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ATA – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ – 29 de Abril de 2014
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 reunião ordinária 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. Em seguida, o presidente do C.M.S.
solicitou a Sra. Maria Alice Morato para apresentar o Relatório de Gestão Anual - RAG referente ao ano de
2013, 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 a Lei Complementar 141 estipula o dia 31 de março para
encaminhamento do RAG para apreciação do C.M.S., sendo que neste prazo foi feita uma préapresentação e justificou que o mesmo não estava finalizado pela falta de dados disponibilizados pelo
sistema DATASUS para a elaboração dos indicadores. O RAG foi finalizado no dia vinte e oito de abril e
enviado por e-mail para apreciação e discussão dos conselheiros e após explanação dos dados o mesmo
foi aprovado. Em seguida o Secretário de Saúde, Sr. Gilson Augusto Scatimburgo, apresentou a relação de
documentos que foram enviados no início de abril ao Ministério da Educação para a instalação do Curso de
Graduação em Medicina, visto que o município foi pré-selecionado para implantação do Curso por
Instituição de educação superior privada e disponibilizou cópia dos documentos para a apreciação dos
conselheiros. Dr. Samyr Atique perguntou se a Faculdade a ser implantada seria Publica, e foi informado
que em nenhum momento se falou-se em implantação de Faculdade Publica e sim Privada e que se
aprovada

a

sua

instalação

haverá

um

chamamento

público

para

o

credenciamento

das

universidades/faculdades interessadas em participar do processo de seleção e que a escolhida fará a
gestão do curso de medicina oferecendo todos os recursos necessários para o seu devido funcionamento.
Destaca que ao município caberá a disponibilização de sua estrutura física para a realização de estágios,
não havendo aporte de recurso financeiro para a mesma. Em seguida solicitou a Deliberação do C.M.S.
pela aprovação do pleito. APROVADO. Dr. Jayme de Oliveira Sousa Junior relatou que é a favor da
instalação de uma Faculdade de Medicina no município, porém ressalta que todas as despesas de
implantação e manutenção sejam da Instituição gestora, sem a disponibilização de recurso financeiro do
orçamento municipal. A Sra. Renata Cristina de Oliveira Souza Castro expôs a sua preocupação quanto ao
campo de estágio a ser oferecido, sendo que o campo é utilizado pela Faculdade de Enfermagem e Escolas
Técnicas do município. O Secretário de Saúde informou que o processo é dinâmico e que o município
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disponibilizará todo o sistema de saúde para o desenvolvimento das ações necessárias para o Curso de
Medicina e que a Santa Casa de Jaú formalizou a sua disponibilidade em aumentar a estrutura física e
outras necessárias para a implantação do Curso de Medicina. A Sra.Edna Alves e Sofia Claudete Rodrigues
Borges questionaram que a Santa Casa não cumpre com as determinações da NR 32 e perguntam com
qual dinheiro farão a reforma e aumento da estrutura física da Santa Casa. O Secretário esclareceu que as
reformas e construções devem ser financiadas com recursos do Governo Federal – Ministério da Saúde. Dr.
Luiz Fernando Caniatti de Pádua informou que a APM aprova a implantação da Faculdade de Medicina. A
seguir o Sr. Paulo Sérgio da Silva Paes leu o oficio que foi encaminhado ao Sr. Exmo. Prefeito Municipal
solicitando aumento de recursos humanos e melhoria na estrutura do Setor de Controle de Endemias. A
seguir o Secretario de Saúde informou sobre 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. Informou também que o município,
a Santa Casa e a SUCEN estão respondendo ao Ministério Púbico um inquérito sobre a situação da
Dengue no Município. Informou que o a Sucen participou no último mês do Bloqueio e Controle de
Criadouros e Bloqueio por Nebulização no município e que também foram contratados 100 (cem) homens
para colaborarem na remoção de criadouros do mosquito transmissor da dengue e de materiais inservíveis.
Ressalta que campanhas educativas foram desenvolvidas com maior intensidade junto à população em
diversos seguimentos e que também foi publicado edital de concurso público para a função de Agente de
Controle de Vetores. Explicou que no Ambulatório de Dengue o número de atendimentos já diminuiu,
indicando redução dos casos notificados e consequentemente positivos para a doença. O Sr. Edmário
Romeno Capelo informou que o Ponto Socorro da Santa Casa também teve a redução da procura pela
população com sintomas de Dengue. O Secretario de Saúde informou estatísticas do quadro de Dengue no
município, sendo que até nesta data foram notificados 5.079 casos, 2.202 casos positivos e cinco óbitos
confirmados. Dr Jayme de Oliveira Sousa Junior mostrou preocupação que com a redução de número de
casos o município abandone as medidas de prevenção e o Dr.Samyr Atique questionou sobre os imóveis
abandonados. O Secretário de Saúde informou que o município tem que manter a vigilância de forma
constante e que sente a necessidade de maior informação à população na colaboração e eliminação dos
criadouros do mosquito e, quanto aos imóveis abandonados, informa que por iniciativa do Prefeito Municipal
foi aprovada a Lei Nº. 4.900, de 17 de abril de 2014 que impõe obrigação de manter limpos e fechados os
imóveis não utilizados, para proteção do meio ambiente urbano, da segurança, do bem-estar e da saúde da
população. Em seguida o presidente do C.M.S. informou que recebeu e-mail de conselheiros sugerindo que
documentos enviados aos Conselheiros para Aprovação e Deliberação sejam disponibilizados com mais
antecedência, de no mínimo uma semana e também sobre a disponibilização de crachás de identificação
dos conselheiros e também sobre a renovação de convênio de urgência e emergência entre Prefeitura e
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Santa Casa de Jaú. O Secretário explicou que tem o interesse em disponibilizar os documentos com
antecedência, porém muitas vezes o próprio Ministério da Saúde disponibiliza os sistemas de última hora,
dificultando assim o encaminhamento dentro do prazo solicitado. Informou que os crachás estão prontos e
serão entregues aos membros do C.M.S. e, quanto a renovação do convênio de Urgência e Emergência
com o a Santa Casa, informa que o assunto é discutido entre Provedor e Prefeito Municipal e que assim que
tiver maiores informações o assunto será discutido junto ao C.M.S. O Sr. Ed mário Romeno Capelo falou
das dificuldades da Santa Casa em quantidade de equipamentos, como respiradores por exemplo. Informou
que a instituição esta comprando novos equipamentos com recursos de Emendas Parlamentares. Informou
que provavelmente até o final do ano de 2014 será entregue mais 42 leitos SUS, sendo 17 leitos para
pacientes neurológicos e 25 leitos para pacientes clínicos. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião as
vinte e uma horas e quinze minutos.
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