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

novembro de dois mil e quinze, às 13horas e 25 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 27/10/2015; 2. 

Plano de Contingência Municipal para o enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika; 3. Informes 

gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e suplentes: João Paulino de Freitas, Luiz 

Antonio Rodrigues, Flavia Rodrigues Carvalho, Dalva Aparecida Militão Gomes, Kátia Patrícia Gomes 

Basílio e Ticiana Angélica dos Santos. Também estava presente: Angélica Ayako Kirita, apoio 

administrativo deste conselho, Monica Aparecida Pimenta dos Santos, Luiz Fernando Machado Borges e 

Maria Auxiliadora Dutra Ferreira, que veio a reunião a pedido da Sra. Jacqueline do NAVI, que não pode 

vir por motivo de saúde. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

verificação do quórum. Em seguida inicia o andamento das pautas do dia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 27/10/2015: Realizada a leitura da Ata da 

Reunião Ordinária do dia 27/10/2015, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Plano de Contingência Municipal para o enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika: 

Sr. Luiz, Chefe da Vigilância em Saúde, explica resumidamente sobre a Dengue e que o município 

preocupado com a o risco de transmissão de dengue, elabora seu planejamento de ações para o próximo 

período de transmissão e apresenta o Plano de Contingência Municipal Contra Dengue, Chikungunya e 

Zika que contém o diagnóstico da estrutura para controle desses agravos disponível bem como as ações 

que serão executadas em caso de necessidade e de acordo com a situação epidemiológica atualizada. 

Também esclarece sobre os objetivos deste plano de contingência, a estrutura do município para 

enfrentamento da transmissão de dengue, chikungunya e zika e o sistema de monitoramento e 

acionamento do Plano de Contingência Municipal. Que para o ano de 2015 a estimativa prevista era de 

4.877 casos, levando-se em consideração um aumento de 20% devido às novas doenças, Zika e 

Chikungunya, também transmitidas pelo Aedes Aegypti. Que foram notificados 691 casos e confirmados 

até o momento 400 casos de dengue e nenhum casos das outras doenças. Que para o ano de 2016, estão 

estimados 496 casos da doença. Que para que o trabalho contra a dengue seja efetivo de fato se faz 
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necessário a mobilização de todos, e não só da saúde. Que o apoio e a colaboração da comunidade é 

importante para evitarmos a doença no município. Após sua apresentação do plano de contingência e os 

devidos esclarecimentos, este foi aprovado por unanimidade. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Informes gerais: Sra. Angelica informa aos membros do conselho, que em substituição ao Sr. 

Roberto, foi indicado o Sr. Tiago Andrade Ferreira para o segmento dos trabalhadores da saúde, como 

suplente. Sendo aprovado pelos presentes. O presidente do conselho, Sr. Luiz, em oportunidade a 

presença do chefe da vigilância Luiz (VISA), pergunta sobre as constantes reclamações de bueiros com 

acúmulos de água, entupidos, com mal cheiro, acumulo de sujeiras e da necessidade de limpeza dos 

mesmos. Que podem ser foco para o mosquito da dengue.  Sr. Luiz (VISA), relata que tem repassado 

essas reclamações ao setor de obras, responsável por estes serviços. Sr. João frisa que já havia relatado 

sobre este problema em outra reunião.  Em consenso foi deliberado que seja enviado ao secretario 

municipal de obras solicitação para esclarecimentos e verificação dos bueiros onde foi verificado este 

problema pelos conselheiros (bueiros da rua 9, esquina com a 16/ rua 60 em frente a construvel/ rua 165 

corrego da cachoeira e esquina da rua 21 com rua 34). Sr. Luiz, também informa que tem visto nas redes 

sociais reclamações por parte da comunidade e frisa que no momento de participação da comunidade, que 

foi a conferencia de saúde, houve baixa participação popular. Que acha interessante a divulgação das 

reuniões do conselho em mídias virtuais, para quem sabe, trazer a comunidade para próximo ao conselho. 

Sra. Angélica fica de conversar com o setor de comunicação da prefeitura para divulgar o conselho 

municipal de saúde, sendo acordado com os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 30 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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