobre cada um, esclarece aos conselheiros e 

posteriormente a inclusão é aprovadas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

5. 1° e 2° RREO (SIOPS) 2020: Pauta suprimida para a próxima reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. Informes Coronavírus: Sra. Tânia informa os valores recebidos por meio do Fundo Nacional de Saúde 

para o enfrentamento do coronavírus (covid-19) no valor de R$ 942.121,94, sendo R$ 72.341,23 em 30/03/20, 

R$ 119.770,76 em 09/04/20, R$ 750.010,00 em 14/07/20. Que do valor de $750.010,00, foram indicações do 

Senador Antônio Anastásia (R$ 250.010,00), Senador Rodrigo Pacheco (R$ 250.000,00), Deputado Federal 

Eduardo Barbosa (R$ 150.000,00) e que os R$ 100.000,00 ainda não foi identificado o parlamentar que 

realizou a indicação. Que também houve o repasse de R$ 263.084,58 em 03/06/20 para ser destinado à Santa 

Casa de Misericórdia Padre Eustáquio. Que há ainda os repasses relacionados a Lei Complementar n° 

173/2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus), muito divulgado nas redes sociais pelo 

valor a ser repassado. Que do total destinado ao município, em compensação as perdas de arrecadação 

provenientes da pandemia,e apenas uma parcela é destinada para a saúde e o desenvolvimento social. Que foi 

definido que do valor de R$ 91.242,60,00, 70% será para a saúde(R$ 63.869,82) e 30% será para a secretaria 

de desenvolvimento social (R$ 27.372,78) e será desembolsado pelo governo em 4 parcelas. Que até o 

momento foram executados nas ações de enfrentamento ao coronavírus R$ 715.972,24; sendo: R$ 25.545,00 

(testes de covid), R$ 579,44 (tubos falcon), R$ 9.750,00 (swab), R$ 16.540,00 (máscaras de tecido), R$ 

2.723,00 (macacões), R$ 604,80 (material para saúde bucal), R$ 7.420,00 (serviços gráficos), R$ 44.837,15 

(EPI – pregão estadual), R$ 325,00 (sapatilhas descartáveis), R$ 26.660,00 (combustível), R$ 63.000,00 

(veiculo para transporte equipes), R$ 3.899,20 (material de limpeza), R$ 119.290,00 (máscaras descartáveis), 

R$ 1.750,00 (toucas descartáveis), R$ 45.600,00 (álcool gel 70%), R$50.738,60 (material médico), R$ 

5.238,00 (protetores faciais), R$ 13.550,00 (repasse para a APAE), R$ 4.638,00 (material de consumo), R$ 

199,50 (fitas zebradas) e R$ 263.084,58 (repasse para a Santa Casa). Esclarece, que no inicio da pandemia, 

alguns produtos esgotaram rapidamente e apresentavam preços elevados, principalmente pela alta demanda. 

Que atualmente houve a estabilização dos preços no mercado e que todos os EPIs utilizados, hoje são 
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adquiridos em carona com o pregão estadual.Também informa que foi publicada a Portaria n° 1124/2020 que 

suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março, a obrigatoriedade da manutenção das metas 

quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde SUS, garantindo-lhes os 

repasses dos valores financeiros contratualizados, na sua integralidade. Que com a pandemia, houve a 

diminuição da produção dos estabelecimentos prestadores SUS, como a Santa Casa e a APAE. Que estamos 

aguardando nova publicação, pois o prazo referente a esta portaria se encerrou em 30/06/20 ou outra normativa 

com relação ao assunto. Sr. Daul relata que recebeu e-mail do deputado Eduardo Barbosa informando que 

houve prorrogação da lei. Ao final de sua apresentação, Sra. Tania, esclarece outros questionamentos dos 

conselheiros e encerra sua apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. Plano de Ação da VISA de Ibiá segundo o Programa de Descentralização da Vigilância Sanitária 

(PDVISA):Sr. Carlos relata que o presente plano trata do Programa de Descentralização da Vigilância 

Sanitária, referente àResolução SES/MG n° 6.906/2019, que tem como objetivo fortalecer o planejamento, a 

gestão e a execução das ações de vigilância sanitáriadesenvolvidas pelo município, visando apoiar a 

descentralização de ações da área. Que são pactuados 07 (sete) indicadores e metas, e destes, três indicadores 

(n°s 05/06/07) não são realizados ainda pelo município. Os mesmos sãorelacionados com o VIGIAGUA, que 

avalia a qualidade da água para consumo humano para identificar e intervir sobre os potenciais riscos à saúde 

relacionados ao consumo de água fora dos padrões de potabilidade. Que as amostras de agua são coletadas 

pela equipe de vigilância e posteriormente encaminhadas para análise no laboratório de Uberaba. Que o valor a 

ser repassado ao munícipio para a realização das ações previstas na Resolução n° 6.906/2019, é de R$ 

25.035,00 paracusteio e R$ 25.000,00 para capital. Que estão previstos no plano a utilização destes recursos 

com a contrapartida municipal necessária, aaquisição do material necessário para montagem do laboratório de 

analise da água e/ou contratação de serviços terceirizados de laboratório;aquisição de veículo de uso exclusivo 

para realização das inspeções da VISA;aquisição de PABX, telefone sem fio, notebook, impressora, 

encadernador, guilhotina, fragmentadora e termômetro; a capacitação dos profissionais e a aquisição de 

uniformes completos (camisas, calças, jalecos, coletes e calçados apropriados.), bolsas para inspeção, bolsa 

para notebook, crachás de identificação e EPIs adequados à função. Posteriormente aos esclarecimentos 

prestados pelo Sr. Carlos, o presente plano foi aprovado pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8. Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19): 

Sra. Monica informa que a elaboração deste plano visa nortear as ações no município de Ibiá, definindo 

objetivos e metas e seguindo os protocolos estabelecidos peloMinistério da Saúde. Que tem como objetivo 

promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo COVID-19 no município de Ibiá-MG. 

