
ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITÁVA REUNIÃO O 1RDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 
Aos 25 dias do mês de Outubro do ano de 2012, na cidade de Jahu, às 19h30min horas; 

Realizou-se a DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITÁVA Reunião Ordinária do Conselho 

Municipal de Saúde de Jaú, no Plenário da Câmara Municipal de Jaú, sito a rua: 

Paissandu, nº. 444, cidade de Jaú, no Estado de São Paulo às 19h30min; Com a 

presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Srª. Silvia Maria Gomes Pereira Lima, Sr. 

Elicio Teixeira, Srª. Sidalia Gomes Santana , Srª. Edna Alves, Srª. Maria Alice Morato, Sr. 

Wilson Fracassi Junior, Srª. Célia Maria Gomes Polonio Bronze, Srª. Janaina Aparecida 

Canossa; Srª. Janete Silveira; Srª.Ruth Helena Floret Turini Claro, Srª. Luciane Cristina 

F.L. Carraro Gatto, , Sr. Samyr Atique, Sr.Vanderlei Adelino,   Conselheiros Suplentes: 

Srª. Patrícia Duarte; Srª. Ana Lucia Florêncio; Srª. Paula Vanessa R. F. Gusmam; Sr. 

Rodrigo Coelho; Srª. Silvia Rossomano; Srª. Vanuci U. Trajai da Cruz;  Foi justificada a 

falta dos conselheiros: Sr. Abdala Atique; Srª  Ângela Maria Bortolucci; Srª. Fabiana 

Deliberali ; Srª. Eva Gertrudes Torelli Martini, Dr. Mario Irusta Prada, Sr. Nilson José 

Celebrone, por motivos  profissionais e de saúde; Presentes também:  munícipes; Deu-se 

inicio a reunião a presidente explanou a presença de todos,  dentro da pauta da ordem do 

dia votou e aprovou a ata do mês anterior; passou informes gerais 1) Em resposta aos 

Ofícios enviados aos candidatos a prefeito solicitando os projetos para fazer valer o SUS,  

apenas o candidato Dr. Osvaldo enviou sua proposta, porem a presidente informou que 

encontra-se arquivada no conselho a revista Conectando Saúde edição 4 (pág. 

10,11,12,14) que foi publicado as devidas propostas, também se encontravam disponíveis 

nos sites de cada candidatos; 2) Em resposta aos ofícios enviados a DRS-6, Governador 

e Deputados para solicitação de doação de transporte, recebemos a resposta do 

Governador via email que esta analisado o pedido, também resposta via ofício do 

Deputado Francisco Everaldo Tiririca que em época oportuna analisara o pedido se 

colocando a disposição; 3-) Em resposta ao oficio enviado ao provedor da Santa Casa no 

esclarecimento de devidos atendimentos, os mesmo relataram que os locais são 

devidamente planejados porem todavia não é incomum encontrar numero elevados de 

atendimento e que a liberação de vagas independem de pedidos políticos, tendo em vista 

que depende da liberação do leito quando encontra-se restabelecido; 4) A Educação 

Permanente tem como objetivo de transformar e organizar as práticas profissionais de 

saúde e educação, para melhor acolhimento e responsabilização dos problemas 

enfrentados; Ocorreu um encontro em Vitória- ES para definir estratégias e planos 

nacionais para atingir esses objetivos; 5-) O conselho teve a liberdade de encaminhar 

homenagem ao dia do médico a todos  da rede municipal, aos agentes comunitários pelos 

serviços prestados com êxito seguindo a Lei nº. 285/2007 orientado pelo CNS  e também 

homenageou via rede social o Dia do Dentista; A presidente informou também que o dia 



1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa e que no mês de Outubro é realizada 

a Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama na qual convoca, as mulheres estarem 

atentas à saúde; Com o slogan “Cuidar da sua saúde é um gesto de amor à vida”; 6-) Que 

haverá Integração dos Conselheiros e responsáveis por determinadas comissões que 

consistam em discutir e articular as políticas de interesse do SUS, inclusive as da saúde 

do trabalhador. A presidente passou a palavra a Sr. Elaine Storti que salientou a 

importância do mesmo com a possível vindo do CEREST ao município; Ainda a 

presidente informou que ocorrerá o IV Encontro da Saúde do Trabalhador de 20 á 23 de 

novembro em Brasília, sabendo dessa importância o conselho solicitou a finanças verba 

para o comparecimento dos conselheiros; 7-) Recebimento de materiais vindos do CNS 

para consulta dos conselheiros tendo em mãos uma pequena biblioteca dos mesmos; 8-) 
Reportagens da Saúde referente ao mês de Outubro; 9-) Recebimento de Oficio da 

Provedoria da Santa Casa sobre Publicidade de Convênios com o Estado: R$ 150.000,00 

Custeio do Deputado José Bittencourt , R$ 100.000,00 custeio da Deputada Regina 

Gonçalves e R$ 100.000,00 do Deputado Major Olimpio Gomes, para reforma do Centro 

Obstétrico; 10-) Atualização do Cronograma de Visitação das Unidades de Saúde pelos 

