Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2012, no Espaço Pedagógico, sito a Rua
Quintino Bocaiuva, nº532 no Estado de São Paulo na cidade de Jahu, às
19h30min horas; 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 Polonio Bronze, Srª. Sidalia Gomes Santana, Srª. Ruth Helena Floret
Turini Claro, Srª. Luciane Cristina F.L. Carraro Gatto, Sr. Samyr Atique, Srª Paula
Vanessa R. F. Gusmam; Conselheiros Suplentes: Srª. Eva Gertrudes Torelli
Martini, Sr. José Ferreira e Srª. Patrícia Duarte; Foi justificada a falta do Srª.
Fabiana Deliberali, Srª. Edna Alves, Sr. Wilson Fracassi Junior, Dr. Mario Irusta
Prada, Sr.Vanderlei Adelino, Sr. Nilson José Celebrone, por motivos profissionais
e pessoais; Convidados presentes: Sr. Antonio Ruiz Martinez Filho, Sr. Paulo
Sergio da Silva Paes, Sr. Sergio Bronze e Sr. Devaldo. Deu-se inicio a reunião a
presidente explanou a presença de todos, votou e aprovou a ata do mês anterior.
Na seqüência da ordem do dia a presidente Srª. Silvia passou os informes. 1) No
mês de junho no período de 01/06 à 15/06/2012 foram apreciados pelo CNS – a)
CNS vai monitorar diretrizes das Conferências de Saúde, b) Saúde + 10 é Saúde
nota 10, c) Doença celíaca merece atenção do CNS, d) CNS participa do encontro
de gestores municipais, e) Sr. Boaventura de Sousa Santos debateu sobre
participação com conselhos nacionais, f) Gestores municipais debatem mudanças
da Lei nº. 141- 13/01/2012, g) Nova classificação considera estado de saúde
ampliado, h) Informe legislativo, i) Democracia participativa é destaque na reunião
de junho, j) Educar para qualificar: CNS trata educação permanente junto a
gestores municipais, l) Resolução 453 define funcionamento dos conselhos de
saúde, m) Congresso do CONASEMS: controle social e eleições municipais são
desafio, n) Boaventura Santos: CNS é pioneiro na construção da democracia
participativa, o) CNS lamenta o falecimento do Sr. Ruy Gallart de Menezes, p)
Formação profissional é tema do balanço do mês de junho, q) CNS lança
segunda edição do laboratório de inovação, r) Venda de álcool líquido de uso
doméstico, s) Combate à violência é destaque em congresso, t) Congresso
estabelece agenda política de conselhos e secretarias municipais; Sendo que
todas são importantes, mas cinco se destacam, que são: 1-) Além de ser um
direito, a lei complementar 141/12, que define os percentuais mínimos a serem
aplicados na saúde pública, é também uma responsabilidade. Essa foi uma das
mensagens mais importantes do seminário a sociedade controlando o
financiamento da saúde – lei complementar no 141-12. Os conselheiros estão
examinando em detalhe o teor da lei, que prevê que não basta que os conselhos
analisem a cada quadrimestre o relatório do resultado da execução orçamentária e
financeira no âmbito da saúde. ¨Os conselhos também devem indicar diretamente
ao chefe do executivo as medidas a serem adotadas. Antes, passava-se pela
Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde ou pelo Ministério da Saúde; Com a
nova lei, as medidas indicadas passam a ser feitas diretamente para o Prefeito, o
Governador, a Presidenta¨, salientou o conselheiro nacional de saúde Fernando
Eliotério. A aplicabilidade dos aspectos da lei complementar 141, especificamente
em relação aos recursos, ações e serviços de saúde, esperamos consolidar o
conhecimento de conselheiros nacionais,estaduais e municipais de saúde sobre a
nova normativa que traz algumas mudanças para os conselhos de saúde
relacionados à prestação de contas, entre outros pontos. “Além de conhecer mais
a lei, os conselheiros vão intensificar sua atuação ao envolver cada vez mais a

população na construção do controle social em saúde”, salientou o secretário
executivo do CNS, Márcio Florentino. Ele lembrou que, nesse sentido, é
fundamental que os conselhos se cadastrem no sistema de acompanhamento dos
conselhos de saúde (SIACS). 2-) Juntamente com a DRS-6 Bauru, CMS de Lins e
Jahu estão aguardando a confirmação do Fernando Eliotério para o Seminário
sobre a lei complementar 141/2012 envolvendo as 68 cidades da região. 3-)
Resolução 453 define o funcionamento dos Conselhos de Saúde,um novo texto
passou a reger o funcionamento dos conselhos de saúde: a resolução 453
substitui a resolução 333. De acordo com a nova versão, o tempo de mandato dos
conselheiros será definido pelas respectivas representações. Ao longo de três
anos, um grupo de trabalho dedicou-se a propor uma nova versão do texto com as
atualizações necessárias para adequar-se às mudanças na conjuntura do controle
social no país. Depois de apresentada ao pleno do conselho nacional de saúde, a
proposta foi submetida à consulta pública no site do CNS. As contribuições foram
recebidas, via site e também por escrito. 4-) Na seqüência foi discutido: Educar
para Qualificar: CNS trata Educação Permanente junto a gestores municipais que
tem como objetivo de transformar as práticas profissionais e a própria organização
do trabalho. Articulando os serviços básicos, ambulatoriais, hospitais e
especializados em que todas as ações e serviços de saúde sejam prestados a fim
de promover um melhor acolhimento e responsabilização pelos problemas de
saúde da população, todos os meses ocorre à reunião do NEP (Núcleo de
Educação Permanente) para desenvolver essas ações. 5-) O Congresso
estabelece agenda política de Conselhos e Secretarias Municipais; Seguindo a
presidente passou as reportagens da área da Saúde referente ao mês de
junho/2012; Ainda Publicidade de Convênio com União e Estado 2010 á 2012 da
Irmandade de Misericórdia do Jahu (Santa Casa); Apreciação da Folha de
Pagamentos da Secretaria Municipal de Saúde competência do mês de maio 2012
apreciado por todos e aprovada sob a deliberação n°.014/2012 atendendo a
determinação do tribunal de contas conf. 4964/P.G(D.F.0281/2011); A conselheira
e Gerente Técnica da Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jahu Srª. Eva
Martini apresentou a todos o Diretor Sr. Antonio Ruiz Martinez Filho e o SuperIntendente Administrativo Sr. Paulo Sergio da Silva Paes para apresentação e
esclarecimentos da real situação de defite da Associação; Apreciação da
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde em cumprimento as leis
8080/90 , 8689/93 art.12 e lei complementar 141/2012 apreciado por todos e
aprovada sob a deliberação n°. 015/2012; A presidente consultou a todos sobre a
inclusão da Srª. Maria Alice Morato ao conselho a partir de Julho, na qual estará
representando a Associação de Enfermeiros como suplente da Titular Srª. Paula
Vanessa Gusmam, aprovado por todos. A presidente agradece a presença de
todos e finaliza com a frase: Ninguém é tão ninguém que nunca precise de
ninguém”. Mais nada a ser tratado a reunião encerrou-se às 21h e lavro a
presente ata que segue por mim assinada Mariana de Abreu Gunther e os demais
membros.

