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ATA - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ 31 /03/2015
Aos trinta e hum dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezenove horas e quinze
minutos teve início

a reunião do Conselho Municipal de Saúde, conduzida por sua

presidente Sra. Maria Alice Rodrigues Morato. Iniciou-se com a leitura da Ata da reunião
de janeiro, que após acertos solicitados por Dr. Samir, foi aprovada. Em seguida foi lida
a ata da reunião de fevereiro e aprovada. Para a presente Reunião houve o convite para
que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Jaú
representado pela Assistente Social Lúcia e por seu Diretor Senhor Moacir, fizessem a
apresentação das atividades desenvolvidas na cidade de Jaú. Eles explicaram que o
serviço está focado em três frentes principais: Assistência Social, Liberdade Assistida e
Disque 100 ( denúncias de situações de maus tratos, principalmente à idosos ). Realizam
abordagens a moradores de rua, tanto na região central como em bairros distantes. Toda
conduta é baseada em Leis e Determinações para que haja prevenção das situações de
risco. Caso a situação de risco já esteja instalada, existe a proteção especial. Hoje há
cento e noventa e uma pessoas conhecidas no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) e noventa e seis pessoas referenciadas no CREAS,

que recebem

benefícios. O Serviço tem ajuda da Rede da Assistência Social e Secretaria da Saúde
para resolução das situações encontradas. São abordadas pessoas que não têm
familiares em Jaú e não têm a quem recorrer, as que possuem familiares na cidade, são
estimuladas a retornar para elas, o que não é comum acontecer pois os elos estão
totalmente rompidos, inclusive precisa haver cautela nas abordagens pois se
pressionados , estes moradores fogem dos profissionais empenhados em ajuda-los. Jaú
possui locais conhecidos como “pontos de moradores de rua”. A função do CREAS é de
orientação, oferecem serviços de higiene diárias, cesta básica, distribuição de roupa. O
Serviço também oferece nas abordagens, acertos possíveis para melhorar a vidas das
pessoas em condições de rua. Finalizaram a exposição com relatos de experiências de
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trabalho. Em seguida houve a apresentação do Conselho Municipal das Pessoas
Portadoras de Deficiência (CMPPD) pela Conselheira Flávia Sanches. Explicou que o
Conselho foi criado em onze de setembro de mil novecentos e oitenta e nove e tem como
princípio de ação assessorar o Governo Municipal para assegurar os direitos das pessoas
portadoras de deficiência, na criação de planos e programas para beneficiar os
deficientes, que inclusive são revertidos em verbas ao Município, divulgar a idéia do
respeito

ao deficiente. O Conselho tem representantes das Secretarias da Saúde,

Cultura, Esporte , Social, Educação, Meio Ambiente e Poder Público. Relatou
experiências realizadas no sentido de sensibilizar a população quanto ao respeito às
vagas no trânsito,

reservadas aos deficientes.

Reunião é mensal, acontecendo de

segunda feira, na segunda do mês. Não possui sede própria. A dificuldade citada foi em
relação a falta de comprometimento com a causa. Em seguida houve a apresentação do
Conselho da Comunidade Negra de Jaú, tendo como representante da presidente do
Conselho as conselheiras Rita e Janete, o Conselho foi criado em vinte e dois de fevereiro
de dois mil e onze, a necessidade de sua criação surgiu em conversas informais nos
domicílios das pessoas da comunidade. O Conselho tem dificuldade em reunir-se por falta
de quórum, a única Secretaria que nunca faltou

foi a do Desenvolvimento social, O

Conselho tem denúncias de injúrias e discriminação. Há sala privativa do Conselho no
interior do Hospital São Judas que aloja a Secretaria de Saúde, afirmam que possuem um
advogado que defende os interesses da classe. O convite para as reuniões é enviado
para o setor de Comunicação da Prefeitura para que estes avisem os componentes do
Conselho. A Conselheira Edna solicita conhecer o projeto desenvolvido pelo Conselho. As
conselheiras relatam dificuldade em serem recebidas pelo prefeito

e reclamam da falta

de respaldo administrativo. Houve reunião com Secretaria de Educação sobre a Lei 1639
com palestrante convidado , abordando direitos e deveres. Solicitam ajuda para dinamizar
atuação. Em seguida houve a Prestação de Contas do terceiro quadrimestre dois mil e
catorze , pela conselheira Renata Cristina de Oliveira Souza Castro. A reunião foi
encerrada às vinte e uma horas e trinta minutos com a assinatura dos presentes.
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