Conselheiros; Na seqüência da ordem do dia apreciação por todos da Folha de 

Pagamentos da Secretaria Municipal de Saúde competência do mês de Setembro 2012 e 

sua aprovação sob a deliberação n°. 023/2012 atendendo a determinação do tribunal de 

contas conf. 4964/P.G(D.F.0281/2011); Em seguida a Srª. Patrícia Duarte representando 

a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o SIOPS (Sistema de Informação sobre 

Orçamento Publico em Saúde) referente 1º Semestre 2012 em cumprimento a Lei 

8.689/93 do artigo 12, apreciado e aprovado por todos sob a deliberação n°. 024/2012; 

Ainda o Sr. Marco Aurélio representando a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o 

Relatório Trimestral (Abril, Maio e Junho) 2012 do Programa Farmácia Popular do Brasil 

apreciado por todos e aprovada sob a deliberação n°. 025/2012, também o Relatório 

Trimestral (Julho, Agosto e Setembro) 2012    baseado a Lei de acesso a informação, 

apreciado por todos e aprovada sob a deliberação n°. 026/2012; Seguindo, a presidente, 

pediu retratação do Jornalista ali  presente, Sr. João Guilherme, do Jornal Comércio do 

Jahu, onde publicou que o Conselho tinha deliberado o fechamento do Pronto Socorro, 

matéria na qual tratava de uma inverdade, tendo em vista que  muitas ações seguem seu 

tramite sem deliberação dos mesmos; Passou a palavra as conselheiras Srª. Maria Alice e 

Célia Maria que explanaram sobre os recursos em caixa que não estão sendo aplicados, 

recursos de projetos  aprovados no conselho, as mesmas enviaram documento para o 

prefeito e secretario da saúde Dr. Abdala Atique para esclarecimento do fato; Ainda sobre 

o assunto citado a presidente comentou a fala do Vereador José Aparecido Segura Ruiz 

que considerou o conselho omisso, que não foi fácil ouvir sem poder se manifestar,  



enfatizando que o conselho é apartidário mas tendo a convicção que isso era jogo 

político; Houve questionamentos dos conselheiros onde o Sr. Wilson Fracassi Junior 

mencionou que não foi encaminhado, em nenhum momento, por parte do executivo, via 

Secretaria da Saúde ao Conselho Municipal de Saúde o projeto que versasse sobre o 

corte de horas extras dos funcionários, remanejamento dos mesmo, bem como do fim do 

horário estendido dos PAS’s citados. O que certamente não teria sido aprovado visto que 

o Conselho participou ativamente da elaboração do projeto quando da implantação deste 

importante serviço à população. Quanto ao fechamento do Pronto Socorro Municipal, 

também em momento algum, o conselho deliberou sobre o mesmo, visto que tal decisão 

não foi encaminhada para apreciação e discussão no órgão, e nada consta a este 

respeito do assunto em Atas das reuniões, ainda mencionou a importância do conselho 

direcionar um ofício ao presidente da câmara acompanhado desta ata, assim sendo uma 

forma de resposta as inverdades ditas pelo vereador. O conselho deliberou que nenhum 

conselheiro utilizará a tribuna na Câmara na próxima segunda-feira, dia 29 de outubro de 

2012. Ainda o conselheiro questionou a secretária interina (adjunta) Denise Sgavioli sobre 

ausência de submissão das decisões do conselho: “na hora de fazer, a prefeitura passa 

para o conselho, wna hora de desfazer não passa”. Em resposta a secretária interina 

disse que não compete a ela responder algo que envolve as outras secretarias 

(economia, finanças e recursos humanos), pois no momento do encerramento das 

atividades houve a comunicação do fechamento e da diminuição da hora-extra e assim se 

cumpriu porem se comprometeu a averiguar melhores esclarecimentos; Foi solicitada por 

ela que se reforcem os elos já estabelecidos entre conselho e secretaria, onde o conselho 

deve permanecer questionando, fiscalizando e deliberando questões relacionadas a 

saúde, que busquem sempre a veracidade dos fatos sobre a ótica de olhas técnicos e 

atentos e não sobre o ótica de quem pretende repassar as idéias e manipular conselhos 

através de outras visões. Cabe aos conselheiros manter-se firmes em seus propósitos e 

se valer de desafios e criticas para buscar sempre o que há de melhor em cada um para 

tornar o conselho e a sociedade cada vez mais forte. A presidente e o conselheiro Sr. 

Vanderlei Adelino acrescentaram que, esse importante vínculo sempre foi salientado pelo 

Dr. Abdala Atique que no momento se encontra afastado por motivos de saúde, mas na 

visita feita a ele mais uma vez mostro-se atento aos assuntos e mandou cumprimentos 

generosos a todos. A presidente agradece a presença de todos e finaliza com a frase: A 

língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração. Por isso tenha 

cuidado com o que diz e também: Quem tem luz própria incomoda quem está no escuro; 

Mais nada a ser tratado a reunião encerrou-se às 21h45min e lavro a presente ata que 

segue por mim assinada Mariana de Abreu Gunther e os demais membros.                       


