
 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro do ano de 2012, no Espaço Pedagógico, sito a 

Rua Quintino Bocaiúva, nº.532, Centro na cidade de Jaú, Estado de São Paulo; às 

19h50min; 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;  Sr. Wilson Fracassi 

Junior;  Srª. Fabiana Deliberali ; Srª. Célia Maria Gomes Polônio Bronze; Sr.ª Ruth 

Helena Floret Turini Claro; Srª. Luciane Cristina F.L. Carraro Gatto; Dr. Mario Irusta 

Prada; Sr. Vanderlei Adelino; Foi justificada a falta da Srª. Maria Izilda Mattar; Sr.ª 

Viviane Nardi Rodrigues; Dr. Dirceu Bernardi Junior; Srª. Eva Gertrudes Torelli Martini 

por motivos de profissionais e de saúde; 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 de jornais com assuntos relacionados a saúde; 

Informou o recebimento de um relatório de mal atendimento do PS da Santa Casa a 

Srª. Mirian Aparecida Storti onde foi direcionado o oficio 002/2012 ao provedor da 

Santa Casa de Jaú para melhores esclarecimentos sobre o ocorrido; Também 

informou que a partir de Março/2012 o Salão Plenário será cedido para realização das 

reuniões mensais do Conselho; A presidente visou a importância de dar seqüência nas 

visitas dos Conselheiros as Unidades estando mais próximos da população ajudando 

onde for necessário ; Seguindo a conselheira Srª. Célia Bronze mencionou que o 

projeto UPA e a sala de estabilização em Potunduva foi atualizado pela Enfermeira 

Maria Alice e serão concedidos a Jaú; Ainda o Dr. Abdala mencionou a importância de 

direcionar um oficio de agradecimento ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha pelo 

generoso ato de disponibilização  do Bloco Atenção  Básica – Programa de 

Requalificação de  U.B.S. – Reformas  no  Valor de R$ 100.573,73; também a 

Enfermeira Maria Alice por vários projetos conquistados com seus relevantes serviços 

prestados; Seguindo a presidente junto com os membros apreciou a Folha de 

Pagamentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde referente ao mês de 

Dezembro/2011 e 13º salários votou e aprovou sob a deliberação nº.001/2012 ; 

Encerrando a presidente solicitou a antecipação da próxima reunião para o dia 15 de 

fevereiro devida a apreciação da Prestação de Contas da Secretaria da Saúde 4º 

Trimestre 2011; 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.  


