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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 

BIÊNIO: 2015/2017 
CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA 53 à 54 

 
 DATA: 23/02/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

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

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

trabalhadas: 1. Recomposição do CMS biênio 2017-2019; 2. Informes gerais. Estavam presentes na 

reunião os conselheiros Daydila Gomes Duarte, Jacqueline Beatriz Dias, João Paulino de Freitas, Neusa 

Dias Custodio, Luiz Antonio Rodrigues, Tiago Andrade Ferreira, Priscila Cristina L. R. Correa, Fabiele 

Parra Lomaz, Kátia Patrícia Gomes Basílio e Adriana Lima Gomes. Também estavam presentes: 

Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, Tânia Aparecida Quintino 

Ferreira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h10 min, após a 

verificação do quorum. Sra. Angélica informa que justificaram a ausência os conselheiros Samira, Celso e 

Roger. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 09/02/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

extraordinária do dia 09/02/2017, sendo aprovada e assinada pelos presentes. Sra. Priscila na 

oportunidade, durante a leitura da Ata, aproveita para esclarecimentos à respeito das questões pendentes 

que haviam ficado para serem respondidas posteriormente mediante novas orientações recebidas da 

SES/MG. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Recomposição do CMS biênio 2017-2019: Sra. Angélica faz um resumo de todas as questões 

levantadas pelo conselho em relação à recomposição/eleição do novo conselho para o Biênio 2017-2019, 

além de citar a Resolução CNS n° 453/2012 e as leis municipais n° 2229/2015 e 2214/2015. Também 

realiza a leitura da Minuta do Edital de chamamento público para eleição do Conselho Municipal de 

Saúde de Ibiá – Biênio 2017-2019. Posteriormente abre para as discussões com os conselheiros, onde são 

debatidas várias questões e ponderações, deliberando-se em acordo unânime dos presentes, de manter o 

edital para eleição do conselho municipal de saúde que será regulamentado por meio de uma resolução 

deste conselho. Também foi realizada a definição dos membros que comporão a comissão do Conselho 

Municipal de Saúde para condução do processo eleitoral, ficando aprovado: Sr. Luiz Antonio Rodrigues 

(usuário), Sra. Jacqueline Beatriz Dias (usuário), Priscila Cristina L. R. Correa (trabalhador) e  Fabiele 

Parra Lomaz (prestador), além de contar com o apoio administrativo deste conselho, Sra. Angélica. xxxx 
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2.  Informes Gerais: Sra. Tania, esclarece para ciência deste conselho, que recentemente 

encaminhou oficio para a SRS de Uberaba, posicionando a respeito das constatações levantadas no ano 

anterior pela Vigilância Sanitária e que solicitou prazos para sanar as pendências encontradas. Também 

esclarece que recentemente, houve a confirmação de morte de primata pelo vírus da Febre Amarela na 

área próximo ao Tobati e outro exame NEGATIVO no macaco encontrado no Bairro São Dimas. Que a 

intensificação vacinal na área rural já estava sendo realizada, entretanto que com a confirmação a 

estratégia passava a ser de casa em casa em toda a zona rural. Que estão trabalhando duas equipes 

volantes para a vacinação e que por esta razão, com o intuito de priorizar a vacinação rural, 

temporariamente estão suspensos os atendimentos da Equipe da Zona Rural. Que os usuários da Zona 

Rural, serão atendidos excepcionalmente, durante esse período, nas unidades de saúde urbanas. Que sabe 

que há relatos de reclamação com relação à vacinação de febre amarela nas unidades com a distribuição 

de senhas. Esclarece que tal medida foi tomada, pois as doses de vacinas nas unidades estão sendo 

repostas quase que diariamente, entretanto, ao receber o quantitativo diário, a equipe de enfermagem 

preconiza o numero de doses para o quantitativo de usuários; a fim de se evitar que um usuário fique na 

fila e quando chegar sua vez, não haja vacina. Que também houve no sábado anterior, na feira livre, uma 

intensificação de vacinação contra a febre amarela, sendo vacinadas aproximadamente 1000 pessoas das 

07 às 15 horas. Sr. João relata sobre ocorrido hoje na UBS José Olimpio, onde estavam aproximadamente 

15 pessoas, aguardando atendimento médico e que posteriormente foram avisados que não haveria 

atendimento. Sra. Tânia lamenta o ocorrido e esclarece que foi informada pela manha que a médica havia 

passado na seleção para residência médica e que por isso não iria mais trabalhar, encerrando suas 

atividades naquela unidade. Que já esta entrando em contato com outro profissional, e que breve 

estaremos com um novo profissional para aquela unidade. Sr. João também elogia o trabalho da vigilância 

em saúde, que há um caso suspeito de dengue próximo a sua casa e que foi realizado o UBV em sua 

residência rapidamente. Sra. Tânia aproveita para informar sobre a realização do mutirão da dengue no 

próximo sábado, dia 11/03 e que no dia 08/03, na praça do fórum, haverá uma carreta da hanseníase, com 

aferição de glicemia, pressão, palestras e três médicos, sendo uma dermatologista de Araxá. xxxxxxxxxx   

 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 40 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Daydila Gomes Duarte. .............................................................................................................................. 

Jacqueline Beatriz Dias.. ............................................................................................................................. 

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

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

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

Tiago Andrade Ferreira.................................................................................................................................. 
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Priscila Cristina L. R. Correa............................................................................................... ........................ 

Fabiele Parra Lomaz...................................................................................................................................... 

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

Adriana Lima Gomes........................................................................................................... ........................ 

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

Tania Aparecida Quintino Ferreira.................................................................................................................. 
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