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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 – PAGINA36 (verso) à 37 
 
 

 DATA: 28/08 à 31/08/2020 

 INÍCIO: ----- 

 LOCAL: Grupo de WhatsApp do Conselho Municipal de Saúde 

 

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

de vinte e oito de agosto à trinta e um de agosto de 2020.Pauta a ser trabalhada: Utilização do recurso 

para enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário) /coronavírus (COVID-19). 

 Utilização do recurso para enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito 

extraordinário) - coronavírus (COVID-19): Sra. Tânia relata que no ano de 2018, o município adquiriu 

quatro ambulâncias de grande porte. Que no ano passado uma delas foi envolvida em um acidente, 

necessitando de reparos para colocar a ambulância em condições de atender a nossa população. Que com 

pandemia pelo coronavirus, a mesma se faz necessária ao transporte de pacientes que dela necessitar, 

inclusive para transferências intermunicipais. Que neste momento a mesma é imprescindível na frota da 

saúde e precisamos de todos os veículos disponíveis nesse momento de pandemia. Que o município tem 

recursos recebidos no bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO), grupo 

coronavírus (COVID-19) e na ação de enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito 

extraordinário) e por esta razão coloca para a aprovação deste conselho a utilização deste recurso para o 

reparo desta ambulância. Que a votação para a aprovação ou não por parte dos conselheiros se dará a 

partir da data de hoje até no dia 31/08, data que será encerrada a apreciação da questão. No dia 31/08, foi 

finalizada a votação com 12 votos aprovando a utilização do recurso Covid para o reparo da ambulância 

pelos conselheiros Sr. Hiram, Sra. Sônia, Sra. Priscila, Sra. Tânia, Sra. Fátima, Sr. Expedito, Sra. 

Cristiane, Sra. Enisa, Sr. Daul, Sra. Ticiana, Sr. Antonio e Sra. Jacqueline. Houveram 04 abstenções 

(Conselheiros suplentes: Sra. Naia, Sra. Liliane, Sr. Gessé e Sra. Narcisa). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a votação encerrou-se às 11 horas e 13 minutos do dia 31 de 

agosto de 2020, 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 que 

votaram. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

Jacqueline Beatriz Dias de Sousa ................................................................................................................... 
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Hiram Ferreira da Silva................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


