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ATA – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ – 28 deAgosto de 2014

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e catorze, às dezenove horas e
vinte minutos iniciou-se a reunião do Conselho Municipal de Saúde, tendo como
presidente a Sra. Maria Alice Rodrigues Morato. Iniciou-se com a leitura da Ata da
reunião anterior e sua aprovação e, em seguida foram expostos os pareceres
pessoais que os conselheiros tiveram quando da visita dos representantes do
Ministério da Educação para avaliação da cidade de Jaú, para a instalação do
Curso de Medicina. Os Conselheiros pontuaram o que sentiram em relação à
reunião realizada pela comissão com o CMS, inclusive manifestaram a
preocupação com qual instituição será formalizada a implantação do curso de
medicina.Em seguida a Presidente Maria Alice apresentou levantamento das faltas
dos membros titulares do Conselho até a presente data, entrou em contato com
setor competente da prefeitura Municipal e que foi orientada a acionar a secretaria
de Negócios Jurídicos para convocar as Associações e Empresas que indicaram
seus representantes para novas indicações. Doutor Jaime relembrou a colocação
do senhor Gilson Augusto Scatimburgo sobre como os representantes foram
indicados. Doutor José Carlos Berto perguntou se todos os representantes têm
obrigação de estar nas reuniões, Maria Alice afirma que sim e que as notificações
das faltas devem ser feitas. Edna Alves explicou que o Conselho deve ser formado
por vinte e cinco por cento de representantes dos trabalhadores, vinte e cinco por
cento de representantes dos Gestores e cinquenta por cento representantes dos
usuários. Lembra também que conforme o Regimento do Conselho, com mais de
três faltas, já deveriam ser desligados, que segundo Maria Alice, houve tolerância
para os faltosos. Maria Alice explicou que será feita a Pactuação de Indicadores de
Saúde 2014- SISPACTO –,doutor Jaime pediu explicações do que se tratava o
assunto.e que foi esclarecido que anualmente é feita a Pactuação de Indicadores
de Saúde com resultados alcançados no ano anterior e a proposta de meta para o
ano em curso., a seguir Maria Alice propôs que a comissão para visitar a Santa
Casa e Jaú, o fizesse no mês de setembro, assim como solicitou que houvesse
revisão no Regimento pelo grupo determinado do Conselho Municipal de Saúde. A
Presidente destacou a situação das reformas, ampliações e construções das
Unidades de Saúde lembrando que a primeira parcela da verba foi liberada em
fevereiro do corrente ano. A Unidade de Saúde da família do Pires I e a Unidade
Básica de Saúde do Distrito de Potunduva, tiveram as construções retomadas,
com recursos financeiros Federais e contrapartida do município, após um ano
paralisadas. Maria Alice lembrou que a verba da Unidade Saúde da Família
Adilson Morandi, no Bairro Padre Augusto Sani é estadual. Fez apresentação em
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slides, das adequações realizadas nas Unidades de Saúde; afirmou que Jaú fará
adesão à Rede de Frio, que possibilitará a construção de local próprio para a
instalação do Setor de Vigilância Epidemiológica, que será construída próximo ao
CAIC será transferida, para isso Jaú terá que fazer Projeto para o Governo
Federal, solicitando recursos para isto, possibilitando uma Central de Vacinas e
aguardar a aprovação do Ministério da Saúde. Ligia relembrou assunto discutido
em reuniões anteriores onde solicitou que houvesse mais cuidado no atendimento
ao paciente, dizendo que estes não são bem orientados,
quanto
aos
atendimentos especializados e que os encaminhamentos não são bem
direcionados. Maria Alice explicou que a Rede Básica é que precisa encaminhar
corretamente, lembrando que o Ambulatório de Especialidades dentro do Hospital
São Judas atende pacientes da cidade de Jaú e o Ambulatório Dr. Edwin Benedito
Montenegro atende Jaú e região. Maria Alice cita fato ocorrido com casos de
endoscopia em que o paciente sai do consultório da Santa Casa local em que é
realizado o exame, com o material colhido e sem guia, deverá se orientado onde ir
ou ter a guia em mãos, para uniformizar as condutas, propôs a criação de
Protocolos. Ed. Mario questionou sobre o Pronto Atendimento que funcionava no
Pedro Ometo e mudou para o prédio do Hospital São Judas Tadeu, como serão os
atendimentos e com que recursos de exames, também perguntou como será a
divulgação para a imprensa, visto que a Santa Casa está com demanda muito
grande de pacientes, ficou explicado que o Pronto Atendimento atenderá como
sempre foi e que só o prédio é que mudou, porém o atendimento será das sete às
vinte e duas horas, todos os dias da semana. Maria Alice esclarece que as Atas
das reuniões do Conselho Municipal da Saúde estão disponíveis no site da
Prefeitura. Ligia solicita que haja maior empenho em agendar transporte para
pacientes atendidos na APAE facilitando acesso aos tratamentos, Maria Alice se
comprometeu a falar com o Serviço Social parta atender esta necessidade.
Melina, representante do Hospital Thereza Perlati, perguntou sobre a criação de
CAPS 2, Maria Alice afirma que é previsto para dois mil e quinze. A reunião foi
encerrada às vinte e uma horas.

“JAHU CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO ”

“ RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL”

Secretaria de Saúde de Jaú
Av. das Nações, 855 – Centro – Jahu - SP – 17201-300
Fone: (14) 3602-3777 - Fax: (14)3602-3780

