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Reunião Ordinária 
Conselho Municipal da Saúde de Jahu 

10 de março de 2021 
 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas na Secretaria 

de Saúde do Município de Jahu, situado na Av. das Nações, 855 foi realizada a Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Jahu via videoconferência sob 

as recomendações do Ministério da Saúde devido medidas de afastamento social para 

enfrentamento da epidemia do coronavírus (covid19). O Presidente Sr. Moacir Conte, deu 

início à reunião e agradeceu a todos. A Sra. Edna Alves pediu encarecidamente que ao 

final da reunião fosse realizado um minuto de silêncio em homenagem e respeito à memória 

do Sr. Carlos Travain, membro do Conselho Municipal de Saúde e do Sr. Dr. Euclydes 

Fernandes Filho, Advogado do Hospital Thereza Perlatti. A Sra. Flavia Aparecida Paterno 

Martins da Costa leu a pauta da reunião e explicitou que enviou a Prestação de Contas do 

quadrimestre previamente a todos os membros do Conselho Municipal de Saúde para lerem 

antecipadamente. Explicou que a apresentação não foi realizada em Reunião Ordinária 

devido a transição de gestão municipal, atraso na contabilidade e emissão de relatórios, 

dificultando sobremaneira o agendamento de uma data de reunião que favorecesse a 

participação dos conselheiros. APROVADA sob ressalvas os Indicadores Financeiros pelos 

conselheiros Sr. Carlos Alberto Martinello, Sra. Edna Alves e Sr. Paulo Fernando Corrêa 

Pinto.  Sra. Edna afirmou a necessidade de um profissional que tenha conhecimentos 

específicos em contabilidade pública e que a apresentação da Prestação de Contas da 

Secretaria de Saúde deve ser apresentada para aprovação primeiramente ao Conselho 

Municipal de Saúde para posteriormente ser aprovada em Audiência Pública na Câmara 

Municipal de Jahu. Disse que a apresentação da Prestação de Contas melhorou, mas ainda 

necessita de reajustes nos esclarecimentos de alguns itens. Sr. Carlos Alberto Martinello 

concordou com Sra. Edna Alves e esclareceu que as ressalvas estão relacionadas com a 

forma que é apresentada sem discriminação e sem precisão na especificação dos gastos 

em “locações de imóveis”, “outros serviços”, “covid-19”, “terceiros”. Dando sequência a 
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pauta, o Sr. Dr. Rodrigo De Callis Brandão apresentou-se a todos os membros como o novo 

Secretário de Saúde desta gestão municipal. Afirmou ser nomeado pelo Prefeito do 

Município de Jaú, Sr. Jorge Ivan Cassaro e que, durante seu período de gestão, está 

disposto e oferece abertura para propostas dos membros do Conselho Municipal de Saúde, 

cuja função é representar a sociedade de forma organizada. Elogiou o Conselho Municipal 

de Jaú pelas benfeitorias realizadas visto que é um Órgão de suma importância para a 

sociedade por ser o órgão máximo e soberano nas decisões e responsabilidades da 

Secretaria de Saúde. Ressaltou que concorda com o Sr. Carlos Martinello para que a 

Prestação de Contas seja aprovada inicialmente pelo Conselho Municipal de Saúde antes 

de ser apresentada em Audiência Pública na Câmara Municipal. Sr. Moacir Conte pediu a 

opinião de todos presentes para decidir o melhor horário das reuniões ordinárias que estão 

acordadas para acontecerem às segundas terças-feiras de todos os meses. Sra. Camila 

Beltrame Benedicto sugeriu que o horário da reunião retornasse para o período noturno 

como outrora, porque este horário vespertino interfere no fluxo e andamento das atividades 

e atendimentos dos pacientes, embora seja aprovada pelo Hospital Thereza Perlatti. Sra. 

Edna sugeriu o período noturno por facilitar a participação popular. Sr. Paulo Fernando 

Corrêa Pinto disse que poderia ser qualquer horário, embora prefira a noite. Os outros 

conselheiros estão à disposição em qualquer horário decidido. Sr. Ed Mário Capello, 

representando a Santa Casa de Jaú, pediu licença ao Secretário de Saúde para 

esclarecimento sobre o Boletim da Prefeitura no qual é repassado informações de leitos de 

enfermaria e UTIs, internações por covid-19 da Santa Casa de Jaú. Quanto a estes está 

adequado, porém ressaltou que as informações de óbitos diários estão generalizadas e não 

há especificação dos locais que aconteceram os mesmos. Como eventualmente alguns 

óbitos podem ocorrer no Hospital Amaral Carvalho, no Hospital Thereza Perlatti e em 

domicílio, registrados pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbito) e encaminhados para a 

Vigilância Epidemiológica, vê-se a necessidade de ser especificado no Boletim Jahu da 

