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ATA – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ – 25 de Março de 2014 
 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezenove horas, na 

Sala de Reuniões do Espaço Pedagógico de Jaú, situado à Rua Quintino Bocaiúva nº. 

532 realizou-se a terceira reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS). A reunião foi 

conduzida pelo Presidente do C.M.S., Sr. Paulo Sérgio da S. Paes, com a leitura da Ata 

da reunião anterior que foi aprovada, solicitando em seguida a Sra.Sirlene, membro da 

equipe da Pastoral da Criança do bairro Jardim Maria Luiza IV, para apresentar o 

programa realizado e as ações e projetos da pastoral que tem por prioridade o 

atendimento de crianças de zero a quatro anos e, as gestantes que estão expostos a 

situações de riscos e vulnerabilidades. Informou que a Pastoral da Criança atua também 

nos bairros Jardim Padre Augusto Sani e no Distrito de Potunduva. Dando sequencia a 

reunião, o Gerente da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Jaú, Sr. Ademir 

Basso, apresentou o Plano de Ação de Vigilância Sanitária (PAVISA), que é composto por 

dois Anexos que apresentam os objetivos da política de vigilância sanitária definida para o 

município e consequentemente para o Estado de São Paulo para um determinado 

período. Este plano estabelece a responsabilidade sanitária entre gestores para o 

primeiro ano do referido período, com a possibilidade de serem reajustados anualmente. 

Apresenta um conjunto de planilhas com os objetivos para o Controle do Risco Sanitário, 

contendo cada um deles as ações estratégicas necessárias às metas estabelecidas para 

seu alcance. Também apresenta a relação de Atividades de Estabelecimentos de Saúde 

e de Interesse da Saúde, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) constantes no Anexo I da Portaria CVS 4/2011 para definição do universo 

existente no município e da programação da meta anual para sua inspeção.  Acordou-se 

que os dados seriam encaminhados por email para os conselheiros para melhor 

conhecimento do assunto. A seguir abriu a palavra aos conselheiros e a Sra. Edna Alves 

solicitou esclarecimentos sobre as inspeções em Casas de Repouso com leitos acima do 
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preconizado. Foi orientada a comparecer na Vigilância Sanitária para formalizar a 

reclamação. Dando continuidade explicou sobre o Programa Pró-Agua, coleta de 

amostras em pontos pré-determinados e encaminhados ao Instituto Adolf Lutz/Bauru para 

realização das analise físico-químicos da água. Sr.Edmario Capello solicitou informações 

da equipe de recursos humanos da VISA, sendo informado que a equipe é composta por 

dois médicos veterinários, uma enfermeira, uma farmacêutica e cinco agentes de 

saneamento. A seguir Sr. Paulo da Silva Paes solicitou a Aprovação e Deliberação da 

PAVISA que foi aprovado pelos presentes. A seguir a Sra. Maria Alice R .Morato 

apresentou relatório das Emendas Parlamentares dos Parlamentares Paulo Ferreira da 

Silva no valor de cem mil reais e Paulo Teixeira, também no valor de cem mil reais, 

totalizando duzentos mil reais que serão utilizados para aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes para a Atenção Básica. Também apresentou o Relatório Anual de 

Gestão (RAG) que não pode ser finalizado pela falta de dados disponibilizados pelo 

DATASUS para a elaboração dos indicadores. 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, sendo a principal ferramenta para subsidiar o processo de 

monitoramento e avaliação do SUS no âmbito Municipal e nas demais esferas de 

governo. Considerando que a Lei Complementar 141 estipula o dia 31 de março para 

aprovação do RAG, o presidente do CMS, Sr. Paulo da Silva Paes solicitou a aprovação 

do mesmo, e que o conteúdo será enviado aos conselheiros e outros esclarecimentos 

serão apresentados na próxima reunião. Aprovado. Em seguida o Sr. Secretário de 

Saúde, Sr. Gilson Augusto Scatimburgo, explicou sobre a equipe de consultores 

constituída pelo Ministério da Educação para avaliação da estrutura de saúde dos 

municípios pré-selecionados para a instalação do Curso de Medicina. A equipe  do 

Ministério da Educação solicitou vários documentos que serão encaminhados até o dia 4 

de abril, para posterior agendamento da visita técnica. O Dr. Jayme de Oliveira Sousa 

