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Reunião Ordinária 
Conselho Municipal da Saúde de Jahu 

15 de abril de 2021 
 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos no Espaço 

Pedagógico de Jaú, situado na rua Quintino Bocaiúva nº 532, teve início a Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Saúde do Município de Jahu conforme as recomendações do Ministério da 

Saúde e de acordo com as medidas de afastamento social para enfrentamento da epidemia do 

coronavírus (covid19). O Presidente Sr. Moacir Conte, deu início à reunião e agradeceu a todos e o 

retorno das reuniões presenciais. Apresentou a Enfermeira Giovana Fernandes Kil e a Secretária de 

Saúde Sra. Ana Paula Rodrigues que descreveu sua carreira e experiência na área da saúde, está à 

disposição para propostas, disposta a trabalhar com organização e transparência para com os 

munícipes e destacou a importância da população e da Câmara Municipal compreender o 

funcionamento do sistema de informação do município. Sr. Edmario Capello questionou se a 

necessidade de organização tem relação com Recursos Humanos (RH), financeiro, infra-estrutura ou 

fatores associados. Sra Ana Paula Rodrigues respondeu que é associado: organização do RH, 

documental (muitos documentos deletados, busca pela recuperação de documentos e em 

investigação). Sr. Carlos Alberto Martinello pediu a colaboração da Prefeitura Municipal e da 

Secretaria de Saúde para uma maior atenção com o Distrito de Potunduva com relação a Farmácia 

Local, atendimento médico especializado. Sra. Ana Paula Rodrigues explanou sobre o início da 

testagem em massa para covid-19 que se iniciará no dia dezesseis de abril, para profissionais de saúde, 

supermercados, professores de escolas entre outras, seguindo critérios e treinamento da equipe, com 

uso de internet, sob apoio do Instituto Butantã, Faculdades Integradas de Jaú (FiJ) e UNOESTE. Sra. 

Edna Alves parabenizou a secretária de saúde pela atitude de defesa em via midiática a favor da 

funcionária de saúde exposta em redes sociais; citou o acompanhamento dos projetos de exames, 

como o Projeto Monsani para estender a todas as outras unidades de saúde, para manutenção de todos 

os dados do paciente arquivados no sistema. Comentou sobre a importância da Farmácia Solidária de 

arrecadamento de medicamentos em algum local para evitar incineração, como exemplo, o NGA-25. 
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Sra. Ana Paula Rodrigues comentou sobre a campanha da UNOESTE com os calouros para 

arrecadação de medicamentos. Afirmou que tem autonomia para responsabilização e decisões frente 

à Secretaria de Saúde, com o objetivo de reestruturar e melhorar os indicadores de saúde. Sr. Carlos 

Alberto Martinello questionou a falta de fraldas e medicação judicial. Sra Ana Paula Rodrigues 

explicou que a ação judicial está paralisada desde agosto de dois mil e vinte; houve pregão de 

comprimidos; o processo de licitação é demorado e há a necessidade de organização e programação 

antecipada, projetada para doze meses com a finalidade de não haver a falta de medicação para a 

população. Sr. Carlos Alberto Martinello questionou que para um valor de custo alto com medicações 

tem que haver uma programação de compra suficiente. Sra. Maria Alice Morato explicou que com o 

sistema de informatização, haverá informação de todos os dados, com a programação informatizada; 

explicou também sobre a realização da Conferência Municipal de Saúde, embora exista a pandemia, 

é exigência do governo federal até julho/agosto devido sua importância para a realização do Plano 

Plurianual Municipal de Saúde 2022-202,  que estabelece diretrizes, objetivos e propostas/metas de 

programas de ação em saúde de duração continuada a cada quatro anos; a seguir apresentou o 

Relatório Anual de Gestão -2020, Programação Anual das  Diretrizes, Objetivos e  Metas   2021, 

SISPACTO 2021 que foi Aprovado e Deliberado pelos presentes, após discussão dos Indicadores de 

Saúde, a seguir informou sobre o Ambulatório Pós-covid com acompanhamento de profissionais, 

como terapeuta ocupacional, fisioterapia, nutricionista. Sra. Edna Aves comentou sobre a importância 

da especialidade de acupuntura na saúde pública municipal. Sra. Maria Alice Morato frisou que é 

uma especialidade inclusa no SUS. Sra. Ana Paula Rodrigues disse que a coleta de câncer de colo de 

útero, paralisada desde dois mil e dezenove, retornará. Sra Edna Alves destacou sobre a carreta de 

câncer de mama. Sra Maria Alice Morato e Sra. Ana Paula Rodrigues disseram que o município não 

atingiu os indicadores. Sra Camila Beltrame Benedicto comentou sobre os projetos relacionados à 

saúde mental e a dificuldade de articular altas hospitalares; questionou sobre os projetos de 

articulação para os pacientes de saúde mental e de contra-referência. Sra. Ana Paula Rodrigues 

explicou que a Sra. Vânia de Fontes Vancin está trabalhando na reestruturação de projetos 

relacionados à saúde mental; amanhã haverá reunião com a equipe do Hospital Thereza Perlatti sobre 

a transferência da verba da UNOESTE. Sra. Camila Beltrame Benedicto comentou que paciente com 
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ordem judicial no P.A. psiquiátrico da Santa Casa de Jaú é medicado e recebe alta. Sr. Edmario 

Capello explicou que tem que protocolar para que os chefes do Pronto Socorro tenham ciência do 

caso, porque não há conhecimento da rotina e regras dos pacientes psiquiátricos oriundos do Hospital 

Thereza Perlatti. Sra. Maria Alice Morato e Camila Beltrame Benedicto afirmaram que o ideal seria 

o Hospital Thereza Perlatti ter seu próprio Pronto Socorro para melhor controle. Sra Edna Alves 

lembrou que a situação financeira do Hospital é escassa e que técnico de enfermagem é motorista 

noturno. Sra. Maria Alice Morato explicou que o convite aos médicos para a palestra/explanação 

sobre o tema do tratamento precoce para covid-19 foi realizado com antecedência e por ofício. O Dr. 

José Aparecido Segura Filho faltou, a Dra. Ana Paula exonerou. Sra Edna Alves propôs fazer o 

convite ao Dr. João Gabriel. A enfermeira Giovana Fernandes Kil explicou que a DRS de Bauru que 

propôs a quantidade e disponibilizou a vacinação de policiais de toda região no município de Jaú; a 

xepa da vacina abrange a população acima de sessenta anos. Sra Edna Alves questionou se há 

fiscalização e controle da demanda para segunda dose. Sra Maria Alice Morato explicou que de 

acordo com a transferência de  recurso da pactuação da UNOESTE no período de 2018/2019/2020 

para a Santa Casa de Jaú, Prefeitura Municipal (reforma da USF do Santa Helena, do distrito de 

Potunduva e da ESF de Pouso Alegre) e Hospital Thereza Perlatti não foi realizado devido a 

pandemia. Sr. Moacir Conte agradeceu a presença de todos os membros, convidados 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 dezenove horas e cinqüenta minutos. 

 
 

 
 


