
Aos vinte oito dias do mês de Abril do ano de dois mil de onze; No Espaço 
Pedagógico sitio a Rua: Quintino Bocaiúva n° 532, Centro na cidade de Jaú, 
estado de São Paulo; às 19h45min; 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. Edna Alves; Srª. Célia Maria Gomes Polônio 
Bronze; Sr.ª Ruth Helena Flore Turini Claro; Sr.Vanderlei Adelino; Srª. Fabiana 
Deliberali; Srª. Luciane Cristina Ferraz Lopes Carraro Gatto; Dr. Samyr Atique; 
Os Conselheiros Suplentes presentes: Srª. Eva Gertrudes Torelli Martine e 
Srª. Izilda Mattar ; Foi justificada a falta da Dr. Dirceu Bernardi Junior por 
motivos de saúde; Esteve presente também os convidados Srª. Beatriz 
Brandão B.P. Rocchi e Norival Turini; Deu-se inicio a reunião a presidente 
explanou a presença de todos, aprovou e votou a ata do mês anterior; em 
seguida dentro da pauta da ordem do dia, apreciação das Folhas de 
Pagamentos da Secretária Municipal de Saúde dos meses de Fevereiro e 
Março de 2011 sob deliberação n°. 011/2011 aprovado por todos; Em seguida 
os esclarecimentos das Resoluções n°. 16 – Maio/2010 e n°. 39 – 
Dezembro/2010 e a Tipificação dos Serviços Socioassistênciais pela 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CNAS – SRª. Maria 
Izilda Mattar; Esclareceu a importância dos Conselhos com funções de caráter 
deliberativo fiscalizador e consultivo, tem como objetivo estabelecer, 
acompanhar e avaliar. A Resolução CNAS Lei n°. 8742 de 07/12/1993 decreto 
n°. 6 de 27/11/2009 - Resolução CNAS n°. 109 de 11/11/2009 e Resolução de 
16/05/2009; Através dessas leis e Resoluções a Secretaria da Saúde passará 
a atender – Casa Dia com 20 vagas R$ 2012,20/mês; - Comunidade 
Terapêutica Liberdade com 40 vagas R$ 7342,00/mês; - Associação 
Hospitalar Thereza Perlatti com 38 vagas R$ 3823,18/mês; Sendo que o valor 
que era repassado pela CNAS não vai para a Secretária Municipal de Saúde, 
vai ficar no fundo de Assistência Social; Sendo que o prazo para adequação é 
até 30/04/2011; A secretária Srª. Beatriz Brandão falou que tinha tido reunião 
com o Dr. Abdala e que também solicitou reunião com o Conselho Municipal 
de Saúde será marcado onde não foi por motivos de compromissos em Bauru; 
a presidente não foi informada; Os conselheiros sugeriram que teria que fazer 
uma reunião com os vereadores de nossa cidade fazendo adendo pra 
aumento na lei orçamentária; O Secretario Dr. Abdala falou que a não seria 
possível resolver esse assunto nessa reunião, mesmo porque estaria 
consultando o setor jurídico da prefeitura para melhores posicionamentos; A 
Srª. Maria Izilda consultou o Dradis em Bauru obtendo a resposta que não era 
para repassar as verbas mensais destinada às instituições; Seguindo mostrou 
a todos os 5 exemplares de Orientações para os Conselheiros Municipais de 
Saúde direto do Tribunal de Contas da União, estando a disposição dos 
mesmo na sala do Conselho; Na seqüência informações sobre a XIV 
Conferência Nacional de Saúde será realizada no dia 11/06/11 no Auditório da 
EE Caetano Lourenço de Camargo das 8:00h ás 17:00h sendo muito 
importante a presença de todos os Conselheiros; as etapas da Conferência 
serão dividida em três etapas - Municipal - 01 de abril a 15 de julho de 2011; - 
Estadual - 16 de julho a 31 de outubro de 2011; - Nacional - 30 de novembro a 
04 de dezembro de 2011; Aproveitou parar agendar a reunião da comissão 
organizadora para o dia 03/05/11 ás 11h na Secretária da Saúde de Jaú; A 
presidente informou também e frisou o convite a todos sobre a realização da 
XX Fera da Saúde nos dias 5, 6 e 7 de Maio no Aero Clube de Jaú; 
Finalizando a reunião com uma mensagem Carinho de Irmãs; 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 e os demais membros. 


