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ATA - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta
minutos iniciou-se a reunião do Conselho Municipal de Saúde, conduzida por sua
presidente Sra. Maria Alice Rodrigues Morato. Iniciou-se com a leitura da Ata da reunião
anterior, que foi aprovada pelos presentes. Em seguida Maria Alice apresentou o Termo
do Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaú – APAE e
Santa Casa de jaú, com o município visando à prestação de serviços ambulatoriais,
através de recursos recebidos do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde,
explicou sobre o Termo Aditivo da Santa Casa e Apae, sendo que o conveniado receberá,
mensalmente, da Prefeitura do Município de Jahu-Secretaria de Saúde os recursos
provenientes do Fundo Nacional de Saúde/FNS/Ministério da Saúde, que serão
repassados a Conveniada por intermédio do Fundo Municipal de Saúde. A apresentação
do Termo de Convênio ao Conselho Municipal está previsto na Lei Complementar Nº141
/2012. Informado aos conselheiros que foram enviadas as Associações que representam
o Conselho Municipal de Saúde ofício solicitando substituição dos membros faltosos e
algumas Associações já indicaram novos membros, também será definido no Regimento
Interno que em caso de mais de três faltas do titular sem a presença de suplente o
mesmo será substituído. Informados sobre a 15ª Conferência Nacional de Saúde a ser
realizar no período de 23 a 26 de novembro de 2015 em Brasília, Distrito Federal, com o
tema “Saúde Publica de Qualidade para cuidar bem das Pessoas”, sendo as etapas
municipais no período de abril a julho e as etapas estaduais no período de julho a
setembro de 2015. Através de votação dos conselheiros ficou estabelecido que a
Conferência Municipal seja no mês de maio e a data mais provável será no dia 29 de
maio em um único dia.Informou que será convidados os demais Conselhos do município
para divulgarem sua atuação no município,serão convidados na reunião de fevereiro
Conselho do Idoso,Conselho da Criança e Adolescente, Liberdade Assistida,e no mês de
março Comunidade Negra,Pessoas com Deficiências e Moradores de Rua.Foi explicado
sobre a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST ),e que será formada uma
Comissão dentro do Conselho Municipal de Saúde ,explicado que essa comissão não tem
Poder Deliberativo.A Sra.Edna Alves questionou que não foi convidada para participar da
reunião em Bauru no CEREST.Dr. Samyr Atique informou que no dia 26 de janeiro
durante o 33 CIOSP,no estande do CROSP,na presença do DR.Gilberto
Puçá,coordenador da saúde bucal do Ministério da Saúde,foi apresentado os primeiros
resultados do Controle de Fluoretação desenvolvido pelos fiscais do CROSP em 640
municípios do Estado de São Paulo pesquisa desenvolvida por professor da USP.
Indagado por mim como delegado da seccional do CROSP em Jaú, professor informou
que Jaú estava dentro dos parâmetros normal da Fluoretação. para consumo na água de
abastecimento. Quero nessa oportunidade agradecer a Secretaria de Saúde de Jaú que
deu todo apoio a fiscal Dra.Roselene Checheto Vincenzi para que a coleta nos pontos
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determinados fossem coletados. A reunião foi encerrada às vinte e uma horas e quinze
minutos, com a assinatura dos presentes.
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