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 DATA: 29/03/2016 
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Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e nove de março de 

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

trabalhadas: 1. Relatório Anual de Gestão 2015 (Sra. Angélica); 2. 3° Relatorio Quadrimensal da Saúde 

2015 (Sra. Angélica); 3. Questionário referente aos Conselhos Municipais de Saúde do Tribunal de 

Contas da União (sra. Angélica); 4. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros 

titulares e suplentes: Samira C. Freitas Carvalho, Evaldo Luiz Borges, Jacqueline Beatriz Dias de Sousa,  

João Paulino de Freitas, Neusa Dias Custódio, Luiz Antonio Rodrigues, Flavia Rodrigues Carvalho, 

Tiago Andrade Ferreira, Dalva Aparecida Militão, Katia Patricia Gomes Basilio e Ticiana Angélica dos 

Santos. Também estava presente: Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, e José 

Claudio de Paiva Reis. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h19min, após a 

verificação do quorum. Sr.Luiz justifica suas falas na reunião passada e pede desculpas aos companheiros 

por algum desentendimento que possa ter ocorrido. Sra. Angélica informa que justifica ausência da 

conselheira Adriana e faz a leitura do OF. CESMG 032/2016 recebido por este conselho que trata sobre a 

responsabilidade de capacitações dos conselheiros. Além disso, informa que o conselho foi convidado a 

participar do projeto de pesquisa “Processo de Regionalização em Saúde no Brasil: Análise da Pespectiva 

do Controle Social”, por meio de resposta em questionário eletrônico, optando o conselho por abster-se 

no momento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Leitura, para a aprovação da Ata da Reunião do dia 23/02/2016: Realizada a leitura da Ata da 

Reunião ordinária do dia 23/02/2016, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Relatório Anual de Gestão(RAG) 2015: Sra. Angélica esclarece que o RAG é um dos 

instrumentos de planejamento do SUS. Que este, de acordo com a legislação deve ser apreciado e 

aprovado pelo Conselho de Saúde; e traça os resultados da programação anual de saúde, a execução física 

e orçamentária e outras informações. Entrega cópias impressas do RAG aos conselheiros e reforça que 

todo o material já foi enviado antecipadamente ao email dos conselheiros para análise. Em seguida inicia 

a apresentação do RAG, explanando sobre a identificação do município e do gestor, e as considerações 

iniciais; dos dados de demografia e morbi-mortalidade;  da rede de saúde, publica e privada, prestadora de 

serviços; dos profissionais do SUS; da Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde, citando que 

dos indicadores de saúde, foram pactuados quarenta, sendo que o município cumpriu vinte e sete 
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indicadores (67,5%) e deixou de cumprir treze indicadores (32,50%), e a análise detalhada de cada um 

destes. Além de apresentar, a programação relacionada aos projetos de construções de unidades de saúde 

e aquisição de equipamentos, cadastradas no site do Fundo Nacional de Saúde, e que estão em execução e 

finalizadas; as principais Produções das Unidades de Saúde,do prestador Santa Casa Misericórdia Padre 

Eustáquio; Internações ocorridas na Santa Casa Misericórdia Padre Eustáquio e a dados do Projeto de 

Fortalecimento da Vigilância em Saúde.  Apresenta o demonstrativo de utilização dos recursos, citando 

que a despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou 22,15 % da receita de 

impostos e transferências constitucionais e legais, em acordo com a legislação (percentual mínimo fixado 

pela LC nº 141/2012). Além de detalhar as despesas da saúde, por blocos de investimentos. Com relação 

ao campo auditoria, informa que a Auditoria Especial  do Sistema Municipal de Saúde de Ibiá, realizada 

pelo Sistema de Auditoria Assistencial SES/MG, na Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio e 

