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ATA DA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO:2021/2023 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINAS 02 (verso) à 03 (verso)   
 
  
 DATA: 25/05/2021 

 INÍCIO: 13h30min 

 LOCAL: Sede da Terceira Idade 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e cinco de maio de 2021 

às 13:30 horas, na Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 1. Discussão do Regimento Interno do 

CMS; 2. Atualização do Protocolo para Prescrição de Dietas Especiais Secretaria Municipal de Saúde; 3. 

Andamento da execução de saldos de emenda; 4. Reforma das Casas de Apoio de Uberaba e Barretos; 5. 

Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. Sônia Martins; Sra. Aparecida Avelino de 

Jesus Nunes; Sr. Cristiano Munhoz Mendes, Sra. Priscila Cristina L. R. Correa, Sra. Adriana Lima Gomes e 

Sra. Sirlene Cardoso Roncari. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica 

Ayako Kirita e o Nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde Sr. Tiago Andrade Ferreira. xxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Presidente do CMS, Sra. Adriana, às 13h 50min, após a 

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

Jardilino, Sra. Ana Carolina, Sr. Sebastião, Sra. Tânia e Sra. Ticiana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Ata da Reunião do dia 28/04/2021: Realizada a leitura da Ata da reunião do 

dia 28/04/2021; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Discussão do Regimento Interno do CMS: Sra. Angélica relata que a ultima alteração do regimento 

deste conselho ocorreu em 2017. Que posteriormente ocorreu a publicação da Lei Municipal N° 2.404 de 10 

de setembro de 2018 com as deliberações realizadas pelo conselho da época, de maneira a garantir a maior 

participação de todos os segmentos de usuários; uma vez que na época a lei restringia a participação somente 

para alguns segmentos. Que há a necessidade de adequação do regimento em relação à lei municipal em vigor. 

Que encaminhou o regimento antecipadamente para análise dos conselheiros e posterior discussão dos pontos 

conflitantes. Que em seguida foram realizadas as discussões, considerações e as alterações pelos presentes.  E 

posteriormente aprovadas as alterações do Regimento Interno deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Atualização do Protocolo para Prescrição de Dietas Especiais Secretaria Municipal de Saúde: Sr. 

Tiago relata os objetivos do protocolo, os conceitos fundamentais que norteiam o mesmo, os critérios e 

indicação para o fornecimento dos itens e o fluxograma a ser seguido. Que se faz necessária a atualização dos 

formulários referentes ao Protocolo de Fornecimento de Fórmula Infantil, Dieta Enteral e Suplementos 

Nutricionais elaborado em Agosto de 2016, com o intuito de dar mais clareza nas prescrições, evitando assim 

eventuais equívocos tanto o fornecimento quanto nas quantidades prescritas. Em seguida entrega copia aos 
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conselheiros da atualização necessária ao protocolo e explana sobre cada item. Esclarece às duvidas dos 

conselheiros e posteriormente a atualização apresentada ao protocolo é aprovada pelos presentes. xxxxxxxxxx 

3) Andamento da execução de saldos de emenda: Sra. Angélica informa aos conselheiros o andamento 

da execução dos saldos de emenda parlamentar, que se encontram no setor de compras para a execução dos 

mesmos. Que a apresentação da execução destes saldos foi apresentada aos conselheiros da gestão anterior, e 

que por esta razão traz para ciência dos mesmos. Apresenta os itens que serão adquiridos com os valores 

estimados de acordo com o preço sugerido na ficha técnica do Sistema de Informação e Gerenciamento de 

Equipamentos e Materiais (SIGEM) do Ministério da Saúde.  Que segundo a Portaria n° 3134/2013, na 

hipótese de o custo final para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes ser inferior ao montante 

dos recursos financeiros transferidos nos termos desta Portaria, os valores remanescentes poderão ser 

utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM (Relação Nacional 

de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS). Que estão sendo adquiridos 70 itens para 

a estruturação dos consultórios odontológicos, informatização das Unidades de Saúde e outros equipamentos 

para a atenção primária: 09 bombas a vácuo, 07 ar condicionado, 13 computadores, 33 impressoras, 02 

detector fetal e 06 estadiometros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Reforma das Casas de Apoio de Uberaba e Barretos: Sra. Angélica informa aos conselheiros que 

recentemente as Casas de Apoio de Uberaba e Barretos passaram por reforma e que também foram adquiridos 

novos mobiliários e eletrodomésticos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

5) Informes Gerais: Sra. Angélica entrega aos conselheiros os valores repassados do Fundo Nacional de 

Saúde referente ao mês de Maio de 2021, atualizado até a data de 24/05/21. E faz um breve relato sobre os 

valores repassados ao município relativos a custeio e investimentos. Também demonstra o avanço dos casos 

covid positivos no município, apresentando gráfico mês a mês da evolução dos mesmos. E a situação 

ascendente de casos na última semana e as deliberações realizadas na semana passada do Comitê Municipal de 

Enfrentamento e Monitoramento ao COVID-19. Apresenta para ciência os dados de casos notificados de 

dengue no município de 03/01 à 24/05, sendo: 22 positivos, 47 negativos e 3 aguardando resultados. Informa 

que foram cadastradas no site do Fundo Nacional de Saúde, duas propostas, sendo: Deputado Federal Junio 

Andrade, no valor de R$ 100.000,00 para Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica e Deputado 

Federal Eduardo Barbosa, no valor de R$ 13.550,00 para a APAE para Incremento Temporário do Piso da 

Média e Alta Complexidade. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Aparecida Avelino de Jesus Nunes..................................................................................................................... 

Cristiano Munhoz Mendes.................................................................................................................................. 
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Priscila Cristina L. R. Correa.............................................................................................................................. 

Adriana Lima Gomes.......................................................................................................................................... 

Sirlene Cardoso Roncari..................................................................................................................................... 

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

Tiago Andrade Ferreira........................................................... ........................................................................... 


