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

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 06 (verso) à 08   
 
  
 DATA: 31/08/2021 

 INÍCIO: 13h30min 

 LOCAL: Sede da Terceira Idade 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em trinta e um de agosto de 2021 

às 13:30 horas, na Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 1. 1º Relatório Detalhado Quadrimestre 

Anterior (RQDA) - 2021; 2. Plano de Aplicação de recursos da Resolução SES/MG n° 6286/2018; 3. 

Credenciamento de Equipes de Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 4. 

Atualização Protocolo para Fornecimento de Fraldas Descartáveis; 5. Análise das propostas do Plano 

Municipal de Saúde 2017/2021, não executadas para elaboração dos instrumentos de Gestão para exercício de 

2022 e 6. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. Samira Cristina de Freitas; Sra. 

Vivianne Duarte Borges; Sr. Cristiano Munhoz Mendes; Sra. Priscila Cristina L. R. Correa; Sra. Doralita 

Rocha Melo; Sra. Adriana Lima Gomes; Sra. Sirlene Cardoso Roncari; Sra. Cristiane Cardoso de Souza e Sra. 

Tania Aparecida Quintino Ferreira. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. 

Angélica Ayako Kirita, o Chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos Augusto Ribeiro, a coordenadora da 

imunização Sra. Taisa Quintino de Oliveira; a coordenadora da saúde bucal Sra. Viviane Ferreira Duarte e o 

vereador Carlos Eduardo Alves Silva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Presidente do CMS, Sra. Adriana, às 13h 40 min, após a 

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

Jardilino e Sra. Aparecida. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Ata da Reunião do dia 25/06/2021: Realizada a leitura da Ata da reunião do 

dia 29/06/2021; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) 1º Relatório Detalhado Quadrimestre Anterior (RQDA) – 2021: 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 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. Que com relação execução orçamentária e financeira, esclarece que o 

SIOPS está com atraso na disponibilização da transmissão dos dados e que por esta razão os dados relativos a 



 

 

 

 

 

Página 2 de 4 
 

execução orçamentária no sistema DIGISUS não estão disponíveis para o 1º RDQA/2021. Que os dados 

apresentados no presente relatório foram obtidos no setor contábil e de controle interno da Prefeitura 

Municipal de Ibiá, informando dados resumidos sobre as receitas, despesas por subfunção e demonstrando a 

aplicação mínima em ASPS. Posteriormente após as discussões o mesmo foi aprovado pelos conselheiros com 

a ressalva de se apresentar a execução orçamentária e financeira assim que o SIOPS for regularizado e 

homologado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Plano de Aplicação de recursos da Resolução SES/MG n° 6286/2018: Sr. Carlos esclarece que os 

recursos da Resolução SES/MG 6286 tem como objetivo qualificar as ações de imunização e Vigilância 

Sanitária do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde. Que os recursos de devem ser 

destinados à aquisição de equipamentos e material permanente, conforme previsto nos anexos da resolução. 

Que a resolução prevê um Plano de Ação a ser elaborado a partir da análise do cenário epidemiológico local, 

mediante diagnóstico de necessidades para execução dos processos de trabalho. Que para a execução do 

incentivo financeiro para estruturação dos serviços de vigilância sanitária foi realizado o Plano de aplicação de 

recursos para a aquisição dos seguintes itens: 01 veiculo 02 notebooks, 01 impressora, 03 estações de trabalho, 

03 cadeiras, 04 telefones, 01 guilhotina, 01 fragmentadora, entre outros itens que totalizaram o valor final de 

R$ 100.239,89. Sra. Taisa, coordenadora de imunização, esclarece que conforme disposto na Resolução, os 

recursos devem ser destinados a estruturação das salas, com a aquisição dos equipamentos previstos nos 

anexos. Que como o município já possui os equipamentos listados, não havendo a necessidade dos 

equipamentos previstos, o recurso poderá ser utilizado para outros equipamentos para sala de vacina. Que 

neste contexto foi realizada a adequação do uso do recurso, mediante levantamento para a execução do 

incentivo financeiro para estruturação das salas de vacina para a aquisição de: caixas térmicas, termômetros 

digitais de máxima/mínima/momento, impressora, câmara refrigerada portátil 30 litros, câmara 

refrigerada 504 litros, veiculo modelo furgão, entre outros itens no valor de R$ 105.720,00. Que 

posteriormente aos esclarecimentos realizados os planos de ação foram aprovados pelos conselheiros. xxx 

3) Credenciamento de Equipes de Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS): 

Sra. Tania informa para ciência que o município solicitou o credenciamento junto ao Ministério da Saúde em 

