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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 37 (verso) à 38 (verso) 
 

 DATA: 29/09/2020 

 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 nove de setembro de 

dois mil e vinte às 13:30 horas, na varanda externa da Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 1. 

1° Relatório Quadrimestral (RDQA) de 2020; 2. Informes Coronavírus e 3. 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 

Sousa e a Sra. Tania Aparecida Quintino.Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. 

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

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h 35 min, após a 

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

Sônia, Sra. Naia e Sra. Jacqueline. Foi solicitada a inserção de pauta, para informe e aprovação de utilização 

de recursos para enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário) - coronavírus 

(COVID-19), sendo acatada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 25/08/2020: Realizada a leitura da Ata da reunião 

ordinária do dia 25/08/20; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 . 1° Relatório Quadrimestral (RDQA) de 2020: Sra. Angélica informa que o relatório foi encaminhado aos 

conselheiros para apreciação antecipada dos mesmos. Esclarece que neste ano, com a pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) e consequentemente a isto houve a necessidade de ajuste no Plano de Saúde (PS) ou 

na Programação Anual de Saúde (PAS) para inclusão das metas ou das ações decorrentes do enfrentamento à 

pandemia, e por esta razão houve atrasos nos instrumentos de planejamento. Também é importante ressaltar 

que com a pandemia, houve a queda na produção dos serviços, principalmente a partir de março/2020, em 

razão da implementação das medidas para a contenção e mitigação da epidemia no município. Impactando na 

produção dos serviços e nas metas pactuadas. Que houve a publicação da Portaria n° 1124/2020 que 

suspendeu 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. Discorre sobre os dados apresentados 

no relatório e as considerações sobre cada item. Que com relação à produção dos serviços, além dos dados 

disponibilizados pelo sistema Digisus, optou por apresentar também a produção detalhada de alguns 

atendimentos das Unidades Básicas de Saúde e dos prestadores contratados.  Também apresenta os resultados 
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do monitoramento quadrimestral dos indicadores sendo realizadas as considerações sobre cada indicador aos 

conselheiros. Posteriormente após as discussões o mesmo foi aprovado pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxx 

2. Informes Coronavírus: Sr. Carlos apresenta a ultima atualização de casos de covid 19 no município, da 

data de 28/09 sendo: 1533 notificações, 1332 casos negativos, 17 casos aguardando resultados e 184 casos 

positivos. Destes 184 casos positivos, 164 casos são recuperados, 02 pacientes internados em UTI, 15 estão em 

isolamento domiciliar e 03 óbitos confirmados. Que as ações da vigilância sanitária de fiscalização as 

normatizações são constantes. Que os fiscais estão realizando as orientações, entretanto ultimamente está 

muito complicado o controle das aglomerações da população, principalmente aos finais de semana. xxxxxxxxx 

3. Utilização de recursos para enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário) 

- coronavírus (COVID-19): Sr. Carlos relata que conforme já explicado, as ações de fiscalização e 

monitoramento do cumprimento das normativas estabelecidas para o Enfrentamento ao COVID-19, realizadas 

pela Vigilância em Saúde tem sido constantes e ativas. Que as equipes tem trabalhado nos períodos noturnos e 

também aos finais de semana. Que atualmente para transporte das equipes da Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica para realizar as ações relatadas e as definidas no Plano Municipal de Saúde, Diretriz 07 – 

Enfrentamento Covid-19,  tem ocorrido por revezamento do carro, muitas vezes postergando as atividades. 

Sra. Tânia relata que o município possui recursos recebidos no grupo coronavírus (COVID-19) e na ação de 

enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário) e por esta razão, mediante a 

necessidade de garantir veículo para transporte de equipe necessário para a realização das atividades de 

vigilância e das justificativas dadas pelo Chefe da Vigilância Sr. Carlos, coloca para a aprovação deste 

conselho a utilização do recurso covid para a compra de um veiculo de Passeio para transporte de equipes (5 

pessoas). Sendo posteriormente aprovado pelos conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Informes gerais:Sr. Carlos informa o inicio do funcionamento do Centro de Castrações. Que inicialmente 

estão sendo realizadas as castrações dos cães do canil, que possui aproximadamente 55 animais. Que o 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais liberou a realização de 01 (uma) 

castração/dia e solicitou a aquisição de novos materiais para a ampliação de 02 (duas) castrações/dia. Que com 

o retorno da segunda veterinária, será ampliado para 05 (cinco) castrações/dia. Sobre a Dengue, informa que 

até na data de 28/09, foram notificados 67 casos, sendo 25 casos positivos e 42 negativos. Que o mutirão de 

limpeza será realizado na segunda quinzena de outubro, de 19 à 30/10. Sr. Carlos informa sobre a realização 

da Campanha Nacional de Multivacinação 2020, que inicia no dia 5 de outubro e vai até o dia 31, sendo o dia 

D no dia 17/10. O público-alvo são as crianças na faixa etária de um ano a adolescentes menores de 15 anos 

para atualizar os cartões de vacinação. Que também haverá ações extra-muro em pontos estratégicos como no 

bairro maroquinha, no terminal rodoviário, na Praça São Benedito, na quadra Risoleta Neves e na Rua E 

(Mercearia da Alda) no bairro João Ferreira. Além da vacinação na Zona Rural que será realizada por duas 

equipes de saúde. Também fala do andamento da Campanha antirrábica animal que continua até o dia 10/10. E 
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da Campanha de Sarampo prorrogada até o dia 31/10. Sra. Angélica entrega aos conselheiros os repasses do 

Fundo Nacional de Saúde referente ao mês de setembro/2020, atualizado em 28/09/20, esclarecendo os 

repasses para o enfrentamento da emergência de saúde nacional (Coronavírus) no valor de R$ 100.290,00. Na 

oportunidade conversa com os conselheiros sobre a discussão no grupo de Whats da realização das reuniões 

on-line. Que a conselheira Jacqueline colocou no grupo sobre essa possibilidade, principalmente pelo seu 

engajamento em querer participar. Entretanto, por motivos de saúde a mesma está impossibilitada de participar 

presencialmente. Que gostaria de ouvir aos conselheiros. Posteriormente foi deliberado pela maioria em 

intercalar as reuniões, sendo uma on-line e uma presencial. Sra. Angélica, apoio administrativo deste conselho, 

relata que verificara a plataforma para a realização das reuniões on-line e fará uma chamada para teste com 

todos conselheiros. Também informa sobre o convite para participar da Plenária Regional Triângulo do Sul, 

promovida pelo Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, a se realizar no dia 01/10/2020 (quinta-feira) de 

9 h às 12 h, na plataforma virtual. Que encaminhou as informações para o email de todos os conselheiros e que 

para Ibiá são 02 vagas. Sr. Daul manifesta interesse em participar. Sra. Angélica relata que ira encaminhar no 

email indicado os interessados e que postará no grupo de whats do conselho para a manifestação de interesse 

de outro conselheiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 10 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 

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

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

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

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

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

Cristiane Cardoso Sousa ................................................................................................................................ 

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

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

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