Secretaria Municipal de Saúde os devidos locais.  A Santa Casa de Jaú é o hospital de 

referência para tratamento de covid-19 e por este motivo a população leiga pode confundir 
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as informações do Boletim da Santa Casa de Jaú com o Boletim da Secretaria de Saúde e 

relacionar os óbitos apresentados considerando que todos aconteceram em âmbito 

hospitalar da Santa Casa de Jaú. Sendo assim, o Sr. Ed Mário Capello pediu para que, se 

houver possibilidade, seja incluída uma notificação dos locais dos óbitos no Boletim da 

Secretaria de Saúde. Sr. Dr. Rodrigo De Callis Brandão afirmou que levará em 

consideração a proposta do Sr. Ed Mário Capello e repassará este pedido com urgência 

para a Vigilância Epidemiológica. Sra. Edna Alves concorda com Sr. Ed Mário Capello e 

destacou a importância da divulgação do Boletim do Hospital de Campanha do Amaral 

Carvalho. Sr. Dr. Rodrigo De Callis Brandão disse que também será enviada informações 

do Hospital de Campanha com todos os dados. Sr. Carlos Alberto  Martinello sugeriu a 

importância do Conselho Municipal de Saúde promover uma reunião entre médicos sobre 

um tema bastante polêmico do tratamento precoce par covid-19. Propôs que a reunião seja 

realizada entre o vereador e médico Dr. José Aparecido Segura Ruiz que defende o 

tratamento precoce e médicos infectologistas, de preferência um da Santa Casa de Jaú e 

um da Prefeitura de Jahu par esclarecimentos à população. O Secretário de Saúde, Sr. Dr. 

Rodrigo De Callis Brandão afirmou ser importante e providencial o Conselho Municipal de 

Saúde, como membro soberano da saúde de Jaú, pedir melhores esclarecimentos a 

médicos sobre tratamento precoce para covid-19. Esclareceu que os médicos que realizam 

tratamento precoce têm experiências com o seu grupo de pacientes pontuais dentro do seu 

universo de atendimento e se baseiam em respostas satisfatórias ao tratamento, bem como 

existem os infectologistas que se baseiam em estudos científicos (experimental, 

documental, bibliográfica, de campo, clínico, estudo de caso, levantamento, descritiva) que 

apresentem diferenças nos níveis de significância para serem considerados 

estatisticamente relevantes. Sra. Edna Alves questionou sobre as sobras de doses dos 

frascos de vacinas, qual o horário de ligações telefônicas para incluir nomes de candidatos 

à xepa da dose de vacina. Sr. Dr. Rodrigo De Callis Brandão afirmou que para otimizar e 

economizar as doses sem prejuízo de perdas, ficou estabelecido que os frascos de 

multidoses são enviados às vacinações pelo sistema de drive-thru e os frascos de 
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monodose ou unidose são enviados para vacinação da livre demanda que acontece nas 

UBS (Unidades Básicas de Saúde). Dessa forma, não houve erro de logística, não houve 

sobras de doses evitando desperdício. Sr. Moacir Conte explanou que realizaram visita 

técnica na Santa Casa de Jaú juntamente com a Sra. Ana Paula Rodrigues, Secretária 

Adjunta de Saúde da Secretaria de Saúde Municipal de Jahu, e a Enfermeira Michele 

Padovan  e afirmou que as visitas serão periódicas. Sr. Dr. Rodrigo De Callis Brandão 

esclareceu que a gestão em saúde não trabalha isolada, mas em cooperação e de forma 

participativa, sendo assim, está aberto às boas ideias, propostas e que o trabalho em 

conjunto com o Conselho Municipal de Saúde será bem-vindo. Enfatizou a importância e 

urgência da reunião extraordinária com a presença dos médicos Dr. José Aparecido Segura 

Ruiz e dos infectologistas, da Santa Casa de Jaú e Prefeitura Municipal de Jahu para 

discutir a temática do tratamento precoce de covid-19. Pediu ao Sr. Moacir Conte, 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, para providenciar o mais urgente possível o 

ofício com a convocação, a data e local da reunião. Sra. Edna Alves sugeriu que seja 

acrescentado o caráter de urgência e que a reunião seja agendada para a próxima semana. 

Sr. Moacir Conte confirmou a proposta, pediu a todos para aguardarem um minuto de 

silêncio em memória dos colegas falecidos pela covid-19. Na sequência, agradeceu a 

presença de todos os convidados e do apoio técnico do Sr. Márcio Leandro Rodrigues e da 

secretária do Conselho Municipal de Saúde de Jahu Sra. Flavia Aparecida Paterno Martins 

da Costa. Nada mais havendo, a reunião deu-se por encerrada às quinze horas e quinze 

minutos. 

 

 

 
 


