ATA DA DUCENTÉSIMA VIGESSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS
Aos 13 dias do mês de Dezembro do ano de 2012, na cidade de Jahu, às 19h30min
horas; Realizou-se a Ducentésima

Vigessima

Reunião

Ordinária

Municipal de Saúde de Jaú na sala da Gerente Denise

do

Conselho

Sgavioli na Secretaria

Municipal da Saúde ; sito a rua: Avenida das Nações nº.855, cidade de Jaú, Estado
de São Paulo às 19h30min; Com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares:
Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima, Sr. Elicio Teixeira, Srª. Fabiana Deliberali Srª.
Sidalia Gomes Santana , Srª. Edna Alves, Srª. Maria Alice Morato, Sr. Wilson Fracassi
Junior, Srª. Célia Maria Gomes Polonio Bronze, Srª.Ruth Helena Floret Turini Claro,
Srª. Luciane Cristina F.L. Carraro Gatto, Srª. Janaina Aparecida Canossa, Srº Janete
Silveira , Sr. Samyr Atique, Dr. Mario Irusta Prada,

Sr.Vanderlei Adelino,

Conselheiros Suplentes: .; Srª. Paula Vanessa R. F. Gusmam; Sr. Rodrigo Coelho;
Srª. Silvia Rossomano; e convidados Srº Sergio Bronze, Srº Antonio , Srº Fernando
Foi justificada a falta dos conselheiros: Sr. Abdala Atique; Srª. Eva Gertrudes Torelli
Martini;por motivos profissionais e de saúde; Presentes também: Srº Sergio Bronze ,
Srº Antonio , Sr Fernando . Deu-se inicio a reunião onde a presidente explanou na
presença de todos, dentro da pauta da ordem do dia votou e aprovou a ata do mês
anterior e passou os informes gerais: 1) A presidente leu a mensagem enviada aos
Conselheiros de Denise Sgavioli . 2) .O dia de combate á Aids – Apesar do avanços ,
o preconceito e a discriminação contra a pessoas vivendo com Aids ainda são as
maiores barreiras no combate a epidemia , ao seu diagnótico.o Centro de
Especialidades Dr. Ednin Benedito Montenegro que desenvolveu a campanha Fique
Sabendo e ate o momento não tinha sido fechado o programa para passar os dados
ao conselho . 3) O VI Congresso Brasileiro Sobre Síndrome de Down, teve sua
programação foi preparada com temas de grande diversidade para que as pessoas
possa debater a questão As .atividades propostas foram miniconferências , palestras .
mesas redondas ,onde é possível vivenciar a liberdade de expressão em diversas
atividades. 4) Promoção de equidade social : respeito as diferenças ,e a redução das
desigualdades sociais que é uma das mais importantes diretrizes que orienta as
políticas do atual governo brasileiro.5) Reposta do Oficio Enviado ao Governador
Geraldo Alckmim – para informar que foi cadastrada a solicitação a pedido para
futuro atendimento, conforme a , disponibilidade orçamentária e financeira da referida
pasta.. 6)

Balanço do ano de 2012 do conselho Municipal de Saúde Cabe aos

conselheiros manter-se firmes em seus propósitos e se valer de desafios e criticas para

buscar sempre o que há de melhor para tornar o conselho e a sociedade cada vez mais
forte. .7) Reportagens da Saúde referente ao mês de Dezembro . 8) Apreciação do
Cronograma das reuniões para 2013 permanecendo as quintas feiras. apreciado e
aprovado por todos retornaremos nossa trabalho no dia 24/01/2013 . 9) A Presidente
consulto os conselheiros a respeito que no dia 10/01/2013 o Conselho fará 21 anos de
existência em Jahu .Foi aprovado por todos os conselheiros presentes celebração com
uma missa em ação de graças as 19:00 h. Na paróquia São Pedro e São Paulo. Com o
Pe. Firmino. Na seqüência da ordem do dia apreciação por todos da Folha de
Pagamentos da Secretaria Municipal de Saúde competência dos meses de Outubro /
2012 e Novembro /2012 e sua aprovação sob a deliberação n°. 027/2012 atendendo a
determinação do tribunal de contas conf. 4964/P.G(D.F.0281/2011);A presidente leu e

entregou a mensagem enviada aos Conselheiros de 2012.A presidente agradece a
presença de todos e finaliza com a frase: “ Purifica o teu coração antes de permitires
que o amor entre nele , pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo” . Mais
nada a ser tratado a reunião encerrou-se às 21h00 e lavro a presente ata que segue
por mim assinada Mariana de Abreu Gunther e os demais membros.

