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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Ref.: 001/2.016 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, na sede 

do Espaço Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Jaú, localizado à Rua 

Quintino Bocaiúva 532 – Jaú - Centro, reuniram-se os membros  do Conselho Municipal de 

Saúde de Jaú.  A senhora Maria Alice Morato – Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

de Jaú,  deu início as atividades, solicitou à  Conselheira Sra. Renata Cristina de Oliveira 

Castro,  leitura da Ata anterior para aprovação dos presentes. Dando prosseguimento a 

pauta estabelecida para reunião, Maria Alice, solicitou a conselheira Sra. Renata, que 

explanasse sobre o Projeto de  “Implantação do Acolhimento com Classificação de 
Risco para Gestantes” na USF  “Adilson Morandi (ACCR). A conselheira senhora  Renata 

Cristina de Oliveira Castro, mencionou que  a Rede Cegonha é uma estratégia inovadora do 

Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados com a finalidade de  

assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, a atenção humanizada à 

gravidez, ao parto, ao puerpério  e às crianças o direito ao nascimento seguro; ao 

crescimento e ao desenvolvimento saudável. A conselheira  Renata,  mencionou que as  

normatizações  da Rede Cegonha, estão contidas  nas   Portaria GM nº 1. 459, de 24 de 

junho de 2011, alterada pela portaria Portaria GM nº 2.351, de 05 de outubro de 2011 que 

institui Rede Cegonha e define os componentes: Pré Natal, Parto e Nascimento, Puérperio e 

Atenção Integral à Saúde da Criança e Sistema Logístico e prevê os recursos financeiros da 

União para investimento e custeio do componente parto e nascimento. A conselheira  

Renata, explicou que o Acolhimento com Classificação de Risco  garante a equidade, dando 

atendimento prioritário a quem precisa mais, invertendo a lógica da triagem e da fila.  A  

conselheira Renata,  informou  a todos os presentes, que a classificação de risco, garante o 

acesso da gestante e melhoria na qualidade do atendimento, enfatizou que o atendimento 

torna-se mais ágil para os casos de maior risco, diminuindo a espera para os casos agudos 
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e que demandam urgência, além de garantir que a mulher e seus familiares sejam 

informados sobre o tempo de espera. Danto continuidade a  conselheira senhora  Renata, 

informou  que a mulher mesmo sendo de menor idade, poderá passar por consulta médica, 

todas terão direitos a 03 (três) ultrassom, poderão conhecer a maternidade, levar 

acompanhamente no dia do nascimento do bebê. A conselheira Renata, expõe que no 

município de Jaú, há 15 (quinze) Unidades de Saúde e o Projeto Piloto está sendo 

desenvolvido na USF – Adilson Morandi no bairro Padre Augusto Sani, cuja população é 

estimada em  12.000 (doze mil) habitantes; local onde algumas  mulheres chegam a referida 

Unidade no oitavo  mês da gravidez para iniciarem o pré-natal e acrescentou que  a 

enfermeira da Unidade,  Sra. Daniela, tem  bom vínculo com a comunidade. A presidente do 

Conselho Municipal de Saúde, senhora Maria Alice, solicita à senhora Claudete que faça 

explanação sobre o Programa GESTAR. A senhora Claudete é funcionária da Prefeitura 

Municipal de Jaú, e presta serviços no GESTAR, cujo programa é desenvolvido nas 

dependências  da Santa Casa de Jaú. A senhora Claudete esclarece que no GESTAR, há 3 

(três) médicos , Dr. Marcelo, Dra. Mirce e Dr. Luiz Alfredo e que no ano de 2015,  atenderam  

320 (trezentos e vinte) gestantes oriundas dos doze municípios da micro região de Jahu. 

Informou aos presentes que no município de Jaú o programa GESTAR está sendo 

desenvolvido de forma satisfatória. A conselheira senhora Edna, questionou sobre o 

atendimento do GESTAR na Santa Casa, em períodos de férias dos médicos integrantes 

deste Programa; e também abordou sobre o fechamento do Laboratório de Análises 

Clínicas, aos finais de semana.  A senhora Regiane, gerente de Enfermagem da Santa Casa 

de Jaú e membro do CMS, ressalta sobre a importância da permanência  dos  profissionais  

de saúde nos locais de trabalho, sem rodízio e  enfatiza sobre o prejuízo para comunidade  

com a rotatividade  dos profissionais de saúde, pois mantendo-os nas Unidades de Saúde, 

cria-se vínculos com a comunidade e aumenta a fidelidade dos usuários do SUS. A 

conselheira senhora Renata Cristina, estima  que até o mês de Janeiro de 2.017, toda rede 

municipal de saúde estará treinada e apta para implantar o Programa do Acolhimento com 

Classificação de Risco. A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhora Maria Alice,  
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informa aos presentes que: O Planejamento Familiar foi transferido para Casa Rosa, com 

porta de entrada espontânea.  A senhora Edna, informou sobre o Seminário de Saúde 

Mental que será realizado em São Paulo no dia 17 de fevereiro do corrente ano. O 

Secretário Municipal de Saúde de Jaú, Dr. Paulo Mattar, informa que a questão de Saúde 

Mental, está equivocada,  a  orientação é a desospitalização no Estado de São Paulo, e 

acrescentou onde serão alocados os pacientes que tem necessidades  como “surtos 
psicóticos” . Dr. Paulo Mattar, acrescentou sobre a importância da criação das  

Residências Terapêuticas . Dando prosseguimento à reunião do Conselho Municipal de 

Saúde, o conselheiro municipal Dr. Jayme, indagou o Secretário Municipal de Saúde do 

município de Jaú, sobre a situação do município de Jaú em relação ao controle da Dengue.  

Dr. Paulo Mattar, informa que no município de Jaú, há 19 casos de suspeita de Dengue, 

sendo: 07 (sete) casos importados e 12 (doze) casos  do município de Jaú, e informa que 

dos 12 (doze) casos, 05  (cinco)  são de pessoas que estiveram no Paraguai.  Dr. Paulo 

Mattar, informa aos presentes que  as visitas domiciliares, estão sendo realizadas de forma 

efetiva e eficiente, as visitas são casa a casa, estão sendo feito  bloqueios e  para cada 

caso constatado, conta-se mais nove. Dr. Paulo Mattar, argumenta que  o povo brasileiro 

não conseguiu controlar este problema. A conotação do Dr. Paulo Mattar – Secretário 

Municipal de Saúde de Jaú, é “evitar óbitos” (realizar soroterapia, pacientes bem 

diagnosticados). O conselheiro municipal Dr. Jayme, explicou que costumeiramente, ele 

questiona sobre o controle da Dengue, devido à demissão dos servidores municipais deste 

setor, no ano de 2014, solicitou que constasse em ATA, para que houvesse a recontratação 

ou concurso Publico no ano de 2014, pois o que mais funciona no combate ao mosquito da 

Dengue, são os  Agentes dentro dos domicílios, e salientou, que iria questionar  na próxima 

reunião do Conselho Municipal de Saúde sobre o mesmo assunto.  Dr. Paulo Mattar - 

Secretário Municipal de Saúde de Jaú,  informou sobre o Programa Cidade, Limpa, que 

acontecerá no município de Jaú com a participação do Tiro de Gurerra, Igrejas e  a Defesa 

Civil  adentrará nos domicílios. Dr. Paulo Mattar - Secretário Municipal de Saúde de Jaú, 

concluiu dizendo:  “Tudo dependerá da cooperação e  conscientização da população na 
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luta contra o mosquito da Dengue”.Não havendo mais nada a ser informado é encerrada 

a reunião às vinte e uma horas.  

 


