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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2015/2017 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 17 (verso) à 18 (verso)   
 

 DATA: 16/09/2015 
 INÍCIO: 13h25min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 
Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em dezesseis de 

setembro de dois mil e quinze, às 13horas e 25 minutos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de 

Ibiá. Pautas a serem trabalhadas: 1. Audiência Pública sobre a Dengue (Sr. Luiz Fernando); 2. Informes 

gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e suplentes: Dalva Aparecida Militão 

Gomes, João Paulino de Freitas, Kátia Patrícia Gomes Basílio, Silvia Brito Costa, Adriana Cristina dos 

Santos; Neusa Dias Custodio e Luiz Antonio Rodrigues. Também estava presente: Sr. Luiz Fernando 

Machado, chefe da Vigilância em Saúde e a Sra. Angélica Ayako Kirita, apoio deste conselho. xxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luis, às 13h25min, após a 

verificação de quórum. Agradeceu a presença de todos, justificou sua ausência nas reuniões anteriores por 

problemas pessoais e realizado a leitura da pauta do dia para a apreciação. Também foi solicitada a 

inserção na pauta, a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia 26/08/15 pela Sra. Angélica, sendo 

acatada. Em seguida a mesma foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Angélica também justifica a 

ausência dos conselheiros Sr. Evaldo, Sra. Priscila e Sra. Flávia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Audiência Pública sobre a Dengue: Sr. Luiz Fernando, chefe da vigilância em saúde, informa 

que no dia 24 de setembro, será realizada uma audiência pública sobre a Dengue. Que tem como foco a 

discussão de estratégias de mobilização da sociedade para o combate a dengue. Que conta com o apoio 

deste conselho para mobilização da comunidade a participar e colaborar nas ações de combate diário. Que 

serão realizadas divulgações da audiência na radio, em carros de som, convites aos diversos setores e 

empresas de Ibiá, além da confecção de cartazes. Que como não tem como viabilizar o envio de convites 

para todas as residências, já solicitou a colaboração dos agentes comunitários de saúde e de endemias para 

informar e convidar a população. Que o setor de vigilância em saúde trabalha ações de combate a dengue, 

durante o ano inteiro, com intensificação em alguns períodos. Que ano passado o município registrou uma 

quantidade expressiva de casos.  Que para este ano, está previsto 4.877 casos pelo Estado no município. 

Que até o momento foram notificados 398 casos positivos para Ibia, neste ano. Que a maioria dos casos 

ocorre entre janeiro e julho, porem já foi notificado casos atípicos em agosto e setembro. Que já agendou 

reuniões em vários bairros para discutir a dengue e procurar soluções em conjunto com a comunidade, de 

acordo com cada realidade local. Que infelizmente obteve pouco êxito, devido à baixa adesão da 

população. Que só as ações da equipe da vigilância não são 100% efetivas, pois há a necessidade da 

colaboração e participação continua da população. Cita as dificuldades enfrentadas, como exemplo: lotes 
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sujos, casas fechadas, a resistência em relação à visita do agente dentro dos domicílios (20 a 30% das 

residências), entre outros.  Que conta com o apoio deste conselho no intuito de mobilizar a população. 

Sra. Dalva lembra que no ano passado foi realizado o trabalho nas escolas com as crianças e acha que a 

iniciativa foi válida e obteve retorno positivo.  Sr. João Paulino, fala do problema dos lotes vagos e que se 

tornam depósitos de lixo. Que hoje mesmo a equipe da vigilância retirou dois sacos de lixo de um lote. 

Que acha que deveria ter uma fiscalização mais intensa com os proprietários deste lotes vagos. Sr. Luiz 

Fernando, esclarece que a lei que rege sobre a manutenção da limpeza dos lotes vagos já foi aprovada e 

que logo estará em funcionamento, pois ainda há a necessidade cumprir alguns prazos legais para a 

regularização e está no aguardo do jurídico sobre a entrega dos blocos de notificação. O presidente deste 

conselho, Sr. Luiz, fornece ao Sr. Luiz Fernando, listagem das instituições evangélicas para o 

encaminhamento de convites e se oferece para entregá-los pessoalmente aos seus representantes. Sra. 

