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Conselho Municipal da Saúde de Jahu

18 de agosto 2020

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, 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 vídeo-conferência
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. Flavia Aparecida Paterno Martins
da Costa leu a pauta da reunião e explicitou que enviou a  ATA anterior, previamente a
todos  os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  para  lerem  antecipadamente.
APROVADA.  Senhora  Márcia  Aparecida  Nassif  comentou  sobre  a  inauguração  da
Policlínica  Residencial  Bernardi  no  dia  17  de  agosto  de  2020,  citou  os  horários  de
funcionamento  da mesma e  convidou todos conselheiros  para  fazerem uma visita  ao
local. Informou sobre as Unidades Básicas de Saúde localizadas na Vila Maria, Olaria e
Bairro São José e a futura inauguração dessas unidades. O prédio, hoje UBS da Vila
Maria, será direcionado para o CAPS e CTA. Explanou sobre a aquisição de um micro-
ônibus,  em processo de documentação,  e duas ambulâncias,  aguardando a chegada.
Todos os veículos adquiridos com recursos de Emenda Parlamentar. Acrescentou ainda
que  o  Sistema  de  toda  a  Secretaria  de  Saúde  está  sendo  informatizado  e  citou  os
benefícios; as equipes das Unidades de Saúde estão em treinamento para aprendizado
interligando todos os setores da saúde. A informatização facilitará o funcionamento de
todo sistema agilizando as ações e atendimentos em saúde. Esclareceu também sobre o
aprimoramento dos relógios digitais em substituição ao ponto digital eletrônico utilizado no
atual  momento  para  todos  os  funcionários  da  saúde.  Senhora  Edna  Alves  elogiou  a
instalação do Sistema de Informatização na rede de saúde. Sra Márcia Aparecida Nassif
citou sobre os casos de covid19. Frisou a importância do distanciamento social e dos
cuidados  de  prevenção.  Sra.  Paula  Yukiko  Urakawa  Tokunaga  comentou  sobre  o
aumento de casos negativos para o vírus em contrapartida com o aumento preocupante
do  número  de  internações.  Sr.  Carlos  Martinello  questionou  a  falta  do  medicamento
Daflon. Sra. Luciane Massola, diretora executiva da Farmácia Judicial, explicou que até
final de agosto normalizará a distribuição do medicamento. Sra Márcia Aparecida Nassif
informou que foram atualizadas as compras das fraldas referentes a liminares judiciais.
Sra. Flavia Aparecida Paterno Martins da Costa, citou nos informes gerais, sobre a Lei n°
5257/2019 - Processo 022/2019 que dispõe sobre a divulgação de informações relativas
aos Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura de Jahu, mediante link ou ícone
do CMS, com informações de pauta e atas, bem como e-mail do CMS. Porém, necessita
de  atualização  e  acréscimo dos itens  exigidos:  registro  de  alterações de  membros  e
substituições, calendário  anual  das reuniões, horário e  local  das reuniões,  número de
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telefone fixo. Explicou que foi oficializado junto ao Setor de Compras o pedido de linha e
aparelho telefônico, bem como o conserto da impressora e placa mãe do computador,
com problemas detectados. O CMS está no aguardo do Setor de Compras. Sra Márcia
Aparecida Nassif  ofereceu linha telefônica,  impressora nova adquirida recentemente e
está à disposição para todo auxílio necessário. Sra. Flávia Aparecida Paterno Martins da
Costa  citou  o  item  de  substituição  de  membros,  explicando  que  de  acordo  com  o
Regimento  do  CMS,  os  membros  que  pretendem exonerar  a  função  de  conselheiro,
somente terão o desligamento do CMS oficializado a partir da homologação do Decreto
da Secretaria  de  Governo.  Não é  suficiente  apenas a  carta  de  exoneração,  mas um
decreto  que  é  enviado  a  Secretaria  de  Governo  e  aprovado.  No  entanto,  o  decreto
obrigatoriamente deverá constar o nome do conselheiro substituto e do conselheiro em
desligamento.  Explanou  sobre  o  absenteísmo  de  conselheiros  do  CMS nas  reuniões
ordinárias, bem como as providências a serem realizadas com todos os segmentos e
representantes.  Explanou que todos os contatos, telefones e emails,  dos conselheiros
estão  atualizados.  Portanto,  todos  os  membros  titulares  e  suplentes  com  dados
atualizados recebem as pautas das reuniões e atas antecipadamente, bem como avisos
prévios  no grupo de membros do CMS de whatsapp.  Sr.  Moacir  Conte  agradeceu o
comprometimento da Sra. Flavia Aparecida Paterno Martins da Costa na organização e
apoio ao CMS, convidou todos conselheiros a visitarem a sala do CMS na Secretaria de
Saúde,  agradeceu a presença de todos os convidados e do apoio técnico do Márcio
Leandro Rodrigues. Nada mais havendo, a reunião deu-se por encerrada às quinze horas
e dez minutos.

                        Representantes Assinatura

Marcia Aparecida Nassif  

Carlos Alberto Martinello  

Moacir Conte  

Flavia Aparecida Paterno Martins da Costa  

Camila Beltrame Benedicto  

Geise Keli Frari Pedroso  

Iara Lopes Ribeiro  

Donaldo Botelho Veneziano
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Ed Mario Capello

Natália Beltrami

Edna Alves
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