
Aos 31 dias do Mês de Maio do Ano de 2012, 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; Srª. Célia Maria Gomes Polônio Bronze; Srª. Edna Alves; Sr. Wilson Fracassi 

Junior; Dr. Samyr Atique; Sr.ª Ruth Helena Floret Turini Claro; Srª. Fabiana Deliberali; 

Srª. Luciane Cristina F.L. Carraro Gatto; Srª. Sidalia Gomes Santana; Dr. Mario Irusta 

Prada; Sr. Vanderlei Adelino; Conselheira suplente: Srª. Eva Gertrudes Torelli Martin; 

Foi justificada a falta do Dr. Abdala Atique; Sr. Elicio Teixeira ;Sr.ª Viviane Nardi 

Rodrigues e Srª.Paula Vanessa R.F. Gusmam  por motivos profissionais e pessoais; 

Convidados: Srª.Eliana Teresinha Bueno Calanca e Sr. Sergio Bronze; 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 a presidente passou informes: 1)Com a 

exoneração do Sr. Noberto Leonelli Neto – Secretario Adjunto da Saúde, que ele 

estava constituído para fazer adequação da Lei do Regimento Interno e da Resolução 

333/2003. A presidente conversou com o Dr. Celso Pacheco Filho qual advogado seria 

nomeado para dar continuidade nas adequações das Leis do Conselho. Foi nomeado 

o Dr. Gustavo Chiosi, provavelmente a adequação vai para a Câmara de vereadores 

na primeira ou segunda semana de junho para aprovação. 2)Os conselheiros 

questionaram a falta do Convite para Inauguração do SAMU Regional que foi  um 

desrespeito com o Conselho, alguns souberam pelo radio outros pelo jornal enfim 

tendo  em vista que eles apreciam e deliberam tudo que vem do SAMU, a presidente 

questionou que isso foi falha da Comunicação. 3) As novas instalações do Conselho 

Municipal de Saúde de Jaú no antigo Hospital São Judas estão de portas abertas pra 

receber a todos; A conselheira Srª.Fabiana solicitou se não pode mudar o dia das 

reuniões do Conselho para as quarta-feira, foi feita a consulta aos Conselheiros e 

todos aceitaram a partir do mês de julho.4) A presidente fez o convite para os 

conselheiros Srª. Edna Alves e Sr. Wilson Fracassi Junior para fazer apreciação  da 

Secretaria da Saúde  antes e depois em junho quando o Dr. Abdala Atique voltar de 

férias.  5) Cronograma de visitação das unidades de saúde para o mês de junho. 6) 

Recebimento do livro Inclusão dos Cidadãos nas Politicas de Saúde – Experiências 

Brasileiras e Européias – Organização PAM-Americana de Saúde- 1992-2012. 7) O 

Controle Social em Saúde mostra sua força. a) lei nº12. 653/2012, que torna crime 

condicionar atendimento médico emergencial a qualquer tipo de garantia financeira 

como cheque-caução ou nota promissória. b) a lei nº 1.131 de 2010, conhecida como 

Lei da Dupla Porta que prevê que Unidades de Saúde Administradas por 

Organizações Sociais poderão ofertar seus serviços a pacientes particulares ou 

usuários de planos de Saúde privados em um limite de ate 25% das vagas 

disponíveis. c)A venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados , 

lojas de conveniências e similares, armazéns, empórios e mesmo em hotéis .O 

Conselho Nacional de Saúde tem se tornado cada vez mais atento a pauta de 

demandas da sociedades e as políticas de Saúde discutidas pelos três poderes. 8) 



Cadastramento do Conselho no Sistema de acompanhamento dos Conselhos de 

Saúde (SIACS) permitira que a população  conheça os documentos  normativos, como 

leis, decretos e portarias dos Conselhos além de dados relacionados á dotação 

orçamentária e possibilidades de cadastramento de suplentes.9) Durante a semana , o 

presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Marco Maia entregou aos lideres uma  

relação de Projetos para ser  votados em sessões extraordinárias são PL. 2295/00, 

PL3887/97 , PL 4385/94 ,PL.7495/06 e PL.70/95 referentes os temas da Saúde em 

pauta na Câmara . A conselheira Edna Alves completou sobre o PL. 2295/00, que as 

Centrais Sindicais estão visitando os gabinetes dos deputados em busca de apoio 

para a votação. 10) O Plano Nacional da Saúde define diretrizes e objetivos 

estratégicos para o quadriênio 2010/2015, entre as questões estratégicas envolvidas 

na organização de ações e serviços estão os desenvolvimentos de redes para a 

atenção da população prisional e dos adolescentes em conflito com a lei e no Sistema 

Prisional. 11)Foi solicitado aos Conselheiros temas para discussão para as próximas 

reuniões. 12) Convites: 1)Do Seminário Nacional: ”O enfrentamento da morte materna 

na política de atenção integral á Saúde da Mulher” 28 e 29/05/2012. 2) A sociedade 

controlando o financiamento da Saúde – Lei Complementar n° 141/12 - Papel do 

Conselho da Saúde após a Lei Complementar n°141/12.  13) Passou as reportagens 

da área da saúde referente ao mês de maio/2012. 14) Relatório Anual/2011 da 

Irmandade de Misericórdia de Jaú (Santa Casa). Seguindo apreciação da folha de 

pagamento da Secretaria Municipal da Saúde Competência do mês de abril 2012 

apreciado por todos  e aprovada sob a deliberação n°010/2012 atendendo a 

Determinação do Tribunal de Contas Conf.4964/p.g (DF 0281/2011). Também 

apreciação do PAVISA 2012/2015-Trata-se da Pactuação das Ações em Vigilância 

Sanitária para o quadriênio 2012 /2015 apresentado pela Srª. Eliana Teresinha Bueno 

Calanca – Agente de Saneamento – Vigi. Sanitária de Jaú houve interação dos 

membros e o PAVISA foi aprovado sob a Deliberação n°011/2012. O Conselheiro 

Sr.Wilson Fracassi Junior elogiou a fiscalização realizada no Laboratório Médico de 

Analise Clinicas Dr. Gambarini. Os demais Projetos seriam apresentados pela Srª. 

Maria Alice Morato por motivos profissionais não pode estar presente. A diretora e 

conselheira Srª.Célia Bronze apresentou os projetos. A emenda parlamentar do 

Deputado Sr. Marco Antonio Feliciano no valor de R$250.000,00 para aquisição de 

cinco veículos (kombi) para transporte de pacientes sendo 2 para Fisioterapia, 1 

Hemodiálise e 2 Pacientes Consultas e procedimentos fora do domicilio, apreciado e 

aprovado por todos sob a Deliberação n°012/2012. Na seqüência o Projeto QUALIS-

USB no valor de R$360,000,00 do Ministério de Saúde para Estruturação das USB, 

apreciado e aprovado por todos sob a Deliberação n°013/2012. A presidente agradece 

a presença de todos finalizando com a frase “O tempo tem uma forma maravilhosa de 

nos mostrar o que realmente importa, o que tem valor e o que é para ser seu fica”. 

(Caio Fernando Abreu). Mais nada a ser tratado a reunião encerrou-se às 21h30min e 

lavro a presente ata que segue por mim assinada Mariana de Abreu Gunther. 


