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Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às dezenove horas no Espaço
Pedagógico de Jaú, situado na rua Quintino Bocaiúva nº. 532, teve início a 1ª reunião do
Conselho Municipal de Saúde de Jaú. A reunião iniciou-se com a abertura realizada pela
Sra.  Márcia  A.  Nassif,  Secretária  Municipal  da  Saúde,  que  deu  boas  vindas  aos
presentes,  agradeceu  pela  colaboração  dos  conselheiros  dos  três  anos  passados.  A
seguir, passou a palavra ao Sr. Gilson Scatimburgo que se apresentou e justificou não
conseguir  apresentar em datashow a palestra sobre o Conselho Municipal de Saúde,
porque  o  aparelho  está  quebrado.  Continuou  a  explicação  sobre  a  Legislação  do
Conselho  Municipal,  sobre  a  Resolução 554 do  CNS (Conselho Nacional  de  Saúde),
sendo esta a estância deliberativa mais alta. Em 2017 estabeleceu a capacitação dos
conselheiros.  Citou  que  em  outubro  de  2019  foi  passado  sobre  o  COAPS(     ) e
UNOESTE.  São quatro pilares e um da Saúde.  A UNOESTE fará  a capacitação dos
conselheiros. Comentou que até junho acontecerá a capacitação. A Secretaria Municipal
da Saúde terá uma reunião com a UNOESTE. Sr. Carlos Martinello comentou que fez o
curso. Sr. Gilson retornou à explicação da Lei 8080/90, Resolução 554/2017 e Decreto
7/2012. Citou que será distribuído aos membros conselheiros um CD, manuais e as leis.
Continuou explanando sobre a legislação municipal. Em 1991 surgiu a primeira legislação,
1993 institui-se o Conselho Municipal da Saúde. E em 2002 criou-se o conselho Municipal
da Saúde. Em 2012 alterou-se a lei com relação ao mandato dos conselheiros de 2 para 3
anos. Em 2013 Acrescentou-se à lei a paridade e excluiu o gestor estadual do Conselho
Municipal  da  Saúde.  A  Lei  vigente  3616  alterada  4790  e  o  decreto  7640  incluiu  a
necessidade de nomeação dos membros do Conselho Municipal da Saúde. Tem-se que
fazer eleição para nomear o presidente, vice-presidente e secretário. A lei regulamenta a
votação especificando que o presidente é o responsável pelo voto de desempate,  , a
obrigação de haver uma reunião ordinária ao mês e, se necessário, outras reuniões extra-
ordinárias, os membros do conselho devem eleger  os vice-presidente e secretário dentre
os conselheiros titulares. O Sr. Gilson explicou que o Conselho Municipal  de Saúde é
paritário,  porque vinte e cinco porcento  são representantes  do governo,  vinte e cinco
porcento são prestadores da saúde e cinqüenta porcento é usuário do sistema de saúde
municipal. Explicitou ainda que o papel do secretário é técnico. A lei de 2017 recomenda
que os secretários municipais da saúde não sejam presidentes do Conselho Municipal da
Saúde para não comprometer os princípios de igualdade. Citou que embora 20 (vinte)
titulares, são apenas 19 (dezenove) suplentes, visto que o Secretário Municipal da Saúde
é membro titular nato e não tem substituto. Sr. Gilson Scatimburgo comentou que a Sra
Maria Alice Morato possui a lista com a sugestão de todas as datas de reuniões ordinárias
mensais do Conselho Municipal da Saúde para o ano de dois mil e vinte. Explicou que as
datas mensais estão coordenadas para não haver dificuldades com as datas de prazo de
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entrega das ATAs ao TCU (Tribunal de Contas da União). As reuniões da  CIR (  ) são
todas as segundas semanas de cada  mês.  Sendo assim, justifica a necessidade das
reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde serem predatadas para que haja
tempo disponível entre as reuniões para incluir as ATAs no site da Prefeitura e informar o
Tribunal  de  Contas.  Também  comentou  sobre  a  Audiência  Pública  quadrimestral  de
Prestação de Contas que é realizada em fevereiro, maio, setembro e . Primeiramente é
realizada na Câmara dos Vereadores e posteriormente na reunião do Conselho Municipal
de Saúde para aprovação. A data prevista na Câmara Municipal dos Vereadores é dia
vinte e sete de fevereiro às nove horas ressaltando que todos estão convidados para
assistir. Explicou que na Audiência Pública, previsto na Lei 141, apresentam-se os dados
que estão sob gestão municipal, ou seja, o relatório detalhado dos serviços da saúde do
município incluindo das entidades sob gestão municipal: Santa Casa da Misericórdia de
Jaú,  APAE  (  Associação  de  Pais  e )  e  Unidades  Públicas  de  Saúde,  indicadores
financeiros e  SIOPS (   ). Ressaltou que o Hospital Tereza Perlatti e o Hospital Amaral
Carvalho estão sob gestão estadual. Sobre a votação dos representantes do Conselho
Municipal  da  Saúde  para  os  cargos  de  Presidente,  Vice-presidente  e  Secretário,
ressaltouas funções de cada um e  que somente os membros titulares têm direito ao voto.
Os  suplentes  tem direito  ao  voto  tão  somente  se  o  titular  não  estiver  presente.  Na
sequência foram apresentados os candidatos a Presidente: Sr. Moacir Conte e Sr. Carlos
Martinello, vice- presidente Sra. Edna Alves e Secretária Sra. Flavia Aparecida Paterno
Martins  da  Costa.  Iniciou-se  a  votação.  Foram 15  (quinze)  votos  válidos.  Destes,  11
(onze) votaram no Sr. Moacir Conte e 04 (quatro) votaram no Carlos Martinello. Deste
modo, Sr. Moacir Conte foi eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jahu
durante a vigência de dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois. Sr. Gilson Scatimburgo
agradeceu os presentes e aos candidatos eleitos. Passou, em seguida, a palavra para
Sra. Maria Alice Morato que apresentou o cronograma das reuniões ordinárias mensais
do Conselho Municipal  de Saúde. Sra Edna Alves questionou se haverá comissão de
esecutiva  para  pauta  da  reunião.  Sr.  Carlos  Martinello  perguntou  se  a  Prestação  de
Contas será realizada da mesma maneira que anteriormente. Sra. Maria Alice sugeriu que
as  sugestões  de  pauta  sejam  encaminhadas  por  email  no  endereço  eletrônico  do
Conselho  Municipal  de  Saúde.  A  Secretária  Municipal  da  Saúde  Sra.  Márcia  Nassif
agradeceu aos membros presentes, ao Sr. Carlos Martinello pelos três anos presidindo o
Conselho Municipal da Saúde e aos novos membros eleitos. Sr. Carlos Martinello tomou a
palavra, agradeceu aos quase três anos de presidência e parabenizou o Sr. Moacir Conte.
Sr.  Carlos Travain colocou a Associação dos Aposentados à disposição do  Conselho
Municipal  de  Saúde.  Sra.  Edna  pediu  uma  foto  de  todos  presentes  na  reunião  para
registrar no Sindicato da Saúde. A reunião foi encerrada às vinte horas com a assinatura
de todos os presentes. 
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