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ATA – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ 28 de janeiro de 2014.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às dezenove horas e
quinze minutos, na Sala de Reuniões do Espaço Pedagógico de Jaú, situado à Rua
Quintino Bocaiúva nº. 532 realizou-se a primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde
(CMS) do ano de 2014. A reunião foi conduzida pelo Presidente do C.M.S., Sr. Paulo
Sérgio da Silva Paes, com a leitura da ata anterior que foi aprovada e assinada por todos
os presentes e em seguida procedeu-se a leitura da pauta da reunião, a seguir Sr. Gilson
Augusto Scatimburgo, Secretário Municipal de Saúde apresentou o SISPACTO 2013
explicando que o SISPACTO é um instrumento virtual de pactuação de indicadores,
com resultados alcançados no ano anterior e a proposta de meta para o ano em
curso. Produz relatórios dos dados inseridos pelo usuário do Sispacto por meio da
internet garantindo a agilidade na transmissão das informações bem como a
credibilidade das mesmas. Explicou que os dados utilizados na pactuação são do
IBGE. Listou as dificuldades encontradas no ano de 2013 e que talvez o município
não alcance todas as metas que foram pactuadas. Ao término da apresentação o
Sr.Paulo Sérgio da Silva Paes solicitou a aprovação do SISPACTO. A seguir
Sr.Gilson Augusto Scatimburgo apresentou dados estatísticos de casos de dengue
no ano 2013 e que 2014 será um ano de preocupações devido ao aumento de
números de casos notificados ,explicou que 80% dos criadouros do mosquito Aeds
estão nas residências, e que os moradores são resistentes as orientações dos
agentes de vetores e agentes comunitários de saúde. Informou que A SUCEN
disponibilizou equipamentos para nebulização nos bairros com maior índice de
casos de dengue notificados e confirmados, informou também que o município
esta em processo de contratação de equipes de nebulização e braçal para serem
utilizadas no enfrentamento da dengue para realizar mutirões em parceria com o
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Tiro de Guerra de Jaú. Com o aumento de casos de Dengue foi necessário a
compra de serviços de exames laboratoriais pelo município, sendo a que a cota de
exames disponibilizada pelo Instituto Adolfo Lutz /Bauru não é suficiente devido ao
aumento de casos. Renata C.de O.Souza Castro solicitou a palavra para informar
que os agentes de zoonose irão fazer orientações nas micro áreas de saúde da
família em parceria com os agentes comunitários.Dr.Samyr Atique comentou que
no CEPROM tem um depósito de pneus que são descartados no município e que
podem contribuir para o aumento de casos de Dengue. Sr. Gilson Augusto
Scatimburgo explicou que o depósito é detetizado periodicamente e em reunião de
secretários do município realizada na Prefeitura Municipal foi apresentado esse
problema e concluíram que para a retirada desses pneus do CEPROM tem que ser
empresa especializada e que por enquanto o local deve ser mantido limpo e

detetizado.A seguir sr. Gilson Augusto Scatimburgo apresentou o Plano Municipal de
Saúde de 2014-2017 .O Plano de Saúde é definido, segundo o Sistema de Planejamento
do SUS, como o instrumento que baseado em uma análise situacional, define intenções e
resultados a serem buscados pelo município num período de quatro anos, expressos em
objetivos, diretrizes e metas. . A seguir a Sra. Ligia da Silva Mancine Freire perguntou se
o Plano Municipal se Saúde é encaminhado a DRS VI –Bauru sendo esclarecida pelo
Sr.Gilson Augusto Scatimburgo que informou que o Plano Municipal de saúde é
encaminhado a DRS VI –Bauru anexado ao Relatório de Gestão (RAG) e que anualmente
é feito revisão das metas . Ao término da apresentação o Sr.Paulo Sérgio da Silva
Paes solicitou a aprovação do Plano Municipal de Saúde. A seguir Sr.Paulo Sérgio da

Silva Paes informou a data da próxima reunião 25 de fevereiro de 2014 e abriu a palavra
aos participantes do Conselho Municipal de Saúde, mas ninguém se manifestou.
Nada mais havendo, encerrou-se a reunião as vinte e uma hora e trinta e sete
minutos.
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