
Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de 2011, na sala de Reunião 

do Ambulatório de Especialidades Dr. Edwin Benedito Monte Negro; sitio a rua: 

Sebastião Toledo de Barros nº. 296, 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. Fabiana Deliberali; Srª. Luciane Cristina Ferraz 

Lopes Carroro Gatto; Sr. Samyr Atique; Srª. Paula Vanessa Rodrigues Faustino 

Gusmam; Srª. Sidalia Gomes Santana; Os Conselheiros Suplentes presentes: 

Srª. Patrícia Duarte; Srª. Eva Gertrudes Torelli Martini; Sr. José Ferreira; Foi 

justificada a falta dos seguintes conselheiros por motivos profissionais: Srª. 

Edna Alves; Sr. Wilson Fracassi Junior; Srª. Ruth Helena Floret Turini Claro; 

Srª. Maria Izilda Mattar; Dr. Mario Irusta Prada; Sr. Vanderlei Adelino; 

Convidados presentes: Sr. Sergio Bronze; Sr. Norberto Leonelli Neto; Deu-se 

inicio a Reunião a presidente explanou a presença de todos, em seguida 

aprovou e votou as atas anteriores e solicitou a alteração de pauta do dia, 

incluindo apresentação do P.M.A.Q (Programa Nacional de Melhoria, Acesso e 

Qualidade na Atenção Básica); Esclarecimento da mudança do Hospital São 

Judas para a Unidade do Pronto Socorro Infantil da Santa Casa; passando a 

palavra ao Dr. Abdala onde esclareceu a importância da descentralização do 

atendimento do Hospital São Judas para as periferias como PAS Itamaraty; 

Policlínica Pedro Ometto para que o atendimento seja mais ágil aumentando os 

horários de atendimentos ate ás 23horas e no Distrito de Potunduva 

atendimento 24 horas incluindo pediatra de plantão; Essa mudança foi feita 

encima de uma logística para que as periferias fossem melhor atendidas, a 

intenção é harmonizar e não piorar, criticas vão surgir mas não estamos 

preocupados com isso e sim em atender a população e para isso é necessário 

ariscar é um desafio; comentou também que nenhum funcionário será 

prejudicado que todos continuaram trabalhando normalmente só houve a 

mudança do local; Ainda mencionou a importância da inauguração do SAMU 

Regional no dia 29 de novembro de 2011 e que já foi solicitado doze 

autoclaves uma para cada unidade seguindo o pedido do Dr. Samyr Atique; 

Também o andamento do Projeto UPA e da sala de Estabilização no Distrito de 

Potunduva; Cinco secretarias também iram para o local do Hospital São Judas 



centralizando a administração com o intuito de melhor acesso aos munícipes, o 

Dr. esclareceu duvida de todos passando a palavras a Srª. Célia Bronze onde 

apresentou o P.M.A.Q (Programa Nacional de Melhoria, Acesso e Qualidade 

na Atenção Básica) após a apresentação os membros presentes decidiram 

pela aprovação sob a deliberação nº. 029/2011; Ainda mencionou que esta em 

andamento uma Pré-Proposta para reformas das Unidades PAS e USF feito 

pela enfermeira Maria Alice Morato; Na ordem do dia Prestação de Contas do 

3º Trimestre de 2011 da Secretaria Municipal de Saúde a Srª. Patrícia Duarte e 

Sr. Sidney F. Medina contador do município representando a Secretaria 

apresentaram em cumprimento ao artigo 12 da Lei 8.6899/93; Duvidas 

esclarecidas os membros decidiram pela aprovação sob a deliberação 

nº.027/2011 aprovado por todos; Ainda apreciação do SIOPS (Sistema de 

Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde) 1º. Semestre 2011, sistema 

utilizado na realização da devida prestação; Apreciado por todos e aprovado 

sob a deliberação 028/2011; Também apreciação das Folhas de Pagamento da 

Secretaria Municipal de Saúde do mês de Setembro de 2011 sob deliberação 

nº.026/2011aprovado por todos; Seguindo a presidente Srª. Silvia informou 

sobre o Termo de Cessão de Uso de uma Câmara Fotográfica Digital em 

caráter gratuito ao Conselho Municipal e Saúde de Jaú; Ainda Lista de faltas 

dos Conselheiros; 14ª. Conferencia Nacional de Saúde em Brasília de 29 de 

Novembro á 05 de Dezembro de 2011; Treze reportagens da área da saúde 

referente a Outubro 2011; Informou: Convite para cerimônia de apresentação 

do Projeto Futuro sem Câncer realizado em Jaú no período de 24 a 28 de 

Outubro 201; na Câmara Municipal; O convidado Sr. Norberto Leonelli Neto 

comentou sobre a Resolução 333/2003 que já esta sendo adequada junto a 

Secretaria de Relações Institucionais com o Sr. Cristiano Madella; Na 

seqüência a presidente comentou a necessidade de fazer uma solicitação da 

implantação do AME no município de Jaú, que foi uma proposta feita na 

Conferência Municipal de Saúde em Jaú; Finalizando frisou que segue o 

regimento e que esta sempre aberta para esclarecimentos; Mais nada a ser 

tratado a reunião encerrou-se as 21h21mine lavro a presente ata que segue 

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


