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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 10 (verso) à 11 (verso)  

 
 DATA: 23/06/2015 
 INÍCIO: 13h20min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e três de junho de 

dois mil e quinze, às 13 horas e 20 minutos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a 

serem trabalhadas: 1. Leitura, para a aprovação da Ata da reunião do dia 08/06/2015; 2. Metas 

SISPACTO 2015; 3. Aprovação do Regimento Interno da VII Conferência Municipal de Saúde; 4. 

Doação de detectores fetais e balanças antropométricas/ Rede Cegonha; 5.  Emenda Parlamentar Dep. 

Aracely de Paula; 6. Falta de funcionários nas Unidades de Saúde, Farmácia Municipal e Unidade de 

Saúde Mental; 7. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e suplentes: Sra. 

Dalva Aparecida Militão Gomes, Sr. João Paulino de Freitas, Sr. Roberto Ferreira Santos, Sra. Priscila 

Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. Luiz Antônio Rodrigues, Sra. Flavia 

Rodrigues Carvalho, Sr. Evaldo Luiz Borges, Sra. Jacqueline Beatriz Dias de Souza, Sra. Ticiana 

Angélica dos Santos. Também estava presente: Sra. Angélica Ayako Kirita, apoio deste conselho. xxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h20min. Foi 

verificado quórum às 13h25 minutos e foi realizada a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 

08/06/2015, sendo esta Ata aprovada. Na oportunidade a Sra. Priscila esclarece aos presentes que foi 

iniciada a reforma da farmácia , em resposta à demanda apresentada na reunião anterior. E a Sra. Ticiana 

também informa sobre a distribuição dos EPI’s (Botas e Luvas) para as servidoras da limpeza lotadas nas 

Unidades de Saúde. Em seguida foi dado andamento das pautas do dia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Metas SISPACTO 2015:  Sra. Ticiana, informa que o Pacto pela Saúde define um rol de 

indicadores universais a todos os entes e alguns específicos para cada ente, sendo que estes devem ser  

utilizados nos instrumentos de planejamento do SUS. Que todos os indicadores pactuados serão apurados 

e avaliados anualmente e seus resultados comporão o Relatório Anual de Gestão, a ser enviado a este 

Conselho de Saúde. Que anualmente são registradas as metas no aplicativo Sispacto e que para cada meta 

é necessária a pactuação das responsabilidades dos entes, tendo em vista viabilizar o seu cumprimento. As 

responsabilidades individuais dos entes serão pactuadas e descritas no contrato, com base em cálculo 

específico de cada meta, quando couber. Em seguida apresenta todos os indicadores pactuados pelo 

município de Ibiá, para o ano de 2015 e os resultados alcançados no ano de 2014. Após os indicadores 

para o ano de 2015 serem apresentados e os esclarecimentos prestados pela Sra. Ticiana, os indicadores e 

metas do Pacto de Transição 2014-2015 foram aprovados pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Aprovação do Regimento Interno da VII Conferência Municipal de Saúde: Sra. Angélica 

apresenta aos conselheiros a minuta do Regimento interno da VII Conferência Municipal de Saúde, para a 
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apreciação e aprovação deste conselho. Foram solicitadas alterações nos artigos 8° e 19° pelos presentes e 

o mesmo foi aprovado após a realização destas alterações. Também foi deliberado que para cada eixo de 

discussão da conferência, um conselheiro seja integrante do grupo, definindo que para o eixo I (Sra. 

Jacqueline), eixo II (Sra. João Paulino), eixo III (Sr. Roberto), eixo IV (Sr. Luiz), eixo V (Sra. Priscila), 

eixo VI (Sra. Dalva), eixo VII (Sra. Neusa) e eixo VIII (Sra. Flavia). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

3) Doação de detectores fetais e balanças antropométricas/ Rede Cegonha: Sra. Angélica 

informa para conhecimento deste conselho que o Ministério da Saúde, com o objetivo qualificar a atenção 

oferecida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do provimento de equipamentos para 

as UBS, doou ao município de Ibiá, 06 detectores fetais no valor total de R$ 1.168,14, de acordo com o 

Termo de doação n° 7558/2015 e 01 balança antropométrica adulta para a Unidade de Saúde José Ribeiro, 

Termo de doação n° 4998/2013. Sra. Angélica informa que desde 2013, Ibiá foi contemplado pelo 

Ministério da Saúde para receber os equipamentos e que só há alguns meses os mesmos foram retirados 

em Belo Horizonte. Que os equipamentos já estão devidamente patrimoniados e entregues para as 

Unidades de Saúde para serem efetivamente utilizados pelas equipes da atenção primária. Xxxxxxxxxxxx 

4) Emenda Parlamentar Dep. Aracely de Paula: Sra. Angélica informa para conhecimento deste 

conselho que a Emenda Parlamentar do Deputado Aracely de Paula, foi cadastrada no site do Fundo 

