ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS
Aos 29 dias do mês de Novembro do ano de 2012, na cidade de Jahu, às 19h30min
horas; Realizou-se a DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde de Jaú na sala de Reunião do Ambulatório de Especialidades Dr.
Edwin Benedito Montenegro; sito a rua: Sebastião Toledo de Barros nº. 296, cidade
de Jaú, Estado de São Paulo às

19h30min; Com a presença dos seguintes

Conselheiros Titulares: Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima, Sr. Elicio Teixeira, Srª.
Fabiana Deliberali Srª. Sidalia Gomes Santana , Srª. Edna Alves, Srª. Maria Alice
Morato, Sr. Wilson Fracassi Junior, Srª. Célia Maria Gomes Polonio Bronze, Srª.Ruth
Helena Floret Turini Claro, Srª. Luciane Cristina F.L. Carraro Gatto, , Sr. Samyr
Atique, Dr. Mario Irusta Prada, Sr.Vanderlei Adelino, Conselheiros Suplentes: .; Srª.
Paula Vanessa R. F. Gusmam; Sr. Rodrigo Coelho; Srª. Silvia Rossomano; Srª.
Vanuci U. Trajai da Cruz; Foi justificada a falta dos conselheiros: Sr. Abdala Atique;
Srª. Eva Gertrudes Torelli Martini; Srª. Janaina Aparecida Canossa;

por motivos

profissionais e de saúde; Presentes também: munícipes; Deu-se inicio a reunião a
presidente explanou a presença de todos, dentro da pauta da ordem do dia votou e
aprovou a ata do mês anterior e passou informes gerais: 1) Ofícios enviados Sra.
Doroti Diretora Técnica de Departamento Regional de Saúde de Bauru-SP , para
voltar-se com bons olhos sobre a renovação da Pactuação com o Hospital Thereza
Perlatti tendo em vista a importância do mesmo para o município e região na qual
será de grande perda pela qualidade de atendimento prestado e também para o Sr.
Alexandre Padilha Ministro do Ministério da Saúde; 2) Conforme determinadas Leis
33/2003 - 453/2012 e 141/2012 o Conselho deve ter Orçamento próprio sendo 0,25%
do Orçamento da Saúde (15.000,00) ; Na 1º Audiência Pública da LDO foi solicitado
ao Conselho que elaborasse um Projeto mostrando seu orçamento, afim de entrar
como emendas. Foi elaborado o projeto pela Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima,
Srª. Maria Alice Morato Srª. Célia Maria Gomes Polonio Bronze e Mariana de Abreu
Gunther; O mesmo foi apreciado e aprovado pela Comissão que estuda as leis
passadas pelo Conselho, os conselheiros que constituem essa comissão são: Srª.
Silvia Maria Gomes Pereira Lima, Sr. Elicio Teixeira, Srª. Fabiana Deliberali Srª. Edna
Alves, Srª. Maria Alice Morato, Sr. Wilson Fracassi Junior, Srª. Célia Maria Gomes
Polonio Bronze,

Srª.Ruth Helena Floret Turini Claro, e Sr. Rodrigo Coelho; Foi

encaminhado ao Presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara
Municipal de Jahu o Vereador Ademar Pereira da Silva e protocolado

no dia

12/11/2012 Nº. 2338 – Tais.

Feito isso seguiu a 2º Audiência Pública da LDO em

29/11/2012 constando que não havia chego o projeto em mãos do presidente da
comissão, o advogado localizou o projeto que já estava na mesa do presidente da
Câmara na qual o Vereador Ademar pediu desculpas ao Conselho; Seguindo o
Sr.Ademar solicitou o parecer de outros vereadores presente e foi aprovado a emenda
nº.19 para o Conselho Municipal de Saúde o Projeto segue em anexo 3) Corrupção
na área da saúde , não sendo em nosso Município 4) Oficina Regional de Educação
Permanente para estabelecer interface entre as Políticas de Educação Permanente
para o SUS , Controle Social e Educação Popular em Saúde, propiciando espaço de
diálogos e troca de experiências e saberes. 5) Media Nacional de Conselhos
cadastrados no Siacs ultrapassa os 40% , recebemos oficio Circular GS-CES/SP Nº.
14/2012 que estamos em ordem com o Siacs. 6) A coordenadora da Comissão
Intersetorial de Saúde da População Negra (CISPN ) Sr. Jurema Werneck fez um
balanço da política sendo um pleito antigo, em quatro anos de existência

levou

diversos temas para a discussão dos conselheiros como a anemia falciforme, doença
de maior incidência na população negra.Mas ainda é preciso discutir a mortalidade
materna, a mortalidade de jovens , a tuberculose e a saúde mental entre outros
agravos, que no Município de Jahu já é desenvolvido muitos trabalhos nesse sentido.
7) Discussão sobre AIDS e legislações de interesse do controle social com dados da
organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 33,4 milhões de pessoas são
portadoras do vírus HIV , no entanto apenas um terço tem acesso a remédios. No
Brasil, cerca de 250 mil pessoas ainda não sabem que contraíram a doença. 8 ) Sobre
o 2º Seminário Internacional de Inovação sobre Participação e Controle Social na
Elaboração das Ações e Serviços de Saúde

