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

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

trabalhadas: 1. Plano Municipal de Investimento de Vigilância em Saúde; 2. Informes gerais. Estavam 

presentes na reunião os conselheiros Daydila Gomes Duarte, Jacqueline Beatriz Dias, João Paulino de 

Freitas, Neusa Dias Custodio, Priscila Cristina L. R. Correa, Dalva Aparecida Militão, Fabiele Parra 

Lomaz, Roger Roberto Medeiros e Adriana Lima Gomes. Também estavam presentes: Angélica Ayako 

Kirita, apoio administrativo deste conselho, Carlos Augusto Ribeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Primeira Secretária do CMS, Sra. Daydila, às 13h20 

min, após a verificação do quorum. Sra. Angélica informa que justificaram a ausência os conselheiros 

Luiz Antonio, Celso, Tiago e Samira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Plano Municipal de Investimento de Vigilância em Saúde (PMIVS): Sr. Carlos esclarece que 

o PMIVS, tem como objetivo orientar a execução das ações e aplicação dos recursos financeiros da 

Vigilância em Saúde. Que em virtude da inclusão do 3° quadrimestre/2016 no Projeto de Fortalecimento 

da Vigilância em Saúde, onde será acrescida uma parcela quadrimestral, os planos devem ser prever a 

inclusão desta parcela e executados até 31/08/2017. Que a definição do valor total a ser programado é 

composto pelo saldo em conta que é de R$ 58.420,84, acrescido do valor previsto de parcelas ainda não 

repassadas no valor de R$ 21.061,92, totalizando o valor programado de R$ 79.482,76. Que o presente 

plano foi elaborado com a participação de todos os setores da Vigilância em Saúde, e que os desafios 

apontados são a incipiência de equipamentos, mobiliários e meios de transporte para a Vigilância em 

Saúde, de insumos para as ações de Vigilância em Saúde, dos processos de trabalho e da estrutura física. 

Que para estes desafios foram traçadas as estratégias em consonância com a diretriz correspondente do 

plano municipal de saúde, além de definir a ação e seu detalhamento com os recursos financeiros 

previstos. Faz a leitura de cada item contemplado no PMIVS e as devidas ponderações e esclarecimentos 

aos presentes. Posteriormente é aberto para a votação dos conselheiros, deliberando-se em acordo 

unânime dos presentes, pela aprovação do Plano Municipal de Investimento de Vigilância em Saúde 

apresentado. Sr. João Paulino solicita informações a respeito do funcionamento do canil. Sr. Carlos 

esclarece que coincidentemente está enviando para a promotoria uma resposta referente ao canil e que o 

mesmo encontra-se em pleno funcionamento, com boa estrutura, um funcionário para a manutenção, 
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limpeza e tratamento para todos os dias e de um veterinário. Que o canil encontra-se em sua capacidade 

máxima e que por esta razão não estão recolhendo cães de rua, salvo aqueles que trazem riscos e prejuízos 

a população. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.        Informes Gerais: Sra. Informa que na próxima terça haverá reunião ordinária deste conselho para 

a posse dos novos conselheiros – biênio 2017/2019. Que conta com a participação de todos os 

conselheiros atuais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas e 00 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.................................................................................................................................... 

Priscila Cristina L. R. Correa............................................................................................... ........................ 

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

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

Roger Roberto Medeiros............................................................................................................................. 

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

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

Carlos Augusto Ribeiro................................................................................................................................ 
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