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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quinze às dezenove horas no Espaço
Pedagógico de Jaú, situado na rua Quintino Bocaiuva 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 relato de Ademir Basso,
Gerente da Vigilância Sanitária de Jaú, apresentando a Programação das Ações de
Vigilância Sanitária (PAVISA) para o ano de 2015 e as prioridades estabelecidas com os
respectivos ajustes. Citou que a análise da água no município de Jaú é dividida, ficando a
coleta a cargo da VISA, o exame é feito em Bauru e o resultado é enviado para o
SAENJA, agora para a Empresa Águas de Jaú. O Conselheiro Samir pergunta se todos
os consultórios odontológicos são visitados para verificação, o que Ademir afirma que
sim por se tratar de área da saúde e necessita de alvará de funcionamento, relembra a
fala da Conselheira Edna na reunião passada sobre as instalações das Instituições que
abrigam idosos, o que Ademir afirma que o assunto é muito sério e emergente,
principalmente em relação a legalidade para funcionamento e que a promotoria pública
está cobrando este importante detalhe para que haja a liberação de alvarás, inclusive
questionando a presença da equipe mínima para funcionar, ainda sem solução. Maria
Alice Morato, presidente do Conselho explica detalhes sobre a Conferência Municipal de
Saúde a realizar-se em vinte e nove de maio de dois mil e quinze sob o tema “ Saúde
Pública de qualidade para cuidar bem das pessoas”, convocando membros para ajudar na
organização do evento, deve haver propostas do município para serem levadas para a
Conferência Estadual de Saúde. Samir salienta a necessidade de ser distribuído convite e
convencer as pessoas a participarem. Foi marcada reunião para quatro de maio às quinze
horas, na Secretaria de Saúde , na sala reservada para o Conselho Municipal no primeiro
andar do prédio do Hospital São Judas Tadeu para acordos prévios. Em virtude da
necessidade da aprovação da prestação de contas do município, a próxima reunião do
Conselho Municipal de Saúde foi agendada para dezenove de maio às dezenove horas
no Espaço Pedagógico. Em seguida a presidente inicia a apresentação do Relatório de
Gestão, explicando que o mesmo já foi entregue ao Ministério Público. Houveram vários
questionamentos sobre os indicadores de saúde, quanto as gestantes que não aderem ao
pré natal momento em que a conselheira Janete afirma que existem vários pontos que
favorecem à gestação de risco e a não adesão ao pré natal, inclusive sobre a não entrega
de enxoval e/ou fraldas nas reuniões das Unidades Básicas de Saúde, alegando que
muitas freqüentam os grupos se houver contrapartida, as mulheres não entendem que a
necessidade do conhecimento deveria estar em primeiro lugar, momento em que Samir
relata que há Unidade coletando material entre os próprios funcionários para que os
grupos continuem a existir. Maria Alice afirma que a Saúde Bucal está muito bem no
município devido ao Centro de Especialidade Odontológico que recebe pacientes
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oriundos da Rede Publica, Plantões noturnos diários em duas Unidades de Saúde e finais
de semana, contração e de novos profissionais. A reunião foi encerrada às vinte e uma
horas e trinta e cinco minutos, com a assinatura de todos os presentes.
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