que ocorreu em Brasília nos dias

8/11/2012 e 9/11/2012 e no dia 20/11/2012 o lançamento da Campanha Igualdade
Racial no Sus e Pra Valer a iniciativa tem como conceito desconstruir o racismo
institucional enquanto a gestão, profissionais e trabalhadoras/es do SUS quanto a
necessidade de ler dados estatísticos que constatam as diferenças entre pessoas
negras e não negras, considerando os vários ciclos de vida , a fim da colaborar á
implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 9)
Balanço do mês na saúde discute responsabilidade Sanitária - Aprovação do PLS nº.
174/2011 defende o autor do projeto que permitira a correção de rumos de
administrações irregulares, com a valorização dos pactos de gestão e ao mesmo
tempo, punição dos maus gestores. 10) Câmara aprova Lei para os Ostomizados, O
projeto de Lei nº 7.177, da Deputada Federal Jandira Feghali. Ostomia é conhecida
como a Cirurgia da vida, é um órgão oco como, por exemplo, o tubo digestivo, o

aparelho respiratório, urinário ou outro qualquer, com objetivo de construir um novo
caminho para a saída de resíduos que devem ser eliminados pelo nosso organismo.
Quando aberto este canal, chamado de ostoma, não poderá ser controlado
voluntariamente. 11) Resolução do CNS nº. 196/96, que estabelece as diretrizes e
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Todos os
comitês de Ética e Bioética utilizam a norma para fundamentar e orientar suas ações
em pesquisa com seres humanos. O secretário reafirmou a importância da pesquisa
no âmbito do SUS para qualificar a gestão. De acordo com ele assim será possível
traçar políticas publicas, projetos e programas, que efetivamente sejam benéficos
para os usuários da saúde pública. 12) CNS discorre sobre vigilância em saúde no
enfrentamento á Aids e gripe A foi realizado uma avaliação geral sobre como o Brasil
tem enfrentado e implementado ações de combate a essas doenças , os desafios a
serem superados, bem como a importância do controle social e da sociedade civil
organizada junto com os Gestores , de forma a fortalecer a rede de prevenção. 13)
Conforme solicitação da Equipe de Transição de Governo, através de sua
coordenadora Ana Carolina Andrade Martins, a Secretaria Municipal de Saúde
solicitou a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Silvia Maria Gomes Pereira
Lima, documentação como atas e decretos do ano de 2011 ate o momento.
Salientamos que o Conselho Municipal de Saúde é um órgão deliberativo, fiscalizador
e responde à parte desta Secretaria. Este Conselho encontra-se à disposição da
equipe de transição. 14) Entrega de Crachá aos novos Conselheiros. 15) A vigilância
Sanitária de Jaú a pedido deste Conselho vem através do Agente de Saneamento
Marcos Aldeir da Silva Leotel informar que estão cadastrados na nossa comarca ,
222 estabelecimentos do tipo bares , 188 do tipo lanchonetes e 36 tipos ambulantes .
Todos possuem alvará de funcionamento deste departamento que lhes foi concedido
após realização de vistoria inicial. Tratam-se de estabelecimentos de baixa
complexidade, portanto são realizadas vistorias de rotina , ao menos 01 vez no ano ,
ou mais em caso de denuncia ou flagrante. Os estabelecimentos devem estar em
acordo com todas as exigências legais para funcionar corretamente. Duvidas
esclarecidas aos membros. O NEP-H (Núcleo de Educação Permanente e
Humanização) DRS-6 Bauru, Secretaria Educação Municipal , Secretaria da
Educação Estadual , Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e as Três
Vigilâncias em Saúde (Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Zoonozes; No dia
26/11/2012 o dia todo na escola do Pouso Alegre Municipal e Estadual foi
desenvolvida ações

da Campanha

para

prevenir

amarelo (TIRYUS SERRULATUS). Orientação

incidentes com escorpiões

á população para combater a

infestação do escorpiões. O biólogo da Secretaria de Saúde e Prof. Antonio T.V. de
Moura

explanou sobre o Escorpiões em Jaú, que a única coisa a ser feita é a

prevenção; Duvidas esclarecidas aos membros. A presidente agradece a presença
de todos e finaliza com a frase: “Talvez não tenhamos feito o melhor, mas nos
esforçamos para que o melhor fosse feito. Não somos quem queremos ser, não
somos quem deveríamos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos” (Martin
Luther King). Mais nada a ser tratado a reunião encerrou-se às 21h00 e lavro a
presente ata que segue por mim assinada Mariana de Abreu Gunther e os demais
membros.

