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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 04 à 05 (verso)   
 
  
 DATA: 29/06/2021 

 INÍCIO: 13h30min 

 LOCAL: Sede da Terceira Idade 

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

às 13:30 horas, na Sede da Terceira Idade. Pautas a serem trabalhadas: 1. Discussão das Diretrizes para o 

Plano Municipal de Saúde 2022/2025; 2. Atualização do Protocolo Municipal de Distribuição de Fraldas; 3. 

Informes Vigilância em Saúde e 4. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. Samira 

Cristina de Freitas; Sr. Jardilino Jesus de Oliveira; Sra. Aparecida Avelino de Jesus Nunes; Sra. Priscila 

Cristina L. R. Correa; Sra. Doralita Rocha Melo; Sra. Adriana Lima Gomes; Sra. Sirlene Cardoso Roncari; 

Sra. Cristiane Cardoso de Souza; Sra. Maria Célia de Castro e Sra. Tania Aparecida Quintino Ferreira. 

Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica Ayako Kirita, Sra. Vivianne 

Duarte Borges (Nova ACV) e o Chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos Augusto Ribeiro. xxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Presidente do CMS, Sra. Adriana, às 13h 45 min, após a 

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

Cristiano. Sra. Angélica informa o recebimento de oficio da Nova ACV, informando a substituição da 

conselheira Sra. Ana Carolina Soares pela Sra. Vivianne Duarte Borges, por razões de cunho pessoal. xxxxxxx 

Leitura para a aprovação das Ata da Reunião do dia 25/05/2021: Realizada a leitura da Ata da reunião do 

dia 25/05/2021; sendo aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Discussão das Diretrizes para o Plano Municipal de Saúde 2022/2025: Sra. Angélica informa que 

este no início de cada gestão são realizadas as conferências municipais para elaboração do Plano Municipal de 

Saúde que irá nortear as ações em saúde nos próximos quatro anos que seguirão. Entretanto, devido ao cenário 

epidemiológico, em virtude da pandemia o Conselho Estadual de Saúde orientou que os Conselhos Municipais 

de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde discutam de forma conjunta, as propostas não implementadas 

no Plano Municipal de Saúde 2018-2021. Que a parte introdutória, de caracterização do município e a análise 

situacional da saúde já estão sendo construídas. Que as discussões das metas e objetivos serão construídas 

conjuntamente por uma equipe da secretaria de saúde e este conselho durante as reuniões. Que cabe também 

aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes referentes à definição de prioridades para as ações e 

serviços públicos de saúde que comporão o plano. Que após a discussão e deliberação deste conselho, ficaram 

definidas as seguintes diretrizes para o Plano Municipal de Saúde 2022/2025: Diretriz nº 1 - Garantia do 

acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da Atenção Primária e definindo-a como eixo estruturante, 
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ordenadora do cuidado e coordenadora das redes de atenção à saúde no município; Diretriz nº 2 - Garantia do 

acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde da população, mediante aprimoramento da política de Atenção Especializada; Diretriz 

nº 3 - Analisar permanente da situação de saúde da população, articulando-se o conjunto de ações que se 

destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui 

tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde; Diretriz nº Nº 4 - Implantar a Política 

Municipal de Assistência Farmacêutica e reestruturação da gestão da assistência farmacêutica, por meio de 

gestão eficiente com otimização dos recursos financeiros contribuindo para melhoria do acesso e uso racional 

de medicamentos; Diretriz nº 5 - Fortalecer a instância de controle social e garantir o caráter deliberativo do 

Conselho Municipal de Saúde, ampliando os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência 

e participação cidadã; Diretriz nº 6 - Fortalecer a Gestão do SUS na esfera municipal, por meio da formulação 

de políticas, do apoio interfederativo, da qualificação dos investimentos, da indução dos resultados, da 

modernização administrativa e tecnológica, da qualificação e transparência da informação; buscando ampliar o 

nível das decisões com o objetivo de melhorar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à 

população e Diretriz nº 7 - Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento de Doenças 

Emergentes e Reemergentes no Município. Na ocasião também foram levantadas pelos conselheiros algumas 

metas para serem inseridas no plano municipal de saúde, sendo: a necessidade de articular ações intersetoriais 

ao combate à leishmaniose; a construção de uma central de abastecimento farmacêutico; construção da sede da 

vigilância em saúde; a construção de um almoxarifado para a secretaria municipal de saúde; a reforma e 

ampliação do canil, com possibilidade de mudança de localização; a recomposição dos agentes comunitários 

de saúde; melhoria da logística dos carros para o TFD; elaboração protocolo de atendimento TFD e viabilizar 

atendimento veterinário para animais de pessoas carentes. Ficou definido que nas próximas reuniões serão 

retomadas discussões da construção coletiva do Plano Municipal de Saúde e elaboração das propostas. xxxxxx 

