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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 40 à  41 (verso) 
  
 DATA: 24/11/2020 

 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 quatro de novembro de 

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

Programação Anual de Saúde 2021; 2. 2° Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) 2020; 3. 

Prestação de Contas Emenda Parlamentar Dep. Eduardo Barbosa para APAE; 4. Plano Municipal de 

Contingência 2020/2021 - Arboviroses; 5. Informes Coronavírus; 6. Informes gerais. Estavam presentes na 

reunião os conselheiros: 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, Sra. 

Stefania Tais Furtado Silva e Monica Aparecida Pimenta dos Santos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h 45 min, após a 

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

e Sra. Jacqueline. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Atas das Reuniões do dia 27/10/2020 e 03/11/2020: Realizada a leitura das 

Atas das reuniões passadas que não obtiveram quorum suficiente dos dias 27/10/20 e 03/11/20; sendo 

aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Programação Anual de Saúde 2021: Sra. Angélica esclarece que a Programação Anual de Saúde – 

PAS é o instrumento que anualiza as metas do Plano de Saúde, prevê a alocação dos recursos orçamentários a 

serem executados e os indicadores de saúde que serão utilizados para o monitoramento. Que o material para 

discussão já havia sido enviado aos conselheiros para apreciação antecipadamente. Que as metas e ações da 

PAS 2021 são detalhados por 07 diretrizes que englobam ações para a Atenção Básica, Atenção de Media e 

Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Controle Social, Gestão em Saúde e o 

Coronavírus (COVID-19). Discorre sobre as meta/indicadores e valores pactuados para o ano. Que a previsão 

orçamentária foi realizada mediante orientação do contador da prefeitura, Sr. Giuliano, já que a LOA 2021 

ainda está em tramite. Que assim que a LOA 2021 for aprovada, reapresentará o Demonstrativo da 

Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte. Esclarece as outras dúvidas dos 

conselheiros e posteriormente a PAS 2021 foi aprovada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. 2° Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) 2020: Sra. Angélica informa que o 

relatório foi encaminhado aos conselheiros para apreciação antecipada dos mesmos. É importante ressaltar que 

com a pandemia, houve a queda na produção dos serviços, em razão da implementação das medidas para a 
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contenção e mitigação da epidemia no município. Impactando na produção dos serviços e nas metas pactuadas. 

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 do monitoramento quadrimestral dos indicadores sendo realizadas as 

considerações sobre cada indicador aos conselheiros. Posteriormente após as discussões o mesmo foi aprovado 

pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Prestação de Contas Emenda Parlamentar Dep. Eduardo Barbosa para APAE: Sr. Daul relata 

que se trata de emenda parlamentar Deputado Federal Eduardo Barbosa do ano de 2018, incremento 

temporário MAC no valor de R$ 20.000,00. Entrega aos conselheiros copia da prestação de contas enviada por 

e-mail. Que os recursos foram utilizados para a manutenção da estrutura física da APAE (reforço e 

recuperação do muro de contenção com aquisição de materiais necessários) e compra de material de consumo 

e insumos para a instituição. Que os gastos totalizaram R$ 25.185,30. Em seguida faz um breve relato da 

situação ocorrida no muro de contenção e da importância do recurso para a manutenção do mesmo. Esclarece 

aos conselheiros e posteriormente a prestação de contas é aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Plano Municipal de Contingência 2020/2021 – Arboviroses: Sra. Monica informa que se trata de 

plano de contingência elaborado anualmente. Que houve mudanças em relação ao ano anterior e que está 

seguindo o modelo proposto pelo Comitê Estadual de Enfrentamento às Arboviroses para elaboração dos 

Planos Municipais de Conngência das Arboviroses Urbanas 2020-2021. Que possuem 4 (quatro) 

Componentes/Eixos contemplados no PMC 2020-2021: 1) Vigilância (Epidemiologia, Laboratório, 

Entomológica e Controle Vetorial), 2) Assistência (Atenção Primária a Saúde, Hospitalar/Urgência e 

Emergência e Regulação), 3) Comunicação e Mobilização Social e 4) Gestão. São estabelecidos indicadores, 

que serão monitorados, e apontarão a necessidade de mudança de fase, ou seja, mudança de resposta. Baixo 

