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ATA FEVEREIRO - 2016

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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. A reunião iniciou com a
apresentação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/Anual, Setembro a Dezembro
de 2015 das contas da secretaria da Saúde ,de acordo com a Lei Complementar 141,de
13 de janeiro de 2012, pelo gerente de saúde Sr.Lucio Fiorelli locado na Secretaria de
Finanças, e Sr.Gilson Augusto Scatimburgo, Assessor locado na Secretaria de
Saúde.Lucio Fiorelli apresentou demonstrativo das Receitas e Despesas do 3º
Quadrimestre/Anual de 2015, SIOPS, explicou que o limite de transferência para Saúde é
de 35% e foram gastos 36,83 ,sendo que o mesmo teve que enviar relatórios justificando
os gastos.Melina ficou surpresa com o que o município gasta com Saúde.Dr. Paulo Mattar
perguntou sobre a verba do Centro Especialidade Odontológica,Gilson Scatimburgo
explicou que a verba está inclusa no montante de recursos recebidos.A seguir Gilson
Scatimburgo deu continuidade a Apresentação de Contas informando dados sobre ações
judiciais, ,setor de transportes,a Conselheira Melina perguntou sobre a liberação de
passes para pacientes psiquiátricos,Gilson explicou que tem que ter Emenda na Lei
N.3.647 de 08 de maio de 2002 que contempla pacientes Oncológicos, HIV e
Hemodiálise,

dando

continuidade

explicou

os

dados

da

VISA,

Vigilância

Epidemiológica,Dr.Jayme perguntou sobre os casos de Dengue no município,Gilson
informou que nos meses de setembro a dezembro tivemos 7 casos Autóctones e 6
Importados positivos em um total de 235 notificações mas que no ano de 2015 tivemos
278 casos Autóctones e sendo 46 Importados positivos em um total de 1.779
notificações.Gilson informou que SUCEN não tem o inseticida disponível para fornecer
aos municípios,inseticida utilizado em bombas costais para ser utilizado nas casas,
bloqueios e nebulização em regiões de casos de dengue confirmados.Até o momento não
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temos previsão de quando o município irá receber o inseticida fornecido pela SUCEN –
Marilia. Edna Alves comentou porque alguns Agentes de Endemias não inspecionam a
casa como um todo, mosquito, escorpião etc. e que em imóvel fechado próximo a sua
casa foi encontrado vários escorpiões e nenhuma providência foi tomada, e porque o
CEVAP não realiza coleta de escorpiões na cidade de jahu. Gilson pediu para entrar em
contato com o Serviço de Zoonose e explicou que os Agentes de Endemias estão focados
nas Endemias. A conselheira Sofia comentou que no bairro do Jd.Pires os Agentes de
Endemia orientam sobre o combate a Dengue,escorpiões etc..A seguir Edna Alves
comunicou que está faltando soro Antiofídico,Escorpionico,Aracnídeo,no Pronto Socorro
da Santa Casa.Dr. Paulo Mattar comentou

que pelo seu entendimento não há falta

nenhuma destes soros o que também foi confirmado pela enfermeira coordenadora da
Santa Casa de Jahu Sra. Regiane Laborda.Dr.Paulo pediu que a Sra. Edna Alves fizesse
este registro por escrito e encaminhasse a Secretaria Municipal de Saúde.Gilson explicou
que o soro Antiofídico ficou centralizado nos Hospitais de Brotas e Jahu e que o Soro é
fornecido pelo Ministério/Estado,comentou que o CEVAP tem interesse em Jahu por
motivo das cobras encontradas e são encaminhadas ao CEVAP-Botucatu.Dr.Samir
comentou que o Instituto Butantã estava em reforma. A seguir apresentou dados dos
Procedimentos Ambulatoriais e perguntou se os representantes do CMS tiverem interesse
ele poderá trazer dados sobre o atendimento da Santa Casa ,o que foi aceito pelos
presentes. A Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/Anual apresentada foi Aprovada e
Deliberada pelos Conselheiros presentes. Em seguida Dr. Paulo Mattar, Secretario
Municipal de Saúde comentou que o município de Jahu é reconhecido por bons
profissionais da área da Saúde, Hospitais e equipamentos o que aumenta o numero de
atendimentos e exames, comentou que o perfil da população está mudando. Gilson
comentou que o Estado estimula que a Santa Casa atenda a microrregião sendo Hospital
de referência da microrregião de saúde. Edna Alves comentou que os profissionais
médicos de hoje tem dificuldade de fechar diagnóstico sem a realização de exames.
Dr.Paulo informou que vai acontecer em 02 de março as 10horas no Espaço Pedagógico
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reunião “Sala de Dengue” com o objetivo de reunir vários segmentos do município para
intensificar as ações de Prevenção da Dengue. A seguir Maria Alice comentou sobre email recebido do Dr.Jayme sobre a Coleta de Recicláveis, Dr.Jayme comentou que o
caminhão que semanalmente passava em seu bairro para coleta de recicláveis não
estava passando e ligou no Meio Ambiente, que o orientou a ligar na Recicla, como não
ficou satisfeito resolveu enviar e-mail para o CMS e Secretario da Saúde.Dr. Paulo
informou que entrou em contato com o Secretário do Meio Ambiente que informou que a
Recicla é Associação e estão com problemas internos no grupo.Rubens perguntou se o
município não tem intenção de instalar Ponto Eco para descarte no município e que em
vários municípios funciona muito bem, Dr. Paulo conhece o serviço Ponto ECO e
comentou que a população faz do seu quintal um lixo e a Prefeitura tem firma contratada
com 30 funcionários e 5 caminhões

para retirada de lixo que são descartados pela

população. Dr.Jayme informou que o caminhão da recicla voltou a passar em seu bairro.
A reunião foi, às vinte horas e trinta minutos, com a assinatura de todos os presentes.
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