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Aos vinte e cinco  dias do mês de agosto  de dois mil e quinze, às dezenove  horas e 
quinze minutos 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 e depois de aprovada, assinada pelos presentes. A reunião iniciou com a 
confirmação da presença de um funcionário do Departamento de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Jaú para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, informação 
fornecida pela presidente do Conselho, sra. Maria Alice Morato. Também expôs  sobre o 
envio de verbas para compra de medicamentos e informou que as  reformas das 
Unidades de Saúde do Pires  1; Maria Luiza  4 e UPA estão em sua  fase final , a reforma 
das USF  da Vila Ribeiro e Pouso Alegre estão  finalizadas, só faltando o muro ao redor 
do prédio na Vila Ribeiro. O conselheiro Samir questionou sobre  a reforma da USF 
Adilson Morandi no bairro Pde. Augusto Sani, para o que Maria Alice  explicou que será 
construído muro em torno da Unidade; também explicou que a USF Dr. Dorival Mascaro 
no Santo Onofre tem sido vitima de roubos,  para o que Samir comenta que  o mesmo 
tem acontecido em vários prédios públicos. Dr. Jaime comenta que a colocação de muros 
não inibe roubos, para o que  todos concordaram. Em seguida a conselheira Renata 
Cristina de Oliveira Souza Castro coloca a situação do município de Jaú quanto a 
necessidade de termos implantada a Residência Terapêutica para acolher egressos dos 
Hospitais Psiquiátricos cujas famílias não aceitam mais receber seus familiares 
portadores de doença mental. A conselheira Melina Piragini Milani confirma esta 
necessidade e complementa colocando a situação de que no Hospital Tereza Perlati  há  
alguns pacientes em condições de alta hospitalar mas sem familiares ou local para onde ir 
e continuar recebendo cuidados para medicamentos e sociabilização, que poderiam ser 
acolhidos na RT, lembrando a Luta Antimanicomial. Maria Alice afirma que não há como 
inscrever o município no Projeto para termos RT. Dr. Jaime pergunta sobre    a filosofia da 
RT e maiores esclarecimentos para entender como funcionaria. Foi colocada pela 
conselheira Renata o caso da paciente Kayne Braulio  hoje com 20 anos , reclusa em 
Unidades de Saúde há muitos anos pela destituição familiar, sendo este apenas um dos 
casos a serem atendidos pela RT. Sendo este um assunto a ser muito discutido ainda. O 
grupo também salientou a grande presença de moradores de rua no município, para os 
quais as RT não poderão resolver. Para esta comunidade há o Centro POP pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social. Em seguida a conselheira Renata informou  à 
todos os  Conselheiros sobre a situação da SORRY Bauru, que interrompeu no último  
mês de junho , o convênio  para  atendimento  às crianças portadoras de deficiência física 
sem comunicado prévio, delegando aos  municípios de nossa região a solução  para  
seus pacientes. Foi contatada a DRS 6 Bauru , sra. Fabíola ,  que informou que haveria 
reunião com diretoria da SORRY para que se posicionassem e deixassem claro quais 
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serviços poderiam retornar para os municípios atendidos e em que condições poderia ser. 
Em Jaú foi conversado com a Secretaria de Negócios Jurídicos, Dr. Luiz Fernando Galvão 
Pinho, que afirmou que se o município precisar pagar pelos atendimentos realizados há 
necessidade de Processo Licitatório, o que colocaria em igualdade todas as instituições 
que prestam o mesmo tipo de serviço, não necessariamente seria a SORRY.   Em  
seguida a presidente Maria Alice lembra que certas decisões são a nível de Secretário e 
que a Secretaria de Saúde está há mais de 60 dias sem Secretário, este seria um assunto 
polêmico e que requer empenho político para resolução. As Gerentes locais é que estão 
atualmente resolvendo todos os problemas e tomando decisões de baixa e média 
complexidade , porém, esta foge da competência dos grupo que aguardam a nomeação 
de um Secretário para as outras pendências . A reunião foi encerrada com a preocupação 
de todos os Conselheiros quanto a falta de um Secretário para a Saúde do município, às 
vinte e uma horas e quinze minutos, com a assinatura de todos os presentes.  

 
 
 
 