Sistema Municipal de Saúde, em março de 2015, ainda está em andamento. Que o município já recebeu a 

análise preliminar desta, conforme já apresentado para ciência deste conselho em reunião anterior e 

encaminhado suas considerações a respeito à SES. E finaliza a apresentação citando as considerações 

finais e as recomendações para o presente ano. Esclarece duvidas e sendo posteriormente o RAG do ano 

de 2015, aprovado pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) 3° Relatorio Quadrimensal da Saúde 2015: Sra. Angélica apresenta para ciência deste o 

terceiro relatório quadrimensal da Saúde 2015 e apenas complementa as informações que já foram 

informadas na apresentação anterior do RAG. Uma vez que, o relatório quadrimensal apresenta estrutura 

muito semelhante ao RAG, porem de avaliação quadrimensal e subsidia a construção do Relatório 

Anual de Gestão, havendo coerência entre os mesmos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) Questionário referente aos Conselhos Municipais de Saúde do Tribunal de Contas da 

União: Em consenso foi deliberado pelos conselheiros que fosse convocada uma reunião extraordinária 

no dia 06/04 para a discussão exclusiva deste questionário. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Informes e Assuntos Gerais: Sra. Monica referência em Saúde do Trabalhador do município 

convida os membros deste conselho para participarem de uma palestra sobre saúde do trabalhador que 

será realizada no dia 05/04/16 às 15 horas e 30 minutos no anfiteatro da Câmara Municipal de Ibiá, 

realizada pelo Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador Regional de Araxá. O Sr. João Paulino, 

reclama da situação da limpeza das ruas e da atitude do pessoal da empresa de coleta do lixo, que antes do 

caminhão passar; junta todo o lixo em alguns pontos. O problema, segundo ele, e que como demora um 

tempo entre essa atividade e a coleta propriamente dita, cães estão espalhando estes lixos nas ruas. 

Também novamente volta a falar da questão dos bueiros entupidos, que causam transtornos e acumulo de 

água, principalmente na época das chuvas. Cita o bueiro do córrego da cachoeira entre os bairros Nossa 

Senhora de Fátima e Centro, que está entupido, não dando vazão para a água fluir e pior, podendo ser um 

possível criadouro de mosquito da dengue. Sr. Luiz, também fala da possibilidade de acumulo de água 
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nos depósitos de lixo reciclável no bairro da Maroca, próximo a UBS Agda Borges. E o Sr. João Paulino 

do deposito situado na rua 07. Após discussão, foi levantado que seja enviado ao setor de Obras as 

questões sobre os bueiros entupidos e sobre alguma possibilidade de melhoria na coleta do lixo. E outro 

encaminhamento ao setor de Vigilância em Saúde, para acompanhamento “In locu” dos depósitos de lixo 

reciclável para combate aos criadouros do Aedes. Sra. Jacqueline informa que foi procurada para 

reclamações a respeito do atendimento na Santa Casa. Que segundo relatos o usuário procurou o 

atendimento na Santa Casa, Pronto Socorro, e que chegando lá, já havia duas pessoas aguardando há um 

tempo e que foi informado que o plantonista estava acompanhado um paciente em outra dependência do 

hospital. Como estava demorando, o usuário solicitou sua entrada para ver o médico e o encontrou 

deitado e mexendo no celular. Outra reclamação é relacionada à grosseria por parte da equipe de 

enfermagem daquele local. Sr. Luiz confirma que está ouvindo muitas reclamações a respeito do Dr. 

Davi, da Santa Casa. Também após, consenso foi deliberado, solicitar esclarecimentos a respeito das 

informações acima ao presidente do conselho da Santa Casa. Sr. João reclama da falta de fitas de glicemia 

no posto Central e de alguns medicamentos básicos na farmácia, além de informações à respeito 

inauguração da nova Unidade de Saúde José Olimpio. Sr. Luiz também reclama do aparelho da 

odontologia da UBS Agda Borges, que está molhando todo o usuário que procura o serviço. Com relação 

à saúde bucal, Sra. Jacqueline questiona sobre as orientações domiciliares para pacientes acamados e com 

outras patologias debilitantes.  Definido, oficializar o secretário de saúde para esclarecimentos dos 

assuntos discutidos em plenária. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Samira C. Freitas Carvalho............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

Flavia Rodrigues Carvalho........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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