
Prefeitura Municipal de Jahu 
Fundada em 15 de agosto de 1853 

Secretaria Municipal de Saúde 
sec.saude@jau.sp.gov.br 

 
“JAHU CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO ”           “ RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL” 

 
 

Secretaria de Saúde de Jaú 
Av. das  Nações, 855 – Centro – Jahu - SP – 17201-300  

Fone: (14) 3602-3777 - Fax: (14)3602-3780 

 
 

ATA – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ – 25 de fevereiro de 2014 
 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 segunda reunião 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 pauta 

da reunião, solicitando em seguida ao Secretário de Saúde do município de Jahu, Sr. 

Gilson Augusto Scatimburgo, a apresentação da Prestação de Contas (despesas),relativa 

ao 3º quadrimestre/2013 referente a setembro a dezembro. Foram apresentados dados 

relativos à produção ambulatorial do sistema de saúde municipal, Transportes 

intermunicipais sendo num total de 13.724 pacientes e Processos Judiciais sendo que no 

ano de 2013 contas com 2.102 processos ativos sendo que 99% dos processos são 

referentes a aquisição de medicamentos e 1% referente a alimentação e cuidadores. As 

planilhas de procedimentos consolidadas e indicadores financeiros foram entregues uma 

cópia para o Sr.Paulo Sérgio da Silva Paes e também seriam disponibilizadas por e-mail 

para os Conselheiros. Sr. secretario informou que no ano de 2014 será ano de 

investimento e a partir de 2015 custeio de acordo com a programação da Prefeitura do 

Jahu. A seguir o Sr. secretario apresentou relatório referentes a serviços/ações da 

Vigilância Epidemiológica , Centro de Testagem e Aconselhamento, Zoonose e Vigilância 

Sanitária, situação da Dengue no município. Informou que será implantado o Ambulatório 

de Doenças Crônicas/Obesidades com equipe multiprofissional, para triagem e 

acompanhamento de pacientes obesos a serem submetidos a cirurgia bariatrica. Informou 

ainda que foi contratado um médico auditor para coordenar, elaborar os protocolos e 

regulação do faturamento da Secretaria de Saúde do município. A seguir informou sobre a 

quarta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, etapa macrorregional,na cidade 

de Presidente Prudente a realizar-se nos dias 10,11 e 12 de março de 2014,passou a 

palavra para a convidada Sra.Helaine Marisa Storti que informou a situação do Programa 
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de Saúde do Trabalhador no município e solicitou aos presentes para elaborarem 

sugestões e propostas  para serem encaminhadas à quarta Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador.O Sr. secretario disponibilizou cinco vagas para participação,sendo 

duas vagas para representantes do trabalhador,uma apara gestor e duas para controle 

social que saíram do próprio Conselho por meio de votação,foram escolhidos a Sra. Edna 

Alves e Sra. Janete Silveira. Foi discutida com a equipe do Cerest/Bauru em 17 de 

fevereiro de 2014 a possibilidade da implantação de uma unidade em Jaú Após a 

apresentação, o Sr.Paulo Sérgio da Silva Paes solicitou a sugestões de todos os 

presentes para serem encaminhadas a quarta Conferência de Saúde do Trabalhador, 

ficando de apresentar uma devolutiva em próxima oportunidade. O secretário de Saúde 

colocou-se a disposição para esclarecimentos dos dados e questionamentos e o sr. Paulo 

Sérgio da Silva Paes solicitou esclarecimentos sobre o aumento do orçamento e o mesmo 

respondeu que no ano anterior o funcionalismo publico não teve aumento e sim abono. 

Em seguida o presidente do C.M.S. abriu a palavra aos conselheiros presentes para 

exporem suas dúvidas ou questionamentos sobre a saúde do município. Nada mais 

havendo, encerrou-se a reunião as vinte e uma hora e trinta minutos.   

 


