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Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às dezenove horas e vinte minutos, 

na Sala de Reuniões do Espaço Pedagógico de Jaú, situado à Rua Quintino Bocaiúva nº. 532 

realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde - CMS. A reunião foi conduzida 

pela Vice Presidente do CMS. Sra. Edna Alves, com a leitura da Ata da reunião anterior que foi 

aprovada. Em seguida solicitou a Aprovação da Prestação de Contas 1º Quadrimestre/2014 

(Janeiro ao abril), que foi aprovada com restrição da Sra.Edna Alves ,justificando que a 

Prestação de Contas já tinha sido apresentada na Câmara Municipal sem a aprovação do CMS.  

O Sr. Secretário de Saúde, Sr. Gilson Augusto Scatimburgo, esclareceu que  são estâncias 

diferentes .A seguir a Sra. Edna Alves informou que o Sr. Paulo Sérgio da Silva Paes,presidente 

do CMS e representante da AHTP e a Sra. Vanuci Urrea Trajai da Cruz,representante dos 

trabalhadores vinculados ao SUS solicitaram seu desligamento por motivos particulares .A AHTP 

nomeou a Sra. Melina Pirágine Milano titular e a Sra. Ana Caroline Farinelli Borgo como suplente 

.A Sra.Silvia Elaine Dugulim Hypólito assumiu a vaga de titular dos trabalhadores vinculados ao 

SUS .A seguir a Sra.Edna Alves deixou em aberto o interesse entre os membros do CMS em 

assumir a vaga de Presidente do CMS , Dr. Samyr Atique  indicou a Sra. Edna Alves para a 

Presidência do CMS, sendo informado que a mesma não poderia aceitar o cargo por ser 

Presidente do Sindicato dos Empregados Est.de Serviços de Saúde, a  Sra. Renata C.O.S.Castro 

indicou a Sra. Maria Alice R.Morato por ser Secretaria do CMS .A Sra.Edna Alves e os demais 

membros do Conselho apoiaram e indicaram a Sra. Renata C.O.S.Castro como Secretária do 

CMS. Dando continuidade a Sra. Edna Alves informou sobre a Visita Técnica do Ministério da 

Educação para a implantação da Faculdade de Medicina em Jaú e passou a palavra ao Secretario 

de Saúde, Sr.Gilson Augusto Scatimburgo que informou que o município receberá a equipe do 

Ministério da Educação nos dias 6,7, e 8 de agosto para avaliação das Instituições de Saúde 

.Dr.Jayme de O.Souza foi convidado como membro do CMS,  a participar da reunião com a 

equipe do Ministério da Educação e demais autoridades como representantes dos hospitais 

Associação Hospitalar Tereza Perlatti, Hospital Amaral Carvalho e Santa Casa a ser realizada no 

dia 6 de agosto as  15:30 horas no Salão Nobre da Santa Casa. A seguir Sra.Edna Alves colocou 
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em votação a Eleição dos Membros da Comissão de Avaliação do Serviço de 

Urgência/Emergência da Santa Casa e através de votação foram eleitos os membros do CMS o 

dr.Samyr Atique, Sra.Janete Silveira, Rubens Cerqueira Leite, Sra Edna Alves e Sra Maria Alice 

R.Morato. Sr. Ed Mario R.Capelo solicitou que seja agendado a visita da Comissão de 

Avaliação na Santa Casa. Dando continuidade a Pauta ficou acordado que as Deliberações do 

CMS seja assinadas por todos os membros presentes na Reunião e que também seja feito um 

levantamento das faltas dos membros do CMS para providências.A seguir a Sra.Edna Alves 

questionou a Sra.Janete Silveira sobre a atuação do Conselho do Negro , sendo que o mesmo 

possui uma sala na Secretaria de Saúde,  mas que não é utilizada.Sra. Janete Silveira informou 

que estão faltando alguns equipamentos, mas que estão em negociação com o Município de Jahu 

para ativar o Conselho. Dr. Samyr questionou sobre o Regimento do CMS ,foram escolhidos 

Dr.Samyr Atique, Sra. Silvia Elaine Dugulim Hypólito e Sr. Ed Mario R.Capeloe Sra.Renata 

C.O.S.Castro para fazerem a revisão e atualização do Regimento do CMS. Fomos 

informados que o Espaço Pedagógico esta com dificuldade de espaço físico em 

conseqüência do inicio das aulas   da Universidade Aberta do Brasil (UAB),e solicitaram 

cronograma das reuniões mensais para adequação e a possibilidade de reservar o 

espaço para o CMS. Sra.Janete Silveira comentou que em algumas cidades da região 

existe a casa do Conselho e a Sra. Edna Alves explicou que o único Conselho atuante na 

cidade é o Conselho Municipal de Saúde. Foi sugerido outros locais como a Santa Casa, 

APM, Sindicato dos Empregados Est.de Serviços de Saúde .Sr. Ed Mario R.Capelo 

questionou sobre a divulgação do Pronto Atendimento São Judas,se tem equipe de 

enfermagem,médicos etc. Sr. Secretário explicou que o Pronto Atendimento esta 

funcionando das 07: as 17:00 horas ,com médico durante todo o período e equipe de 

enfermagem e outros profissionais, mas está sendo pouco divulgado até o momento, 

Estão sendo feitas algumas adequações e pintura no PA e se necessário, será colocado 

mais médicos e outros profissionais para prestar atendimento a população, sendo que a 

intenção do Sr.Prefeito é que o PA atenda as necessidades da população para diminuir o 

valor do recurso do convênio entre o município e a Santa Casa. A Sra.Ligia da Silva 

M.Freire comentou da importância do paciente saber do fluxo de atendimento na 
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saúde,da consulta médica,realização de exames,especialidades etc. A seguir Sr. 

Secretario informou que esteve no Ministério Publico com o Sr.Prefeito do Município, e 

assinaram Termo de Ajustamento e Conduta (TAC),em conseqüência dos casos de 

Dengue ocorridos neste ano, e ficou acordado que a Santa Casa após o atendimento, 

deverá entregar as Fichas de Notificação Compulsória a Vigilância Epidemiológica em 24 

horas.a Sra. Maria Alice R.Morato questionou o Sr. Ed Mario R.Capelo sobre as Fichas de 

Notificação Compulsória, se não poderiam ser preenchidas no ato do atendimento da 

enfermagem como na Rede Básica,para não se perder a qualidade das informações,mas 

Sr. Ed Mario R.Capelo informou que o volume de atendimentos de pacientes é maior e 

que nem sempre os médicos realizam as anotações nas fichas de FAA. Sr. Secretario 

deixará a Secretaria de Saúde no dia 10 de agosto , pois tem outros compromissos para 

dar continuidade e que ficará a disposição no período de transição. Nada mais havendo, 

encerrou-se a reunião as vinte e uma horas e quinze minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


