
Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de 2011, no plenário da 
câmara municipal de jaú, sito a rua Paissandu,nº 444, cidade de jaú,  
Estado de São Paulo; às 19h40min; Realizou-se a Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Jaú; com a presença dos seguintes 
Conselheiros Titulares: Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima; Sr. Elicio 
Teixeira; Dr. Abdala Atique; Srª. Edna Alves; Srª. Célia Maria Gomes 
Polônio Bronze; Sr. Wilson Fracassi Junior; Sr.ª Ruth Helena Floret Turini 
Claro; Dr. Dirceu Bernardi Junior; Srª. Fabiana Deliberali ;  Srª. Luciane 
Cristina Ferraz Lopez Carraro Gatto, Dr. Mario Irusta Prada; Sr.Vanderlei 
Adelino, Dr. Samyr Atique, Srª. Viviane Nardi Rodrigues . Os Conselheiros 
Suplentes presentes: Srª. Patrícia Duarte  e convidados Sergio Bronze 
,Israel , Adriana , Marina,Walter Stripari e Norberto Leonelli Neto . A 
presidente Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima solicitou a alteração  de 
pauta do dia , para inclusão do Oficio nº 029/2011- Presidente do Poder 
Legislativo de Jahu – Carlos Alberto Lampião Bigliazzi Magon e 
requerimento nº 02/2011 – do vereador Fernando  Frederico de Almeida 
Junior e a retirada da pauta  sobre informação sobre Associação dos 
Diabéticos de Jaú , por estar sobre Júris até a  presente data não ter 
parecer do Juiz ; e a pauta da  Associação dos Reinais Crônicos  foi 
transferida para o mês de Março ,após ser apreciada e aprovada pelos 
membros , onde todos os presentes concordaram. Deu-se inicio a Reunião 
com a presidente Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima explanando 
agradecimento da presença de todos, aprovou e votou a ata do mês 
anterior; em seguida dentro da pauta da ordem do dia, apreciação da  folha 
de pagamento da Secretária Municipal  de Saúde competência do mês de  
Janeiro 2011. Após a apresentação os membros presentes decidiram pela 
aprovação e deliberação dos mesmos, sob deliberação nº 01/2011 
atendendo determinação do Tribunal de Contas conf.4964/P.G.(D.F. 
0281/2011). Em seguida apreciação do Oficio nº 029/2011- Presidente do 
Poder Legislativo de Jahu – Carlos Alberto Lampião Bigliazzi Magon e 
requerimento nº 02/2011 – do vereador Fernando  Frederico de Almeida 
Junior , foi apresentado copia dos Decretos para os  Conselheiros tomar 
ciência e seguida o Srº Norberto Leonelli Neto -  Secretario Adjunto da 
Saúde, fez explanação  sobre a Lei 3.616.de 08 de Fevereiro de 2002,sobre 
o que compete ao conselho. O Conselheiro Wilson Fracassi Junior, no que  
tange a deliberação/aprovação do remanejamento para  suplementação  de 
créditos,respondeu pelo Conselho Municipal  de Saúde esclarece que : De 
acordo com a Lei 3.616. de 08 de Fevereiro de 2002,que dispõe sobre  o 
Conselho Municipal  de Saúde  , e as atribuições  do mesmo , não 
estabelece competência  a esse sobre a analise / aprovação remanejamento 
orçamentário. Dessa feita , e pela razão acima citada não foi apresentado a 
este conselho a deliberação sobre a ampliação do índice de remanejamento 
aplicado pelo executivo e  consequentemente não foi  aprovado pelos  
mesmos feito a conclusão  geral e  aprovado por todos ,a deliberação do 
mesmo foi feita sob Nº 003/2011. Em seguida a Srª Patrícia Duarte  
representando a Secretária  Municipal de Saúde, apresentou o SIOPS 
(Sistema de Informações  sobre Orçamentos Públicos em  Saúde  1º 
semestre de 2010, da Secretaria Municipal de Saúde  de Jaú , em 
cumprimento a Lei 8.689/93 do artigo 12 , onde os membros interagiram, e 
após aprovaram e deliberação do mesmo sob deliberação Nº 02/2011. Em 
