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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e cinco de 

janeiro de dois mil e dezessete, às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a 

serem trabalhadas: 1. Plano de Contingência Municipal para o enfrentamento da Dengue, Chikungunya e 

Zika 2016-2017 e 2. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros Jacqueline Beatriz 

Dias, João Paulino de Freitas, Luiz Antonio Rodrigues, Celso Junior de Freitas, Tiago Andrade Ferreira, 

Priscila Cristina L. R. Correa, Fabiele Parra Lomaz e Roger Roberto Medeiros. Também estavam 

presentes: Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, Tania Aparecida Quintino 

Ferreira, Carlos Augusto Ribeiro, Luiz Fernando Machado Borges e  Zenobia Maria de Rezende 

Leopoldino. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h22 min, após a 

verificação do quorum. Esclarece que tal convocação se fez necessária mediante a urgência em relação à 

solicitação da Superintendência Regional de Saúde de Uberaba referente ao Plano de Contingência 

Municipal, que deveria ser apresentado a este conselho e encaminhado até o dia 27/01/16. Sra. Angélica 

justifica a ausência da conselheira Samira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 10/01/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

Ordinária do dia 10/01/2017, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Plano de Contingência Municipal para o enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika 

2016-2017: Sr. Luiz Fernando apresenta aos conselheiros o novo Chefe da Vigilância, Sr. Carlos.  Sr. 

Luiz Fernando, esclarece que o objetivo maior deste plano é evitar a ocorrência de óbitos por dengue. Que 

o Plano de Contingência possui o diagnostico da estrutura para o controle dos agravos e também as ações 

que serão executadas em caso de necessidade. Que possui também dois anexos, sendo o primeiro passível 

de atualização após a pactuação. Este informa que para o ano de 2017, o número de casos previstos é de 

496, numero bem parecido com a estimativa realizada no ano anterior. Que em 2016, Ibiá teve 127 casos 

confirmados e zero casos de zika e chikungunya. Que enquanto no estado houve um aumento de 80% dos 

casos, Ibiá teve uma queda de 75% dos casos. Que esta redução com certeza se deve ao trabalho realizado 

de controle do vetor e das ações realizadas. Que o município possui uma relação de imóveis por agente de 

1.006.  Que o estado prevê uma media de 800 à 1000 imóveis por agente de endemias. Que na opinião do 

Sr. Luiz Fernando o ideal seria o número de 800 imóveis para que seja realizada uma freqüência de 

visitação boa. Que este ano, foi realizado o Levantamento de Índice (LI) de infestação do Aedes aegyti, 

mailto:conselhodesaude@ibia.mg.gov.br


 
 

 
Rua Prefeito Noé Dias dos Reis, 190 – Centro – CEP: 38950-000 – IBIÁ/MG 

Tel: (34) 3631-1132    -     Email: conselhodesaude@ibia.mg.gov.br 
 

2 

onde 10% dos imóveis é vistoriado. O objetivo do LI é estabelecer quantos imóveis em um determinado 

bairro ou no município estão infestados pelo A. aegypti . O Ministério da Saúde recomenda como 

margem de segurança, índices abaixo de 1%. Que o resultado foi de 1,26, ou seja, estamos em estado de 

alerta. Que já estão sendo realizados os tratamentos focais e o fortalecimento da equipe com a contratação 

de novos agentes de endemias. Que até o momento, em 2017, foram seis notificações para dengue, cinco 

ainda em investigação e uma descartada. Que também constam no anexo 1 do plano, questões 

relacionadas à comunicação e a mobilização social, sobre a assistência ao paciente (estrutura e recursos 

humanos), o fluxo de atendimento, a regulação dos leitos para internação e a previsão de recursos 

necessários em casos de epidemia para os leitos, insumos e materiais. Já o anexo 2, demonstra o sistema 

de monitoramento e acionamento do plano de contingência que deverá ser realizada semanalmente nos 

meses de novembro à maio (período de alta transmissão) e quinzenalmente de junho à outubro (período 

de baixa transmissão) e encaminhada para a unidade regional de Uberaba. Sr. Joao Paulino volta a 

reclamar dos depósitos de material e também da sujidade dos lotes da rua oito. Que já havia falado em 

outras reuniões à respeito destes locais. Sr. Luiz Fernando relata que no município existem cinco pontos 

críticos, sendo um destes o citado pelo Sr. Joao. Que todas as ações relacionadas à vigilância foram 

realizadas e que estes também foram notificados. Sra. Jacqueline relata que seria interessante uma lei em 

que fosse obrigatória a manutenção da limpeza dos lotes vagos. Sr. Luiz Fernando relata que existe a Lei 

municipal que trata da limpeza dos lotes, entretanto há uma dificuldade para a sua efetiva aplicação pela 

ausência do fiscal de posturas para as notificações. Que existe apenas um fiscal, porém que trabalha com 

fiscal de obras e posturas, dificultando a execução. Que como as leis existem, falta mesmo é a adequação 

dos recursos humanos. E que também, o valor aplicado pela multa é irrisório e que havia discutido com o 

jurídico alguma mudança neste valor. Sra. Zenobia propõe a necessidade de reunir novamente com o 

jurídico com o objetivo de sanar estas dificuldades.  Posteriormente aos esclarecimentos e considerações 

de todos presentes, o Plano de Contingência foi aprovado pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Informes Gerais: Sr. Luiz relata ser de grande importância que as ações da saúde sejam 

divulgadas e que a população fique a par dos seus direitos e obrigações. Sra. Zenobia informa que o Plano 

de Ação de Comunicação da Prefeitura, contempla a inserção diária de noticias no site da PMI. Que 

também já tem um canal aberto para as informações da prefeitura na rádio, onde poderão estar inseridas 

as informações do conselho e as da saúde. Sra. Tania, inclusive cita que este espaço já foi utilizado nesta 

semana para falar a respeito da Febre Amarela. Sra. Zenobia também informa que está sendo reformulado 

o site da prefeitura e que as informações do conselho poderão e devem ser melhor divulgadas, garantindo 

uma maior transparência das ações. Que poderá ser criado um link direto com o conselho para 

recebimento de reclamações, elogios entre outros. Sra. Jacqueline solicita informações à respeito da 

vacina de febre amarela. Sr. Luiz Fernando e Sra. Tania, informam que está ocorrendo uma intensificação 

da vacinação por orientação da SRS de Uberaba, por epizootia . Ou seja, que houve um caso de morte de 
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primata e que ainda está em investigação. Não há caso confirmado no município e que os serviços estão 

em atenção, orientando as equipes de saúde, intensificando a imunização e a monitorização pela 

vigilância em saúde. Sr. Luiz parabeniza o trabalho realizado pela equipe de vigilância em saúde e espera 

que o trabalho continue. Sr. Luiz Fernando agradece e informa que irá repassar para os demais membros 

da equipe e aproveita para agradecer a parceria deste conselho. Sr. Luiz traz para conhecimento também, 

a denuncia de abandono de idoso na rua 21. Sr. Roger esclarece que também ficou sabendo desta questão 

e que acionou a policia militar e uma ambulância para dar assistência ao mesmo. Que esta situação está 

sanada e que o mesmo foi encaminhado ao Lar Vicentino. Sr. Luiz novamente relata as constantes 

reclamações por parte dos usuários à respeito das grosserias do Dr. Davi. Que já presenciou não somente 

com os usuários como dos profissionais que trabalham na instituição. Será encaminhado ao Diretor da 

Santa casa o encaminhamento para ciência desta reclamação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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