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A Coordenadora Rosa abriu a reunião informando que a 
ata da reunião anterior não poderia ser lida porque a secretária, 
sra. Nair, teve um problema de internet e havia perdido os dados do computador. 
Acrescentou que os conselheiros deveriam ter um pouco de paciência pois a nova 
gestão estava acabando de assumir e a secretária definitiva ainda não havia 
sido nomeada. Os participantes lembraram que seria necessário convocar dois 
novos participantes do Conselho, tendo em vista o pedido de afastamento de 2 
membros. A seguir a sra. Coordenadora apresentou a sra. Celia, Supervisão de 
Saúde de Vila Mariana – Jabaquara, para que abordasse as metas da Saúde para 
nossa região. A sra. Celia iniciou informando que o Plano de Metas para Saúde 
deverá ser apresentado dia 31 de março. Sobre construção da UBS V. Guarani: 
informou que está na pauta como meta de trabalho. Sobre o Centro do Idoso: 
disse da importância da assistência do idoso e que o Conselho deveria 
insistir na reivindicação.Sobre Rede Hora Certa: informou que a nomenclatura 
deverá mudar mas o conceito permanece o mesmo 
  Sobre sede própria UBS Vila Clara: disse que o Plano de Metas estabelece que 
cada UBS seja instalada em sede própria. Sobre necessidade de mais 
ambulâncias para o Jabaquara. O Conselheiro João pediu um aparte para 
reclamar que havia apenas uma ambulância para atender Vila Mariana e 
Jabaquara, claramente insuficiente para atender a demanda e reivindicou que a 
Supervisão de Saúde do Jabaquara seja desvinculada de Vila Mariana, pois nosso 
bairro é sempre deixado em segundo plano. A sra. Celia comunicou que já havia 
sido determinada a separação de Vila Mariana e Jabaquara. 
A seguir a sra. Celia falou sobre o atendimento da mulher vítima de violência e  
informou que havia estudos para transformar AMAS em UBS, além de 
implantação de uma unidade de equipe de saúde em cada UBS. 
Em seguida conselheiro José Luís falou da necessidade da Prefeitura estar 
preparada para eventual surto de febre amarela e reclamou da demora no 
atendimento da UBS Ceci. A conselheira Joana reclamou do atendimento na UBS 
Geraldo. O Conselheiro André falou sobre a péssima condição de 
banheiro do auditório da Prefeitura Regional e reivindicou providências sobre 
moradores de rua na rua Azor Silva e na praça do Encontro onde montaram 
barracas; sede própria para UBS de Vila Clara, Jardim Lurdes, assim como para 
instalação da Prefeitura Regional, evitando pagamento de aluguel. A conselheira 
Lucia agradeceu à Prefeita Regional Fatima Marques e toda equipe de obras pelo 
atendimento de suas reivindicações: capinagem na CEI Munir Abbud e praça 
Francisco de Assis ; solicita à Prefeita fazer levantamento de terrenos da 
Prefeitura para 
ILPI, GCM e população de rua; sugestão para que a Supervisão de Saúde inclua 
nos prontuários médicos o stress e medicação abusiva, doença causada pela 
poluição sonora; sugiro que os conselheiros e a sra. Prefeita se organizem para 
buscar emenda parlamentar principalmente de vereadores mais votados do 
Jabaquara. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 



às 21:00h, tendo sido marcada a próxima para dia 14/03/2017. 
 
 


