
Aos 29 dias do Mês de Março do Ano de 2012, 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. Célia Maria Gomes Polônio Bronze; Srª. 

Edna Alves;  Sr. Wilson Fracassi Junior; Dr. Samyr Atique; Sr.ª Ruth Helena Floret 

Turini Claro; Srª. Luciane Cristina F.L. Carraro Gatto; Srª. Sidalia Gomes Santana;  Dr. 

Mario Irusta Prada; Sr. Vanderlei Adelino; Conselheira suplente: Srª. Elisabete 

Carvalho; Convidada Srª. Maria Alice R. Morato; Foi justificada a falta da Sr.ª Viviane 

Nardi Rodrigues; Srª. Fabiana Deliberali; Srª.Paula Vanessa R.F. Gusmam e Srª. Eva 

Gertrudes Torelli Martini por motivos profissionais; Deu-se inicio a Reunião a 

presidente explanou a presença de todos, aprovou e votou a ata do mês anterior; Na 

seqüência da ordem do dia apreciação da folha de pagamento da Secretaria Municipal 

de Saúde competência do mês de Fevereiro 2012 apreciado por todos e aprovado sob 

a deliberação nº. 004/2012 atendendo a determinação do Tribunal de Contas conf. 

4964/P.G. (D.F.0281/2011); Passou informes de reportagens da área da saúde 

referente a Março de 2012; Informou também resposta do oficio encaminhado pelo 

CMS a Santa Casa ref. Reclamação Srª Miriam Apª. Storti, que o Hospital dá 

preferência no atendimento conforme lei citada não podendo priorizar outros; Todos 

presentes deram ciência da resposta; Ainda a convidada enfermeira Maria Alice 

informou que os repasses do Programa de Requalificação de Unidades Básicas e o 

respectivo componente reforma,  já estão chegando e as devidas reformas já estão em 

andamento; Entrou em conversação sobre a Lei sancionada em janeiro/2012 a Lei 

Complementar nº141 que regulamenta a Emenda Constitucional nº29/2000. A norma 

estabelece entre outros pontos, os valores mínimos a serem aplicados anualmente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e 

normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas 

de governo; os conselheiros questionaram a importância da aprovação da emenda 

citada; Seguindo a presidente informou a abertura das Inscrições para o Curso de 

Informação e Comunicação em Saúde para o Controle Social; Ainda comentou com o 

Secretario Dr. Abdala sobre o cadastramento de Hiperdia e Diabéticos que estava 

acontecendo nos Postos de Saúde que seria necessário o prolongamento do prazo 

desse cadastramento, que já estava tendo alguns questionamentos da população, o 

secretario sugeriu que a presidente encaminhasse um oficio com essa solicitação á 

Secretaria Municipal de Saúde; 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.  

 


