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ATA Nº 05/2015 

 
                   Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e quinze às dezenove  horas no 

Espaço Pedagógico de Jaú, situado na rua Quintino Bocaiúva nº. 532 teve início a reunião do 
Conselho Municipal de Saúde de Jaú, com leitura da ata da reunião anterior, que depois de 
aprovada,  foi assinada pelos presentes. Em seguida houve a leitura do Regimento da 
Conferência Municipal de Saúde pelo conselheiro Samir. Depois a conselheira Renata fez a  
leitura da Carta SIOPS do segundo  bimestre dois mil e quinze, seguida da assinatura dos 
presentes. Todos foram convidados para assistirem a Audiência Pública da Saúde, no dia vinte 
e oito de maio, às nove horas na Câmara Municipal.  A presidente Maria Alice inicia a 
explicação sobre as definições para a Conferência Municipal de Saúde a ser realizada em vinte 
de junho de dois mil e quinze. Senhor Carlos Roberto da Mota, representante dos Sindicatos 
Patronais, questiona sobre a importância de se discutir neste encontro as condutas dos 
profissionais de Saúde das Unidades Básicas e Estratégia Saúde da Família, assim como o 
atendimento na Santa Casa de Jaú, no sentido de haver melhorias para a população. Também 
fez uma denúncia de que a Vigilância Sanitária não atua a contento, relatando experiência 
pessoal em sua residência, para o que foi sugerido denunciar na Ouvidoria da Prefeitura. O 
conselheiro Samir questiona a situação da Dengue e afirma que na Santa Casa de Jaú, doze 
por cento dos funcionários tiveram dengue e estes dados não foram computados na epidemia 
de dois mil e catorze. Foi feita colocação por senhor Carlos, sobre  medida tomada por Prefeito 
de cidade do Estado de São Paulo para exterminar com  o Aedes Aegyptes. Houve comentário 
sobre uma possível vacina contra a Dengue a ser colocada em teste em dois mil e dezesseis. A 
conselheira Renata afirma que há um ano o Município está investindo na prevenção da 
Dengue, com contratação de agentes de vetores, aquisição de equipamentos e materiais para 
uso nos bairros mapeados com maior foco do mosquito transmissor e que o resultado foi 
positivo. Samir relata que no centro da cidade tem ocorrido aparecimento de ratazanas, para o 
que senhor Carlos cita a necessidade do retorno das pulverizações de venenos nos bueiros, 
como foi realizada em anos passados.  A Presidente informou aos conselheiros sobre a reunião 
que ocorreu entre o Conselho da Saúde e os representantes dos demais Conselhos que 
existem no município, para que indiquem conselheiros para participarem como Delegados na 
Conferência Municipal de Saúde, para que juntos elaboremos propostas para seguirem ao 
Encontro Regional a acontecer em julho próximo na cidade de Bauru, encaminhando para a 
Conferência Estadual de Saúde, as necessidades da população de Jaú.  Em seguida foi 
anunciada a apresentação da Prestação Quadrimestral das contas do seguimento da Saúde, 
para a qual o  Conselheiro Samir sugeriu  que para as próximas apresentações  seja convidado 
um  servidor do Setor Financeiro que poderá responder com maior propriedade as dúvidas que 
por ventura, possam ser apresentadas, sugestão aceita pela Presidente.  Em seguida houve a 
Prestação de Contas do quadrimestre, pela conselheira Renata. Durante a apresentação, o 
conselheiro Samir sugere que haja divulgação pormenorizada sobre os gastos  com 
medicamentos.  Após a apresentação, a conselheira Renata explicou sobre a distribuição das 
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fitas de glicemia no Município e a situação atual devido a duas impugnações feitas por um 
fornecedor que se sentiu prejudicado no descritivo de compra para os próximos dezoito meses, 
haverá critério rigoroso na distribuição para que não haja falta para os pacientes que usam 
insulina e para uso interno da Rede de Saúde, solicita apoio dos Conselheiros. A conselheira 
Melina considera importante que as novas medidas sejam divulgadas à população. Samir 
considera importante a distribuição aos pacientes que se utilizam apenas de medicamentos via 
oral, para o que Renata informou que haverá a distribuição, porém em número menor do que 
as distribuídas aos insulinodependentes. A conselheira Sofia relata que tem critério e que retira 
as fitas na Secretaria de Saúde a cada três meses, não estocando fitas em casa. Renata relata 
que tem fita até julho deste ano. Informa que foram compradas trinta mil caixinhas de fitas, 
tendo previsão de uso para dezoito meses de uso. A reunião foi encerrada as vinte e uma 
horas e quinze minutos com a assinatura dos presentes.  

 
      

 