Nacional de Saúde em dezembro de 2013, sendo o n° da proposta: 11409.503000/1130-04, no valor de 

R$ 240.000,00 para a aquisição de material e equipamentos permanentes para as Unidades de Saúde. Que 

para a Unidade Agda Borges foram contemplados 21 itens (R$ 23.373,83), Unidade José Ribeiro – 21 

itens (R$ 26.082,83), Unidade Salvino Basílio – 23 itens (R$ 27.321,83), ESF Tobati/Argenita (Unidade 

Argenita) - 08 itens (R$ 99.056,00), Unidade José Olimpio – 23 itens (R$ 26.521,83) e ESF Santa Cruz – 

25 itens (R$ 37.643,68). Totalizando R$ 132.543,35 em equipamentos e R$ 107.500,00 no veículo pick-

up a ser utilizado no transporte da equipe da zona rural. Que todos os itens já estão patrimoniados e sua 

distribuição já estão sendo realizadas. Que a comprovação da aplicação dos recursos será analisada  com 

base no relatório de Gestão deste ano. Que todo recurso repassado deve ser depositado em uma conta com 

rendimentos e estes serem utilizados no próprio projeto. Que após a execução do projeto, o saldo final da 

conta onde estavam aplicados os recursos, terminou com saldo de R$ 15.127,98. Que por este motivo 

estes recursos serão utilizados para a aquisição de novos equipamentos para as Unidades de Atenção 

Primária cadastradas no projeto inicial. Sendo favorável por este conselho, a utilização dos rendimentos 

para este fim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Falta de funcionários nas Unidades de Saúde, Farmácia Municipal e Unidade de Saúde 

Mental: Sr. João, relata que algumas áreas estão descobertas pelos agentes comunitários de saúde e que 

também à falta de funcionários nas unidades, prejudicando o andamento das mesmas. Relata que a 

farmácia municipal fecha no almoço e que para alguns usuários seria muito importante que a mesma 
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atendesse neste horário, principalmente para quem trabalha. Ficando definido pelos conselheiros o envio 

de oficio ao secretário de saúde para solicitação de maiores esclarecimentos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

6) Informes gerais: Sr. Luiz informa que esteve na Policlínica e que as unidades continuam com o 

problema de abastecimento de material para coleta de citologia (lâminas). Sr. Roberto reclama da 

morosidade na aquisição dos materiais. Sra. Priscila esclarece que acha que pode ter ocorrido o que 

aconteceu no ano passado durante a aquisição de medicamentos, por falta de dotação orçamentária. Não 

havendo compras nos meses de outubro, novembro e dezembro. E com o contrato das empresas licitadas 

vencendo em janeiro 2015 e a necessidade de montar novo pregão, causando o desabastecimento. 

Provavelmente o mesmo ocorreu com os materiais médico hospitalares. Sra. Ticiana, mostra aos 

conselheiros os pedidos de compra dos materiais realizados e que infelizmente não obteve êxito. Ficando 

definido o envio de um oficio por parte deste conselho, ao secretario de saúde, solicitando providências e 

novos esclarecimentos, com cópia ao setor de compras da prefeitura. Sr. Luiz traz a demanda de uma 

denuncia do assentamento, sobre o agente comunitário de saúde. Que o mesmo fica durante o expediente 

de trabalho, no seu bar gerando grande descontentamento dos usuários daquela localidade com relação ao 

trabalho exercido pelo mesmo. De consenso com os conselheiros foi acordado a realização de um oficio 

ao secretário solicitando esclarecimentos sobre a denuncia apresentada. Sra. Priscila informa que há a 

necessidade de deliberar junto a este conselho sobre algumas demandas da farmácia, citando questões 

como a distribuição de medicação na Zona rural, a aquisição de fitas de glicemia e a necessidade de 

normatizar a distribuição das fitas de glicemia. Como são assuntos de grande relevância e que 

demandarão maiores deliberações, ficou acordado a convocação de nova reunião extraordinária em 

15/07/2015 para tratar da matéria. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 17 horas e 10 minutos e eu, 

Angélica Ayako Kirita, coordenador da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida 

e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dalva Aparecida Militão Gomes ............................................................................................................... 

João Paulino de Freitas........................................................................................................................ ...... 

Roberto Ferreira Santos.............................................................................................................................. 

Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa................................................................................................. 

Neusa Dias Custódio.................................................................................................................................... 

Luiz Antônio Rodrigues .............................................................................................................................. 

Evaldo Luiz Borges................................................................................................................................... 

Jacqueline Beatriz Dias de Souza............................................................................................................... 

Flávia Rodrigues Carvalho......................................................................................................................... 

Ticiana Angélica dos Santos ................................................................................................. ...................... 

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