2) Atualização do Protocolo Municipal de Distribuição de Fraldas: Sra. Angélica solicita a supressão 

desta pauta a pedido da Sra. Ticiana, pois não houve tempo hábil para encaminhamento antecipado para a 

apreciação deste conselho, sendo aprovado pela plenária. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes Vigilância em Saúde: Sr. Carlos, Chefe da Vigilância em Saúde, apresenta para ciência os 

dados de casos notificados de dengue no município de 03/01 à 28/06, sendo: 27 positivos, 53 negativos e 0 

aguardando resultados. Que está sendo programado novo mutirão da dengue para a 1° quinzena de agosto. 

Com relação aos casos de Leishmaniose em cães, foram 55 casos. Que destes 26 animais estão em tratamento, 

10 óbitos e 19 eutanásias. Que os cães em tratamento são monitorados pelas duas veterinárias do município de 

04/04 meses, com a apresentação de laudo emitido pelo veterinário que realiza o acompanhamento dos cães.  

Que os casos foram notificados em 10 bairros na zona urbana e 02 casos na zona rural. Cita os procedimentos 

realizados em caso positivo de algum cão. Apresenta também o número de castrações realizadas pelo Centro 

Municipal de Castrações que totalizaram até o momento 157, sendo 129 cães (63 machos e 66 fêmeas) e 30 
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gatos (11 machos e 19 fêmeas). 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 para os tutores é preciso comprovar a 

renda, preencher a ficha, anexar o comprovante de residência e de renda. Posteriormente as fichas passam por 

avaliação e as cirurgias serão agendadas na ordem da entrega das mesmas. Em seguida fala sobre os informes 

COVID: que amanhã (30/06), a vacinação da Covid-19 será para a população geral na faixa etária de 52 a 54 

anos no Poliesportivo Jiboião. Que já foram vacinados na data de 28/06, 7.960 pessoas com a 1° dose e 2.613 

com a 2° dose. Que a ultima atualização de casos em 28/06 foram 6.376 notificações, 4.155 casos negativos, 

2.195 casos confirmados e 44 óbitos.  Sra. Dora também relata as ações da vigilância sanitária no combate a 

pandemia e as fiscalizações aos estabelecimentos comerciais. Que infelizmente há muita falta de 

conscientização das pessoas e são freqüentes as queixas de festas em “lares”. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Saúde referente ao mês de Junho de 2021, atualizado até a data de 29/06/21. E faz um breve relato sobre os 

valores repassados ao município relativos a custeio e investimentos. Atualiza os dados dos casos covid 

positivos e óbitos no município, apresentando gráfico mês a mês da evolução dos mesmos até a data de 

24/06/21. Informa que foram cadastradas no site do Fundo Nacional de Saúde, novas propostas, sendo: 

Deputado Federal Junio Andrade, no valor de R$ 94.114,00 para Incremento Temporário do Piso da Média e 

Alta Complexidade destinado ao fundo municipal de saúde, Deputado Federal Junio Andrade, no valor de R$ 

205.886,00 para Incremento Temporário do Piso da Média e Alta Complexidade destinado à Santa Casa de 

Misericordia Padre Eustáquio e Deputado Federal Leo Mota para Incremento Temporário do Piso da Atenção 

Básica, no valor de R$ 100.000,00. Entrega aos conselheiros cópia do Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Saúde aprovado pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde em 25/05/2021 e também 

Comunicado CSIOPS 04/2021 de 10/06/21 que relata sobre o atraso na disponibilização da versão de 

transmissão do SIOPS 1º e 2° bimestres de 2021. Que como não há a previsão para a regularização do sistema, 

e que estávamos no aguardo para a finalização do 1° relatório quadrimestral de 2021, cujo prazo era 30 de 

maio, informa que irá apresentar a parte orçamentária com os dados brutos obtidos por meio do setor de 

contabilidade e controle interno da prefeitura, para a próxima reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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 ....................................................................................................................................... 

Jardilino Jesus de Oliveira ...................................................................................................................................... 

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

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

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

Adriana Lima Gomes............................................................................................................................................... 
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Sirlene Cardoso Roncari.......................................................................................................................................... 

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

Maria Célia de Castro ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 