03/08, de mais duas Equipes da Estratégia Saúde da Família, sendo uma para o bairro Risoleta Neves e a 

segunda equipe para o bairro Dona Maroca. Além de mais 16 agentes comunitários de saúde pra suprir as 

áreas descobertas destes profissionais e sanar uma reivindicação antiga da população de Ibiá. xxxxxxxxxxxxxx 

4) Atualização Protocolo para Fornecimento de Fraldas Descartáveis: Solicitado a supressão desta pauta 

a pedido da Sra. Ticiana. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Análise das propostas do Plano Municipal de Saúde 2017/2021, não executadas para elaboração dos 

instrumentos de Gestão para exercício de 2022: Sra. Angélica apresenta as propostas do plano municipal de 

saúde 2017/2021 e as aprovadas na VII Conferencia Municipal de Saúde/2017 que não foram executadas para 

apreciação dos conselheiros. Foi realizada a leitura das propostas, análise e discussão das mesmas. Foram 
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deliberadas as seguintes propostas: garantir o atendimento odontológico noturno; realizar capacitação para os 

funcionários; promover ações em saúde aos trabalhadores; melhorar a cobertura vacinal da população, 

principalmente de crianças menores de dois anos; construir a sede da vigilância em saúde; ampliar e reformar 

o canil; solicitar ao executivo a contratação de profissional para colocar em prática a lei que pune os 

proprietários de terrenos baldios, sujos e com criadouros do aedes; formalizar e executar a institucionalização 

das taxas relacionadas a solicitação de alvará sanitário; rever o código de saúde do município; adquirir motos 

para intensificar o trabalho de supervisão de dengue; criar e revisar periodicamente a REMUNE de acordo 

com o RENAME; criar a CFT ( Comissão de Farmácia e Terapêutica) e construir abrigo resíduos para a 

farmácia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Saúde referente ao mês de Julho de 2021 e Agosto de 2021, atualizado até a data de 30/08/21. Relata sobre os 

valores repassados ao município relativos a custeio e investimentos, em especial sobre o depósito realizado em 

08/07 do Incremento Temporário do Piso da Média e Alta Complexidade (Deputado Federal Junio Amaral) 

para à Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio no valor de R$ 205.886,00 e para o fundo municipal de 

saúde no valor de R$ 94.114,00. Informa que foram cadastradas no site do Fundo Nacional de Saúde, novas 

propostas, sendo: Deputado Federal Weliton Prado (Bancada Mineira) para Incremento Temporário do Piso da 

da Média e Alta Complexidade no valor de R$ 11.923,00 para a Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio e 

no valor de R$ 38.077,00 para a APAE. E que está ainda em análise dos técnicos do Ministério da Saúde, 

proposta para aquisição de uma Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão, no valor R$ 249.321,00, 

Deputado Federal Reginaldo Lopes (Relator Geral). Sra. Viviane, coordenadora municipal de saúde bucal, 

informa aos conselheiros como está atualmente o funcionamento dos serviços de odontologia municipal. Que 

em razão da pandemia e as orientações recebidas pelos protocolos de segurança, apenas os atendimentos de 

urgência e emergência, estão funcionando com os EPI necessários. Que com a pandemia da covid-19, houve a 

necessidade de reorganização dos serviços de saúde bucal, já que os procedimentos odontológicos como 

alguns com produção de aerossóis, podem ser foco de contaminação e propagação da covid-19. Que há a 

necessidade de adequação dos consultórios para as mudanças que se fazem necessárias nas práticas 

odontológicas. Que para tanto, na parte estrutural, ainda faltam alguns itens para a finalização da 

adequação odontológica. Que estamos licitando equipamentos como bombas à vácuo, ar condicionado 

com filtro hepa e canetas de alta rotação, que são itens importantes e necessários para a retomada dos 

atendimentos odontológicos com segurança. Sr. Carlos, chefe da vigilância em saúde, informa o inicio da 

campanha antirrábica animal no município na data de ontem na zona rural e que posteriormente seguirá o 

cronograma na zona urbana, nos dias 01 à 10 de setembro em 17 pontos de vacinação na cidade. Sra. Samira, 

menciona o bom atendimento presenciado pelos profissionais da Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio.  
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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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Samira Cristina de Freitas ....................................................................................................................................... 

Vivianne Duarte Borges......................................................................................................................................... 

Cristiano Munhoz Mendes...................................................................................................................................... 

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

Doralita Rocha Melo............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

Viviane Ferreira Duarte ......................................................................................................................................... 

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

Taisa Quintino de Oliveira....................................................................................................................................... 


