
Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano de 2011, no Espaço 

Pedagógico, sito a Rua Quintino Bocaiúva, nº 532, Centro na 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;  Srª. 

Fabiana Deliberali ; Dr. Mario Irusta Prada; Sr.Vanderlei Adelino.  Foi justificada 

a falta de Srª. Maria José da Rocha, Dr. Dirceu Bernardi Junior; Dr. Samyr 

Atique e Srª. Eva Gertrudes Torelli Martini por motivos de profissionais e de 

saúd; Os Conselheiros Suplentes presentes: Srª. Angela Maria Bortolucci; A 

presidente Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima solicitou a alteração de pauta 

do dia, para inclusão da Homenagem a Srª Maria Ângela Ronchesel (ex-

conselheira de saúde, in memorian) e a implantação da Farmácia de 

Manipulação do Município de Jaú, explanação pelo Dr. Abdala Atique, 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, entregue aos 

delegada (os) eleita (os) para 6º Conferência Estadual de Saúde comunicado 

do Conselheiro Moacyr M. Bertolino Neto, na seqüência da ordem do dia cópia 

do Oficio Circular GS-CES/SP Nº006/20011 ,deliberado na 194ª Reunião 

Ordinária do Pleno do CES/SP,realizada em 29/07/2011. Informe sobre a 

Conferência Regional, os eleitos a participar da Etapa Estadual e Federal – 

onde foram eleitos Srª. Fabiana Deliberali, Srª. Silvia Maria Gomes Pereira 

Lima e Sr. Israel Fernando Capperuto nos dias 31/08/2011 e 03/09/2011 em 

Serra Negra – Hotel Vale Do Sol . Seguindo mostrou vinte e três reportagens 

da saúde referentes ao mês de Agosto/2011. Na seqüência foi entregue um 

folder sobre Amamentar faz bem para o bebê e para você; Ainda apreciação 

da Folha de Pagamento da Secretária Municipal  de Saúde competência do 

mês de  Julho/ 2011. Após a apresentação os membros presentes decidiram 

pela aprovação e deliberação dos mesmos, sob deliberação nº 22/2011. 

Seguindo Informe passando a palavra a Srª. Célia Bronze sobre o Samu 



Regional, que vamos receber uma incubadora para o Samu, ainda no ano de 

2011. Na apreciação da Homenagem ex-conselheira de saúde e Enfermeira 

Srª. Maria Ângela Ronchesel pelos relevantes serviços prestados a Saúde 

Publica no Município de Jaú. Sugerimos, atendida as formalidades e através da 

Mesa, ao Senhor Prefeito Municipal competente, que proceda ao registro do 

nome da Maria Ângela Ronchesel para que a mesma seja justamente 

homenageada, tendo o seu nome dado talvez no PAS Jorge Atalla ou quando 

inaugurar algum novo serviço público voltado na área da saúde, para que seu 

nome seja lembrado sendo em reconhecimento de sua dedicação, foi votado e 

aprovado por todos presentes. Passando a palavra ao Dr. Abdala Atique onde 

apresentou o, estudo mais aprofundado dos benefícios que trarão para Jaú 

com essa adequação do Projeto da Fabrica de Medicamentos de Itapetininga 

para quem sabe ser Implantada no Município de Jaú; apresentou uma proposta 

de medicamentos manipulados onde existe uma lista de 90 itens, sendo que 

em Jaú fornecemos uma lista de 350 itens o Dr. em resposta comentou que 

deve-se se adequar com cada realidade, que existe a possibilidade de 

economia de no mínimo 50% sem contar a qualificação e melhor atendimento a 

população, O custo de investimento para a implantação da farmácia é de R$ 

250.000,00; Depois de vários questionamentos os Conselheiros votaram e 

aprovaram a deliberação nº. 023/2011 com o intuito de melhores 

esclarecimentos e estudo sobre a implantação;  Ainda apresentação da Srª. 

Suzana de Almeida Prado M.R. Frota sobre o Planejamento Familiar e sua 

atuação com o  atendimento global de adolescente no sentido de prevenir 

problemas nessa faixa etária e dar assistência aos adolescentes portadores de 

distúrbios físicos e / ou mentais;  questionou também seus principais problemas 

enfrentados, onde o Dr. Abdala pediu pra ela agendar uma reunião com ele e 

Srª. Denise Sgaviolli para resolver os problemas apontados; Finalizando a 

presidente Silvia falou a seguinte frase: “O prazer e a alegria de amar são as 

bençãos a que todos fazemos jus por direito divino.”; Mais nada a ser tratado a 

reunião encerrou-se às 21h e lavro a presente ata que segue por mim assinada 

Mariana de Abreu Gunther e os demais membros.  


