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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 – PAGINAS 44 à 45 
  
 DATA: 26/01/2021 

 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 seis de janeiro de 2021 

às 13:30 horas, na varanda externa da Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 1. Eleição dos 

membros para compor a Comissão do Processo de Eleição do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá – Biênio 

2021-2023; 2. Minuta do Edital de Chamamento para eleição do Conselho Municipal de Saúde - Biênio 2021-

2023; 3. Centro Especializado Covid-19; 4. Informes Coronavírus e 5. Informes gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Priscila C. L. R. Correa, Sr. 

Antônio Eduardo Ferreira Andrade, Sra. Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues, Sra. Cristiane Cardoso 

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

conselho Sra. Angélica Ayako Kirita e o chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos Augusto Ribeiro. xxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h 47 min, após a 

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

Sônia, Sra. Jacqueline, Sr. Expedito e Sr. Daul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Atas das Reuniões do dia 15/12/2020: Realizada a leitura da Ata da reunião 

do dia 15/12/20; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Eleição dos membros para compor a Comissão do Processo de Eleição do Conselho Municipal de 

Saúde de Ibiá – Biênio 2021-2023: Sra. Angélica informa que em abril de 2021, se finda o mandato do biênio 

deste conselho. Que por esta razão, já está em tramites a realização de novo Chamamento para a eleição do 

conselho municipal de saúde. Que será necessária a definição dos membros que comporão a comissão do 

Conselho Municipal de Saúde para condução do processo eleitoral. Sendo definidos os seguintes 

componentes: Sr. Hiram Ferreira da Silva (usuário), Sra. Priscila Cristina L. R. Correa (trabalhador), Sra. 

Fatima Terezinha Figueiredo Rodrigues (trabalhador) e  Sra. Cristiane Cardoso Sousa (prestador), além de 

contar com o apoio administrativo deste conselho, Sra. Angélica. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Minuta do Edital de Chamamento para eleição do Conselho Municipal de Saúde - Biênio 2021-

2023: Sra. Angélica apresenta aos conselheiros a proposta de minuta do Edital de chamamento para a eleição 

do conselho municipal de saúde. Que o cronograma será: 01/03/2021 à 12/03/2021 - Divulgação do Edital de 

convocação e envio das cartas convite, 15/03/2021 à 26/03/2021 - Período de Inscrições – Segmento usuários, 

prestadores e trabalhadores, 29/03/2021 - Divulgação da lista de inscritos para o processo de eleição 

habilitados, 30/03/2021 à 31/03/2021 - Período para as entidades entrarem com recurso, 05/04/2021 - Análise 

e resultado do recurso apresentado, 07/04/2021 - Assembléia de eleição dos usuários e prestadores, 08/04/2021 
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- Assembléia dos trabalhadores, 09/04/2021 - Prazo final para indicação segmento Governo, 12/04/2021 - 

Divulgação dos nomes dos Conselheiros eleitos e 27/04/2021 - Posse dos Conselheiros. Posteriormente após 

os esclarecimentos, a minuta foi aprovada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Centro Especializado Covid-19: Sra. Tânia informa que este foi um pedido da Dra. Marlene. Que 

estavam na procura de um imóvel para alugar para instalar o mesmo. Que entretanto, devido a necessidade 

especifica do mesmo para a implantação do centro, como piso lavável, lavabo nos quartos, etc este não obteve 

sucesso e foi necessário a adequação na Santa Casa. Que a principio seriam 04 leitos para separar do pronto 

socorro os casos suspeitos. Entretanto em razão do aumento expressivo dos casos no município, foi necessário 

separar uma ala na Santa Casa para uso exclusivo Covid, separando os casos suspeitos dos casos positivos, 

além de espaço reservados para a coleta de material, 02 leitos semi UTI e 09 leitos clínicos. Sra. Cristiane 

relata que a ocupação atualmente está com 02 pacientes e no momento não vê necessidade de funcionamento 

24 horas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Informes Coronavírus: Sr. Hiram informa aos conselheiros o recebimento de oficio do Ministério 

Público, onde foi recomendado por parte deste que os conselheiros municipais de saúde fiscalizem a execução 

dos planos de vacinação contra a Covid-19. Que também será enviada por e-mail para os demais conselheiros. 

