MUNICÍPIO DE JAHU
Fundado em 15 de agosto de 1853

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
cms.saude@jau.sp.gov.br

ATA – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ – 27 de Maio de 2014

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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
reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde - CMS. A reunião foi conduzida pela Vice
Presidente do CMS. Sra. Edna Alves, com a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada.
Em seguida o Sr. Secretário de Saúde, Sr. Gilson Augusto Scatimburgo, informou sobre o
processo de credenciamento do Curso de Graduação em Medicina, sendo que no início do mês
de agosto o Ministério da Educação estará no município verificando a documentação elaborada e
os serviços de saúde do município. Também informou sobre a Campanha de Vacinação contra a
Influenza que está sendo realizada no município, com a apresentação dos dados de cobertura
vacinal. Demonstrou através das planilhas do Programa Nacional de Vacinação – PNI que o
município tem cobertura de 66,27% em crianças,100,22% em trabalhadores de saúde,62,77% em
gestantes e 69,34% em idosos e que só serão vacinados grupos definidos pelo Ministério da
Saúde. O Secretário de Saúde também apresentou a situação da Dengue no município através de
gráficos por semana epidemiológica, conforme dados do SINAN/Ministério da Saúde e informou
os números de casos graves de Dengue e doenças relacionadas e que a situação ocorreu na
cidade como um todo. Informou que o município realizou concurso público para a função de
Agente de Controle de Vetores e que serão chamados os 10 primeiros candidatos aprovados para
compor o quadro de funcionários da equipe e que continuarão a ser realizadas as ações de
prevenção com os mutirões de limpeza nos bairros. Dr. Jayme de Oliveira Sousa Junior
questionou sobre as notificações de dengue da Santa Casa de Jaú que estão atrasadas e foi
informado que o hospital está enviando aos poucos estas fichas de notificação. Também foi
explicado que o convênio de Urgência e Emergência existente entre o Município de Jaú e a Santa
Casa de Jaú está em fase de negociação e que nos próximos dias o acordo estará firmado.

O

representante da Santa Casa de Jaú, Sr. Ed. Mário Romeno Capelo informou sobre a
disponibilização de 50 novas vagas para pacientes de hemodiálise. Em seguida, o Secretário de
Saúde apresentou a prestação de contas relativas ao 1º Quadrimestre de 2014, conforme a Lei
Complementar nº 101/2012. Foram apresentados dados da produção dos serviços de saúde do
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município e os recursos financeiros do setor. Esclarece que os relatórios detalhados das despesas
da saúde serão enviados por email aos conselheiros para análise e aprovação na reunião do mês
de junho próximo. Informou que a Audiência Publica da Prestação de Contas será realizada na
Câmara Municipal de Jaú no dia 28 de maio de 2014, às 10 horas. A Sra. Renata Cristina de
Oliveira e Souza Castro informou que a Defensoria Pública quer retirar os moradores de rua e
interná-los em clínicas especializadas para tratamento, porém exige que haja a avaliação de
médico psiquiatra. O Secretário de Saúde explica que as ações de saúde mental são realizadas
por equipe multiprofissional e que a avaliação é feita conjuntamente. A Sra. Edna Alves
questionou que os exames de Ultrassonografia realizados no Centro de Atendimento à Mulher na
Policlínica Pedro Ometto são realizados em tempo muito curto e que o paciente não recebe
nenhuma orientação do médico. O Secretário de Saúde diz que cabe ao médico a definição do
tempo do exame e que fez exame de ultrassonografia de abdome total em clínica particular e o
tempo também foi pequeno. Ainda comentou que observou o método de limpeza realizado no
serviço de saúde, que não está correto, sendo informada pelo Secretário de Saúde que pedirá
para a Gerente da Vigilância Epidemiológica realizar treinamentos para a equipe de limpeza dos
serviços de saúde. Foi questionado o transporte de pacientes internados em clínicas particulares
pelo SAMU e foi informado que na urgência o atendimento é realizado. O Sr. Ed. Mário Romeno
Capelo solicitou informações de como é realizado o transporte de pacientes para outras cidades e
quais os veículos que são utilizados, sendo informado que o transporte é realizado com veículos
de transporte de passageiros, tipo Van e Kombi, carros de passeio e por ambulâncias para as
pessoas que necessitem deste tipo de transporte e informou que novos veículos serão adquiridos,
sendo quatro novas ambulâncias. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião as vinte e uma
horas e trinta minutos.
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