Risco – Fase 0 (menos de 100 casos/ 100 mil habitantes),  Médio Risco – Fase 1 (100 a 300 casos/ 100 mil 

habitantes),  Alto Risco – Fase 2 (300 a 500 casos/ 100 mil habitantes) e   Muito Alto Risco – Fase 3 (acima de 

500 casos/ 100 mil habitantes). Que atualmente o município se encontra na fase 0, com 77 casos notificados, 

26 casos positivos, 50 casos negativos e 01 caso aguardando resultado. Que além das fases que indicam os 

riscos, há também a fase de preparo, que corresponde às ações de organização, avaliação e planejamento das 

atividades de rotina a serem realizadas anterior às fases de 0 a 3. Realiza esclarecimentos aos conselheiros e o 

plano Municipal de Contingência 2020/2021 é aprovado pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Informes Coronavírus: Sra. Monica apresenta a ultima atualização de casos de covid 19 no 

município, da data de 23/11 sendo: 1853 notificações, 1548 casos negativos, 16 casos aguardando resultados e 

289 casos positivos. Destes 289 casos positivos, 277 casos são recuperados, 01 internado em clinica médica, 

06 estão em isolamento domiciliar e 05 óbitos confirmados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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6. Informes gerais: Sra. Angélica entrega aos conselheiros os repasses do Fundo Nacional de Saúde referente 

ao mês de setembro/2020 e outubro/2020, esclarecendo os repasses para o enfrentamento da emergência de 

saúde nacional (Coronavírus) no valor de R$ 92.155,48,00. Sra. Estefânia, veterinária da vigilância em saúde, 

informa aos conselheiros sobre os casos de leishmaniose canina no município. Que até o momento, são 14 

casos totais de Leishmaniose canina confirmados, sendo: 01 caso no bairro São Benedito (óbito), 03 casos no 

Santa Cruz (estão fazendo tratamento), 01 caso no Risoleta Neves (óbito), 01 caso no Rosa Maria (óbito) e 08 

casos no Centro (01 óbito e 07 estão fazendo tratamento). Que quando há casos suspeitos há a notificação para 

a vigilância, sendo realizado o teste rápido, caso dê reagente é realizado um raio de 300 metros de borrifação 

com inseticida e testes rápidos nos cães da área. Que no caso dos testes rápidos, se o resultado for reagente, 

será realizada coleta de sangue do animal para a realização de sorologia no laboratório macrorregional de 

Uberaba. Se o diagnóstico for confirmado por sorologia, o proprietário do animal escolhe entre realizar o 

tratamento do animal ou a eutanásia. A vigilância monitora como estão os animais em tratamento a cada 4 

meses. No bairro Centro os casos estão em maior quantidade, sendo por esta razão intensificado o trabalho. O 

raio de abrangência foi maior. Realizado borrifação de inseticida por bomba costal nas residências e borrifação 

de inseticida por camionete durante 5 dias, totalizando 5 ciclos. Estamos realizando testes rápidos nos animais, 

ao todo a previsão é de 58 cães, sendo que já foram feitos 42 testes, desse 2 deram reagentes (está nos casos 

suspeitos) e os outros deram não reagentes. Além disso está sendo realizada a limpeza dos locais, retirando as 

matérias orgânicas, o mutirão de limpeza iniciou ontem (dia 23/11). Está sendo analisada a possibilidade de 

uso de um gás inseticida dentro das residências do raio. Também na oportunidade, relata sobre a atuação do 

Centro de Castrações Municipal. Que até o momento foram realizadas 08 castrações totais, todos da espécie 

canina, 4 fêmeas e 4 machos (07 cães do canil municipal e 01 cadela de rua). Que  a castração é voltada para 

os animais do canil municipal, de protetores independentes, ONGs, animais de rua e de pessoas de baixa 

renda. Que foi aprovado pelo CRMV-MG duas castrações por dia de segunda a sexta e foram estipuladas 400 

castrações totais (350 cães e 50 gatos) para 10 meses, sendo que esses valores serão atualizados no final do 

prazo de acordo com a necessidade do nosso município, já que o nosso projeto de castração é contínuo 

(enquanto houver recursos e animais que enquadrem castraremos). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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 

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

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

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

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

Cristiane Cardoso Sousa ................................................................................................................................ 
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Tania Aparecida Quintino............................................................................................................................... 

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

Stefania Tais Furtado Silva.............................................................................................................................. 

Monica Aparecida Pimenta dos Santos. ............................................................................................................ 