Junior solicitou esclarecimentos sobre o gerenciamento e repasse financeiro do município 
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para a faculdade. O Secretário de Saúde esclareceu que haverá um chamamento público 

para o credenciamento das universidades interessadas em participar do processo de 

seleção para a escolha da universidade que fará a gestão do curso de medicina e que 

esta universidade terá que oferecer todos os recursos físicos, humanos e financeiros para 

isso. Ao município caberá a disponibilização de sua estrutura física para a realização de 

estágios, não havendo aporte de recurso financeiro para a mesma. O Secretário de 

Saúde Informa que é necessária uma deliberação do C.M.S. aprovando a instalação do 

Curso de Medicina no município, porém por solicitação do Dr. Luiz Fernando C. de Pádua, 

a aprovação será submetida na próxima reunião. A seguir o Secretario de Saúde informou 

a situação da Dengue no município e que o município está disponibilizando todos os 

recursos necessários para o enfrentamento da transmissão e explicou todas as ações e 

medidas que estão sendo desenvolvidas no combate à Dengue. Destacou a matéria 

publicada no Jornal Comércio do Jahu sobre os pneus depositados no CEPROM. Explica 

que no local está instalado a mais de 10 anos um “ecoponto” e que trata-se de um ponto 

estratégico onde a equipe de Controle de Vetores faz vistoria e a aplicação de larvicida e 

inseticida para o controle do vetor. Informa que  foi acordado entre o Departamento do 

Meio Ambiente e as empresas responsáveis pelo recolhimento deste pneus, maior 

agilidade para a remoção dos mesmos e que por ordem do Prefeito, os pneus deverão ser 

depositados a partir de então em imóvel alugado pelo município, com condições de 

abrigar estes pneus sem o risco de acúmulo de água. A previsão é de que até o final do 

corrente mês todos esses pneus sejam retirados do local. Também informou que foram 

disponibilizados um maior número de material educativo para a população, com informes 

sobre a doença e como eliminar e evitar os criadouros do mosquito transmissor da 

dengue e que será contratada um agência de publicidade para o desenvolvimento de uma 

campanha educativa permanente sobre a dengue. Foi sugerido pelo Sr. Rubens 

Cerqueira Lima a colocação de caçambas em alguns bairros para o recolhimento de 

possíveis criadouros. O Secretario de Saúde informou que será feito mutirão de limpeza 

em parceria com a TV Tem no início do próximo mês e que também serão contratados 
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100 homens e 10 caminhões para a realização do bloqueio e controle de criadouros. 

Quanto a nebulização, informo que desde o início da transmissão da doença, a equipe 

municipal e a SUCEN estão realizado a aplicação de inseticida para diminuição dos 

mosquitos, porém a medida somente é eficaz se a população colaborar na remoção dos 

criadouros do mosquito, pois o inseticida não mata os ovos e as larvas do mosquito da 

dengue. A seguir a Sra. Renata Castro, Gerente de Coordenação Técnica da Secretaria 

de Saúde, apresentou a médica Sra. Zoraida Zoraida Grajales Robert que faz parte do 

Programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde, que foi enviada para o município para 

trabalhar na Atenção Básica e irá atuar na USF Adilson Morandi. Em seguida o presidente 

do C.M.S. sugeriu que se faça um oficio ao Exmo Sr. Prefeito Municipal solicitando 

aumento de recursos humanos e melhoria na estrutura do Setor de Controle de 

Endemias. Aprovado. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião as vinte e uma horas e 

quinze minutos.   

 