Kátia também solicita que seja enviado para a APAE, informações à respeito da Audiência Pública, para 

que seja enviados como recado aos alunos. Sr João, relata que existem bueiros com escoamento 

inadequado e que por esta razão a água fica empossada, podendo se tornar foco do mosquito. Sr. Luiz 

Fernando solicita que esta informação seja repassada ao setor de vigilância para que os agentes de 

endemias possam realizar visitas para verificação. Sra. Dalva também relata sobre o córrego do bairro são 

Benedito. O Sr. Luiz Fernando relata que o local foi visitado pelo Prefeito, que iria ver a possibilidade de 

canalizar o córrego. Além de ter sido realizado a limpeza em volta do córrego e aterramento local. Sr. 

Luiz, presidente, agradece a presença do Sr.Luiz Fernando, e relata a importância das ações de combate a 

dengue e os esclarecimentos a este conselho; sendo esta matéria discutida varias vezes por este conselho.  

2) Informes Gerais: Sr. João pergunta sobre o recurso repassado para custeio do deslocamento dos 

delegados para a 8° CES. Que ficou sabendo que o recurso deve ser depositado na conta do delegado 

participante. Sra. Angélica, apoio deste conselho, esclarece que  foi destinado o valor de R$ 400,00 por 

delegado e que para Ibiá, foi transferido pelo FES o valor de R$ 1.200,00 referente à 03 delegados. Que 

como o Sr. Luiz não pode comparecer na CES por motivos pessoais, o valor destinado ao seu custeio 

deverá ser restituído ao Estado. Que está aguardando maiores esclarecimentos pela SES, sobre o fluxo 

desta restituição. Que com relação ao recurso dos dois delegados que foram participar da CES, esclarece 

que segundo informações recebidas por email pela Sra. Polyanna Silva da SES/MG, o município poderá 

utilizar os recursos para a aquisição de passagens, deposito na conta corrente do delegado, fretamento de 

vans, carro da prefeitura e alimentação durante a viagem de acordo com a legislação municipal e que seu 

saldo poderá ser utilizado como apoio ao controle social, já que é um recurso de “apoio a participação e 

ao controle social”. Que como foi disponibilizado o carro da prefeitura para conduzir os delegados para 

Belo Horizonte, orientou aos delegados para trazerem cupons fiscais de toda a alimentação consumida na 

viagem, para a sua devida restituição. E que o saldo seria utilizado para apoio deste conselho. Que 

posteriormente trará a este conselho a prestação de contas dos gastos deste recurso, pois está aguardando 
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os cupons do Sr. Renato, delegado que participou da conferencia. Que já esta de posse dos cupons fiscais 

da outra delegada. Que após, trará o valor final do saldo para discutir o plano para a utilização do recurso 

por parte deste conselho. Que poderá enviar uma solicitação de maiores esclarecimentos da utilização 

deste recurso a SES. Sra. Silvia esclarece que possui dificuldade para participar das reuniões ordinárias 

deste conselho nas ultimas quartas feiras, devido à grande demanda em seu serviço nesta data e que por 

isso algumas vezes está ausente. Em seguida a sua fala, foi deliberada por este conselho, que como não há 

outros impedimentos, em outras datas pela maioria dos presentes, que a reunião ordinária deste conselho 

seja ALTERADA para todas as ultimas terças-feiras de cada mês. Ficando agendada a próxima reunião 

ordinária do conselho municipal de saúde para o dia 29 de setembro. Sr. Luiz relata que conheceu a casa 

de apoio na cidade de Patos e que a mesma é aberta para as pessoas que necessitam de hospedagem e 

estão em tratamento médico naquela localidade. Que irá repassar maiores informações para a Sra. 

Adriana do setor de TFD da secretaria de saúde para conhecimento. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas e 05 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............................................................................................................................. ... 

Kátia Patrícia Gomes Basílio ...................................................................................................................... 

Silvia Brito Costa ............................................................................................................................. ........... 

Adriana Cristina dos Santos .......................................................................................................................... 

Neusa Dias Custodio ...................................................................................................................... .............. 

Luiz Antonio Rodrigues ............................................................................................................................... 

Luiz Fernando Machado ............................................................................................................................... 

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