Que solicita a Secretária de Saúde que registre por vídeos e documente toda a ação da vacinação contra a 

covid-19, dando total transparência da mesma. Sra. Tânia informa que recebeu também o oficio da promotoria 

e que toda a ação de imunização já está sendo registrada por vídeos e fotos, e disponibilizada no site da 

prefeitura municipal. Que o município recebeu 77 doses da vacina Sinovac do laboratório Butantãn. Que 

inicialmente foram administradas 53 doses em trabalhadores de saúde, sendo; 13 médicos, 14 Enfermeiros, 22 

Técnicos de enfermagem e 04 motoristas de ambulância. Que posteriormente, também foram administradas 20 

doses em idosos da ILPI- Lar Vicentino. Que ainda restam algumas doses destinadas aos profissionais de 

saúde, que não vacinaram por motivos diversos. Que provavelmente será destinada para os internos do lar 

vicentino.  Que não foram vacinados ainda os idosos do Centro de Convivência pois a mesma não estava 

cadastrada como ILPI no sistema da Secretaria de Desenvolvimento Social, parâmetro utilizado pelo 

Ministério da Saúde. Que foi seguido rigorosamente as orientações de publico alvo da primeira etapa e não 

houve beneficio de ninguém fora do rol prioritário.  Sr. Carlos na oportunidade, fala das ações de combate a 

covid e principalmente das dificuldades em relação às festas e aglomerações. Que esta em trâmite junto ao 

jurídico, instituir a aplicação de multas e o apoio nas abordagem junto com a policia militar.  Que com relação 

as medidas restritivas do comércio, a intenção não foi e nunca será a de punir ou sacrificar o mesmo. Mas de 

conscientizar as pessoas no sentido de que o momento não é de normalidade e sim da necessidade das pessoas 

ficarem em casa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Informes gerais: Sra. Angélica entrega aos conselheiros os repasses do Fundo Nacional de Saúde referente 

ao mês de janeiro de 2020, atualizado até a data de 25/01/21. Que este ano seria o ano da realização da 
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Conferência Municipal de Saúde para propostas a serem incluídas no Plano Municipal de Saúde. Que ainda 

não houve nenhuma orientação sobre o assunto pelo conselho estadual, uma vez que em virtude da pandemia 

as assembléias com várias pessoas estão suspensas. Que aguarda orientações. Sr. Carlos, chefe da vigilância 

em saúde, informa que o levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti (LIRAa) do ano 2021 

foi realizado entre os dia 11/01 à 15/01/21. Que o levantamento foi realizado com o intuito de mapear locais 

com altos índices de infestação do mosquito e alertar sobre possíveis pontos de surto das arboviroses. Que o 

resultado do primeiro LIRAa foi de 7,1 %, ou seja, considerado em situação de alto risco. Que o valor ideal 

para o LIRAa são os índices de infestação predial inferiores à 1%, que não apresentam riscos. Que 06 bairros 

com maior infestação puxaram para o aumento expressivo deste índice, sendo: Nossa Senhora de Lourdes, São 

Benedito, Gameleiras, Deolinda Mendes, Retirinho e o Distrito Industrial. Que iniciará mutirão de limpeza nos 

bairros com maior incidência e bomba UBV nos terrenos. Que ate o momento o município possui 08 

notificações para dengue, 02 casos positivos, 04 casos negativos e 02 aguardando resultados. Sr. Carlos 

também fala do funcionamento do Centro de Castrações, das ações de combate a leishmaniose e dos novos 

casos notificados em cães. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


