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ATA JUNHO - 2016 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e no 
Espaço Pedagógico de Jaú, situado na Rua Quintino Bocaiúva nº. 532, teve início a 
reunião do Conselho Municipal de Saúde de Jaú. A reunião iniciou com a apresentação 
da Prestação do 1º Quadrimestre/Anual, janeiro a abril de 2016 das contas do seguimento 
da Saúde ,de acordo com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, pelo 
gerente Sr.Lucio Fiorelli locado na Secretaria de Finanças, e Sr.Gilson Augusto 
Scatimburgo, Assessor locado na Secretaria de Saúde. Lucio Fiorelli apresentou 
demonstrativo das Receitas e Despesas do 1º Quadrimestre/Anual de 2016, SIOPS, 
explicou que o limite de transferência para Saúde é de 15% e foram gastos                                      
35,27. A seguir Gilson Scatimburgo deu continuidade a Apresentação de Contas 
informando dados sobre ações judiciais, setor de transportes, passagens intermunicipais, 
passes municipais que contempla pacientes Oncológicos, HIV e Hemodiálise, dando 
continuidade explicou os dados da VISA, Vigilância Epidemiológica, Dr.Jayme perguntou 
sobre o Castra móvel. Dr. Paulo explicou que o Castra móvel é um trailer equipado dentro 
das normas da VISA para castração de cães e gatos do município, permanecendo em 
média trinta dias em cada bairro para realização dos procedimentos em animais de 
pequeno porte, já realizou serviço nos bairros de Pouso Alegre de Baixo e Distrito de 
Potunduva, tendo iniciado suas atividades neste ano. A Conselheira Edna Alves 
perguntou se a Policlínica após a reinalguração será retomado o Pronto Atendimento no 
horário até as vinte e uma horas, Dr.Paulo confirmou que sim quando puderem contar 
com recursos humanos. A seguir Gilson Scatimburgo apresentou os dados do Programa 
Nacional de Imunização e informou que a cobertura vacinal está no esperado, sendo que 
a campanha da gripe teve cobertura satisfatória, pacientes com morbidades o indicador 
foi de 100%. Neste ano no foi realizado campanha de HPV nas escolas, mas a vacina 
está disponível sendo realizadas nas Unidades de Saúde. Dando continuidade 
apresentou os dados do SINAN e comentou que aumentou casos de sífilis em gestante e 
recém nascidos sendo que temos cinco casos confirmados e dois casos de sífilis não 
especificada, e que precisamos intensificar as ações de prevenção e implementar ações 
no pré-natal, Maria Alice Morato comentou que muitas gestantes não realizam o pré-natal 
por serem usuárias de drogas vivendo em situação de risco, sendo que nas ESF as 
enfermeiras e ACS realizam busca ativa mas nem sempre com resultado satisfatório. 
Silvia Hypólito comentou que as gestantes estão sendo atendidas pelo cartão SUS, 
priorizando atendimentos as gestantes do município.Regiane Laborda informou que as 
gestantes que procuram atendimento na Santa Casa são atendidas moradoras ou não do 
município e que a Pediatria da Santa Casa está sobrecarregada. Maria Alice Morato 
completou que a Santa Casa é referência da micro região dentro da Rede Cegonha. 
Gilson Scatimburgo comentou sobre a gripe H1N1 e campanha vacinal, gripe prioritários 
94,62%, morbidades 101,85%. Dr. Paulo informou que até o dia vinte e sete de junho 
foram notificados setenta e sete casos sendo dezenove casos confirmados e que 
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ocorreram três óbitos confirmados em jahu e três óbitos da região. Ligia M. Freire 
perguntou sobre a eficácia da vacina da gripe. Dr. Paulo comentou que a vacina da gripe 
na rede publica é trivalente, sendo realizado estudos anuais dos vírus pela OMS para a 
produção das vacinas no mundo todo, sendo sua eficácia em média de 80%.A seguir 
foram apresentados resultados de ações de Combate ao Aeds sendo no primeiro 
quadrimestre notificado seiscentos casos sendo sessenta e oito confirmados. A seguir 
apresentou dados dos Procedimentos Ambulatoriais. Aprovada e Deliberada pelos 
Conselheiros presentes. Em seguida  Maria Alice Morato inicia a apresentação Relatório 
de Gestão Anual - RAG referente ao ano de 2015, onde explicou que o RAG é o 
instrumento da gestão do SUS, regulamentado pelo item IV, do art. 4º da Lei 8.142/1990 e 
pela Lei Complementar 141/2012, que é utilizado para comprovação de recursos 
financeiros investidos na área de saúde e das ações de saúde desenvolvidas no período, 
sendo a principal ferramenta para subsidiar o processo de monitoramento e avaliação do 
SUS no âmbito Municipal e nas demais esferas de governo. Explicou que no Contexto 
Normativo o SARGSUS é regulamentado pela Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 
2012. Durante a apresentação dos Indicadores do município a conselheira Edna Alves 
questionou o serviço prestado a Saúde da Mulher na Casa Rosa e que somente o 
Planejamento Familiar está ofertando um serviço de qualidade e questionou também 
porque o município não aceitou a vinda da carreta da mamografia (Governo do Estado em 
parceria com o Município) para a realização de exames de mamografia.  Dr. Paulo 
explicou que o serviço Saúde da Mulher iniciou as atividades a pouco tempo e estão 
sendo implantado os Programas, e no momento os serviços ofertados a população são o 
Planejamento Familiar com atendimento de médico ginecologista e urologista, além desse 
atendimento há também o tratamento para infertilidade feminina, acessória jurídica, 
especialidades cardiologia, dermatologia, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, e 
terapeuta ocupacional. Encaminhamento através da Unidade de Saúde onde pertence a 
paciente e/ou delegacia da Mulher e Defensoria Publica, Santa Casa e Hospital Amaral 
Carvalho também podem encaminhar se detectarem alguma situação de risco. 
Mamografia,  município conta com o serviço através da Rede Publica de saúde, sem 
demanda reprimida. A carreta da mamografia seria um recurso a mais. Dr. Roberto Grizzo 
sugeriu novo agendamento, para que a carreta da mamografia a partir de outubro, Dr. 
Paulo informou que o impedimento ocorre por parecer da Assessoria Jurídica da 
Prefeitura do Município de Jahu considerando a Lei Eleitoral, mas a intenção do município 
é a vinda da carreta a partir de outubro após as eleições municipais Após os 
esclarecimentos a Sra. Maria Alice R.Morato terminou a apresentação do Relatório de 
Gestão , informações gerais e uma confraternização por ser a ultima reunião do atual 
mandato. Dr.Samyr Atique pediu para que conste em ATA um voto de louvor pelo  
trabalho realizado pela Sra.Maria Alice R.Morato como Presidente do CMS e a Sra.Iara A. 
Lopes Ribeiro. Aprovada e Deliberada pelos Conselheiros presentes. 
 A reunião foi, às vinte e uma hora e trinta minutos, com a assinatura de todos os 
presentes.  
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