seguida passou a reportagem do Comercio de jaú (08) do  mês de 
Fevereiro. Na seqüência da pauta da ordem do dia Prestação de Contas do  



4º trimestre de 2010 da Secretaria Municipal de Saúde Srª Patrícia Duarte  , 
SrºNorberto Leonelli Neto -  Secretario Adjunto da Saúde e  Srº Sidney 
Francisco Medina  contador do Município , apresentou em cumprimento a 
Lei 8.689/93 do artigo 12 , Vigilância Epidemiológica, Programa DST/AIDS, 
Centro de Controle de Zoonoses, Serviços de Controle de Criadouros ( 
agentes de Controle de Vetores ),Notificações  de Suspeitos de Dengue , 
Tabela informativa Serviços PSF/PACS ( agentes Comunitários  de Saúde ), 
Reclamações de Moradores atendidos pelo CCZ, Canil Municipal, 
Medicamentos Ordem Judicial, Samu , Vigilância Sanitária e  Pesquisa do 
Fundo Nacional de Saúde após apresentação  os membros interagiram. O 
conselheiro Samyr Atique , questionou que o valor gasto na área  
odontológica para as unidades é muito pouco. O Dr.º Abdala  Atique falou 
que passou uma circular aos dentistas que faça um planejamento e solicita 
a  colaboração dos dentistas.  Dr.º Samyr Atique explanou que os gestores 
tem que ter mais autonomia dentro da lei . As unidades basica  de saúde 
dentro área odontológica medicação esta muito bem,foi sita uma  critica 
construtiva , mas tem que verificar o que esta sendo realizado. A 
conselheira Srª. Fabiana Deliberali pediu maiores explicações  sobre o que é 
Receita  Empenhada, Liquidado e Pago , Srº Sidney Francisco Medina 
contador do Município  o que  Receita Empenhada  é global , Liquidado 
excutado o serviço ,  vai sendo pago e Receita Paga quando  foi pago . A 
mesma questinou quando quebra um equipamento, o que ocorre ,e o 
SrºNorberto Leonelli Neto explanou que nos casos de quebra de um 
equipamentos a  Prefeitura obedece a Lei nº8.666/93, onde para consertos 
que ficam abaixo de R$ 8.000,00 as despesas são realizadas de forma 
direta,enquanto que os consertos que ultrapassam essa  valor são licitados, 
dentro das modalidade previstas na referida legislação .Afirmou, também , 
que a Prefeitura esta realizando estudo para abrir licitação geral , em forma 
de registro de preços, para consertos de veículos e equipamentos, em 
especial da Secretária Municipal de Saúde,com o intuito de diminuir os 
custos e o tempo de consertos e após aprovaram e deliberação do mesmo 
sob deliberação Nº 04/2011 , O Sr Walter Túlio Stripari ,do Centro Controle 
de Zoonoses ,passou as orientações sobre as ações a ser desenvolvida no 
município de Jaú  para combater  a dengue. O conselheiro Dr. Dirceu 
Bernardi Junior solicitou que o conselho envia-se um oficio para o provedor 
da Santa Casa o remanejamento da Associação dos Renais Crônicos  e 
envia-se oficio para Sr  Miriam Aparecida Storti para maiores  
esclarecimento  da associação dos Renais Crônicos   e aprovados por todos . 
O Dr. Abdala Atique  fez o convite aos conselheiros sobre a entrega dos PAS 
no sábado dia 26/02/2011 – Pas  Jd. Itamaraty as 10:00h e Pas Jd. Jorge 
Atalla as 11:00 h. A Conferência Nacional de Saúde  a qual necessita de 
uma comissão Organizadora e os interessados em fazer parte são :  Srª. 
Célia Maria Gomes Polônio Bronze; Srª Patrícia Duarte ; Srª. Silvia Maria 
Gomes Pereira Lima; Srª. Edna Alves; Srª. Fabiana Deliberali ; Sr.ª Ruth 
Helena Floret Turini Claro e Dr. Samyr Atique . O Dr. Abdala Atique falou 
que os próximos Postos a ser reformados será São Beneditro e Policlínica . 
Mais nada a ser tratado a reunião encerrou-se às 21h30min e lavro a 
presente ata que segue por mim assinada Edna Alves e os demais 
membros. 
 


