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ATA CM-  OUTUBRO 2015  

 
 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro  de dois mil e quinze, às dezoito horas e 

trinta minutos no Espaço Pedagógico de Jaú, situado na rua Quintino Bocaiúva nº 532, 

teve início a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Jaú,sendo que a leitura da ata 

da reunião anterior ficou para a próxima reunião. A reunião iniciou com a apresentação da 

Prestação Quadrimestral das contas do seguimento da Saúde, pelo gerente Sr.Lucio 

Fiorelli locado na Secretaria de Finanças, Dr Samyr perguntou o montante que o governo 

do Estado repassa para manutenção e preservação do prédio do Ambulatório de 

Especialidade NGA-25 ,municipalizado em 2011. Lucio ficou de repassar essa informação  

Samyr perguntou se é possível aumento do gasto Publico acima da Dotação 

Orçamentária,Lucio explicou que se ocorrer o Município é penalizado,mas não acontece 

pois há um controle rígido da Secretaria de Finanças e Compras da Secretaria da Saúde 

sobre a dotação Orçamentária planejada para que não ultrapasse o orçamento 

planejado.Marilia perguntou sobre o transporte dos estudantes e gasto com Saúde o que 

foi explicado que é previsto quando elaborado a Dotação Orçamentária..Após 

apresentação as Prestação de Contas foi Aprovada e Deliberada pelos membros 

presentes, A seguir Maria Alice apresentou a Prestação de Contas do Programa Qualis 

UBS fase I, Convênio entre Secretaria do Estado da Saúde e Prefeitura do Município de 

Jahu, para a Aquisição de Equipamentos/Material Permanente,e também a Prestação de 

Contas da Aquisição de Veículo tipo Ambulância, Convênio entre Secretaria do Estado da 

Saúde e Prefeitura do Município de Jahu,sendo ambas Aprovadas pelos Conselheiros 

presentes.Em seguida Dr Paulo Mattar,Secretario Municipal de Saúde fez uma breve 

explanação sobre sua carreira profissional, construção do Sistema Único de 

Saúde,Problemas da Saúde Publica, Financiamentos e Repasses Financeiros.Marilia 

perguntou sobre a Residência Terapêutica,sendo informada que está em estudo, mas 

tudo caminha para que seja implantada  no Município,Ligia comentou de casos de 
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pacientes que tiveram que ser acolhidos em casas de Residência Terapêutica em 

Bauru.Dr Jayme perguntou se a Dengue está sob controle,Dr Paulo informou que sim e 

que será lançado a Campanha de Combate a Dengue.Dr Samyr questionou da falta de 

materiais do Centro de Especialidade  Odontológica ,mas foi informado que por se tratar 

de Unidade Especializada ,recebe recurso próprio,sendo que os equipamentos 

comprados para a Atenção Básica com Recursos de Emendas Parlamentares não podem 

ser  transferidos para Atenção Especializada e que o Serviço de Odontologia conta com 

diretores para providências ou encaminharem para o Secretario de Saúde. 

 A reunião foi, às vinte horas e quinze minutos, com a assinatura de todos os presentes.  
 

 
 