Que existem três níveis de ativação que compõem o plano de contingência, sendo Alerta (situação em que o 

risco de introdução do COVID-19 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos.), PerigoIminente 

(situação em que há confirmação de caso suspeito) e Emergência em Saúde Pública (há confirmação de 
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transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), no território nacional, ou reconhecimento de 

declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS)). Sendo este último o atual nível em que se encontra o município e o país. Que cada nível é 

baseado na avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde pública. Que existem atividades a serem 

desenvolvidas segundo o nível de ativação e em quais áreas de intervenção serão realizadas as ações. Que 

também consta no plano as medidas de prevenção e controle para assistência aos casossuspeitos e confirmados 

de infecção doença pelo Coronavírus 2019; as medidas gerais; as orientações para atendimento transporte 

interinstitucional; as orientações para atendimento nas Unidades de Saúde; a limpeza e desinfecção de 

superfícies; o processamento de roupas; cuidados com resíduos e as orientações para cuidado domiciliar. 

Também apresenta as ultimas atualizações de casos de covid 19 no município sendo: 1186 notificações, 1052 

casos negativos,38 casos aguardando resultados e 96 casos positivos. Destes 96 casos positivos, 82 casos são 

recuperados, 12 estão em isolamento domiciliar e 02 óbitos confirmados. Faz alguns esclarecimentos aos 

conselheiros e em seguida o plano de contingencia é aprovado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9. Informes gerais:Sr. Carlos relata que neste período de pandemia, o setor de vigilância em saúde não 

parou. Que as fiscalizações pela equipe da sanitária no cumprimento das recomendações do comitê se 

intensificaram. Que está previsto para funcionamento na segunda quinzena de agosto o Centro de Castrações. 

Também fala um pouco da realização da Campanha antirrábica animal prevista para ocorrer no período de 

15/08 à 30/09/2020. Sobre a Dengue, informa que até na data de 27/07, foram notificados 58 casos, sendo 24 

casos positivos e 34 negativos. Que o ultimo mutirão de limpeza ocorreu no final de fevereiro e inicio de 

março deste ano. Que está sendo programado o segundo mutirão de 2020 para outubro. Sra. Cristiane esclarece 

sobre a questão levantada no grupo de whats pela conselheira Sônia, à respeito dos testes covid dos 

profissionais da Santa Casa. Que 12 profissionais do estabelecimento testaram positivo e destes, 03 com 

resultado de IGM(+) e 09 com IGG(+). Que todos os profissionais estavam assintomáticos e todas as medidas 

preconizadas foram tomadas. Sra. Tania, na oportunidade, informa aos conselheiros que a partir de agosto, 

será retomado o atendimento ambulatorial dos especialistas na Santa Casa, sendo: cardiologia, ortopedia e 

neurologia. Sra. Angélica entrega aos conselheiros os repasses do Fundo Nacional de Saúde referente aos 

meses de março, abril, maio, junho e julho/2020. Também informa aos conselheiros que em 20/03/20, foi 

recebido por e-mail a orientação da técnica do Ministério da Saúde, Sra. Michelly Castro 

(CGAHD/DAHU/SAES), sobre a necessidade de devolução do saldo remanescente referente a proposta n° 

11409.503000/1177-14, para aquisição de duas Unidades Móveis de Saúde (Deputado Federal Caio Narcio 

(30630011)) no valor de R$ 340.000,00; tendo em vista que o objeto dos transportes eletivos não comportam 

utilização do recurso remanescente por causa da finalidade do objeto, este saldo não pode ser utilizado para 

compra de equipamentos, uma vez que o objeto não comporta e a ambulância também não. Que também não é 

possível adquirir mais unidades móveis, mesmo com contrapartida do município, no tocante as unidades, pois 
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possuem parâmetro populacional. Que o tramite para a efetivação da devolução dos recursos já esta em 

andamento e que assim que efetivada informará novamente a este conselho. Na oportunidade apresenta aos 

conselheiros todas as propostas cadastradas até o momento no site do Fundo Nacional de Saúde, sendo: 

proposta:36000.3052322/02-000 (emenda parlamentar deputado federal Eros Biondini) – incremento 

temporário MAC para a Santa Casa - R$ 100.000,00; proposta:36000.3049672/02-000 (emenda parlamentar 

deputado federal Eduardo Barbosa) - incremento temporário MAC para a APAE - R$ 13.550,00; 

proposta:36000.3049672/02-000 (emenda parlamentar deputada federal Greyce Elias) - incremento temporário  

PAB - R$ 250.000,00; proposta:1409.503000/1200-03 (emenda parlamentar   deputado federal Diego Andrade 

(125.000,00) e Greicy Elias (150.000)) - aquisição de equipamentos, mobiliários, material permanente para a 

atenção primaria - R$ 275.000,00; proposta:920049/20-001       (emenda parlamentar deputadofederal Leo 

Mota) - aquisição de equipamentos, material permanente para a Santa Casa - R$ 209.995,00; proposta: 

36000.3316892/02-000 (emenda parlamentar deputado federal Junio Amaral) - incremento temporário  PAB - 

R$ 112.319,00  e a proposta: 36000.3321962/02-000  (emenda parlamentar deputado federal Junio Amaral) - 

R$ 100.000,00. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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