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

de dois mil e dezesseis, às 13horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem 

trabalhadas: 1. SIOPS 5° e 6° bimestre de 2015 (Sr. Jose Cláudio); 2. Casa de Apoio de Uberaba (Sr. Jose 

Cláudio); 3. Dados da dengue em Ibiá e multirão de limpeza (Sr. Luiz Fernando); 4.Informes gerais. 

Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e suplentes: Jacqueline Beatriz Dias de Sousa, João 

Paulino de Freitas, Neusa Dias Custódio, Luiz Antonio Rodrigues, Tiago Andrade Ferreira, Dalva 

Aparecida Militão e Katia Patricia Gomes Basilio. Também estava presente: Angélica Ayako Kirita, 

apoio administrativo deste conselho, José Claudio de Paiva Reis, Luiz Fernando Machado Borges e 

Rosilma Silva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h15min, após a 

verificação do quorum. Sra. Angélica informa que justificaram ausência as conselheiras Flávia, Samira e 

Ticiana.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação das Atas das Reuniões dos dias 26/01/2016 e 01/02/2016: 

Realizada a leitura da Ata da Reunião ordinária do dia 26/01/2016 e da Reunião Extraordinária do dia 

01/02/2016, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) SIOPS 5° e 6° bimestre de 2015: Sr. José Claudio, apresenta para ciência dos conselheiros os 

dados referentes aos SIOPS do 5° e 6° bimestre de 2015. Que com relação ao SIOPS do 5° bimestre, a  

despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou 21,31 % da receita de 

impostos e transferências constitucionais e legais, indicando que o município está cumprindo a 

Constituição Federal (LC 141/2012). As despesas com saúde de seu município representaram um gasto 

por habitante de R$412,51 sendo 39,84 % com pessoal ativo, 0,20 % com medicamentos, 14,58 % com 

serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, 0,47 % com investimentos 44,91 % com outras despesas. Em 

relação às receitas 9,39 % da receita total do Município são provenientes de impostos diretamente 

arrecadados e 75,93 % são transferidos por outras esferas de governo. Com relação ao SIOPS do 6° 

bimestre as despesas com saúde representaram um gasto por habitante de R$529,54 sendo 39,46 % com 

pessoal ativo, 0,19 % com medicamentos, 15,90 % com serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, 1,05 % 

com investimentos 43,41 % com outras despesas. Que despesa com saúde financiada por recursos 

próprios municipais representou 22,15 % receita de impostos e transferências constitucionais e legais. 
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Além de informar aos conselheiros os valores das despesas executadas por bloco nos bimestres e 

esclarecimentos solicitados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

3) Casa de Apoio de Uberaba: Sr José Claudio, informa aos conselheiros que indicou a funcionária 

Rosilma para ir duas vezes na semana para Uberaba, verificar a situação da casa de apoio de Uberaba, 

com o objetivo de realizar a limpeza, controlar o fluxo de hospedes, verificar e corrigir problemas de 

manutenção e controlar os mantimentos. Sra. Rosilma, cita como os principais problemas da casa: a 

inexistência de uma pessoa responsável pela casa, a entrada aleatória de várias pessoas de pessoas, a 

questão da limpeza da casa, a necessidade de realização de manutenção preventiva na casa, camas 

quebradas e a entrada de pessoas que não necessitam da casa e estão lá. Sr. José Claudio relata que está 

providenciando o aluguel de um novo imóvel, adequado às necessidades dos usuários da casa de apoio, 

localizado próximo ao Hospital Escola, mais amplo e com maior número de cômodos que o imóvel atual. 

Além de analisar a viabilidade de contratação de um profissional fixo para este novo imóvel. xxxxxxxxx 

4) Dados da dengue em Ibiá e multirão de limpeza: Sr. Luiz Fernando relata as ações realizadas 

no município de combate a dengue, citando: a realização do mutirão de limpeza em novembro de 2015, 

em que foram retiradas 40 toneladas de lixo; o deslocamento dos ACS para colaborar no trabalho de 

combate a dengue; a realização da cobertura de visitas domiciliares pelos ACE para controle da dengue 

nos ciclos; realizados tratamento focal com herbicida (1.636); eliminados 28.448 possíveis criadouros; 

31.732 depósitos tratados e eliminados; ações educativas; trabalhado parcerias com as escolas; entre 

outras ações. Que no ano de 2015, de 04/01 à 26/02, foram notificados 66 casos, sendo 38 positivos e 28 

casos negativos. Que no mesmo período, em 2016, foram notificados 57 casos, sendo 07 positivos, 33 

negativos e 17 sem resultado até o momento. Que no dia 15 de fevereiro foi realizada uma reunião com 

intuito de mobilizar os diversos atores no combate a dengue. E que está programada uma grande ação nos 

dias 27 e 28/02, onde no dia 27 será realizada uma blitz educativa, com panfletagem e orientações e stand 

na feira livre. Já no dia 28 será realizado um novo multirão de limpeza, que contará com o apoio da 

sociedade, contando com 14 caminhões privados, 05 caminhões da prefeitura e 120 homens entre 

voluntários e funcionários. Além de ampla divulgação nos meios de comunicação. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Outros assuntos: Houve a discussão entre os conselheiros sobre a atuação do conselho e a 

importância de seu fortalecimento. Além de discutir o funcionamento do sistema de saude, da falta de 

profissionais, das dificuldades enfrentadas e das divergências de pensamentos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas 45 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jacqueline Beatriz Dias de Sousa .................................................................................................................... 

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

Neusa Dias Custódio................................................................................................................................. 
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Luiz Antonio Rodrigues....................................................................................................... .......................... 

Tiago Andrade Ferreira..................................................................................................................... ............ 

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

Katia Patricia Gomes Basilio................................................................................................. ......................... 

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

José Claudio de Paiva Reis................................................................................................... ......................... 

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

Rosilma Silva.................................................................................................................................................. 
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