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Aos quinze dias do mês de setembro 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 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. 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. Sra. Edna 

Alves parabenizou a abordagem da triagem realizada no Pronto Socorro da Santa Casa de 

Jaú. Dando sequência a pauta, Senhora Márcia Aparecida Nassif comentou sobre a 

Inauguração das UBS (Unidades Básicas de Saúde). A UBS Vila Real, em substituição a 

UBS Vila Maria, foi inaugurada. A Unidade Bela Vista, com inauguração prevista pro dia 
vinte e oito de setembro, não substituirá a UBS do Bairro São José que continuará 

funcionando normalmente. A UBS Pedro Julian, no Bairro Olaria, será inaugurada após a 

UBS Vila Real. Sr. Carlos Martinello questionou a data. Sra. Márcia Aparecida Nassif disse 

que provavelmente na primeira quinzena de outubro. Com relação a Policlínica Residencial 

Bernardi, citou os horários de funcionamento da mesma e confirmou as datas de 
inauguração de cada setor do Centro de Especialidades, sendo: a transferência da 

Fisioterapia Municipal no dia trinta de setembro, Centro de Atendimento Oftalmológico e a 

Ultrassonografia no dia trinta e um de outubro, Base do SAMU dia trinta de novembro. 

Salientou que o Centro de Radiologia do NGA-25 voltou a funcionar com capacidade não 

plena, ou seja, 80% (oitenta porcento), para evitar aglomeração. Explicou que o município 
está com desfalque de médicos especialistas. Porém, foi realizada contratação emergencial 

de gastrologista, cardiologista, reumatologista, endocrinologista, radiologista, 

pneumologista. Enquanto isso, os pacientes estão sendo encaminhados para a AME- 

Botucatu. Com cautela, está retornando o atendimento de nutricionistas, fonoaudiólogos e 

psicólogos. Comentou sobre o evento de Prevenção do COVID-19 a ser realizado na Praça 
do Jardim de Baixo. Acrescentou ainda que o Sistema de toda a Secretaria de Saúde está 

sendo informatizado e citou os benefícios. Esclareceu também sobre o aprimoramento e 

funcionamento dos relógios digitais com emissão de ticket em substituição ao ponto digital 



eletrônico, para todos os funcionários da 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 os casos de covid-19 e 

o número de internações. Sra. Luciane Massola, diretora executiva da Farmácia Judicial, 

esclareceu dúvidas dos medicamentos. Disse que normalizará e fez referência a 

possibilidade de dados das empresas farmacêuticas para maiores esclarecimentos. Sra. 

Márcia Aparecida Nassif comentou sobre a valorização da classe de enfermagem junto ao 

serviço público na Secretaria de Saúde, com quatro coordenações. Entre os membros 

conselheiros foi acordado para o retorno das reuniões ordinárias mensais para às segundas 

terças-feiras de todo mês, no horário das dezenove horas, ainda por vídeo-conferência. Sr. 

Moacir Conte agradeceu a presença de todos os convidados e do apoio técnico do Sr. 

Márcio Leandro Rodrigues. Nada mais havendo, a reunião deu-se por encerrada às quinze 
horas e trinta minutos. 

 

 

 
 


