
ATA DA 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE SANTO 

AMARO. 

 

 

Realização 27/8/2015 início: 19h15min – término: 21h15min. 

 

Local: Auditório da Subprefeitura de Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 1º andar. 

 

Conselheiros presentes:  Sylvia Brigitte, Larissa Spyke, Maria Regina Povreslo, 

Rosangela Maia, Sandra Fernandes, Adilson Araujo, Ailton Azevedo, Jurandir Vieira, 

Maria Auxiliadora Lopes, Rute A. Arantes, Carmem A. I. Paiva e Helena dos Santo s 

Tofino. 

 

Conselheiros Ausentes: Antonio Lopes, Jussara Pimenta, Maria Luiza Leifert e Maria do 

Carmo Pedroso. 

 

Conselheiros com falta Justificada: Elisete Fátima, Olivia Costa, Humberto B. Visone, 

Virgilene S. Graça, José Paulo dos Santos, Eunice Barroso, John Carioba e Víctor 

Gonzales. 

Interlocutor Subprefeitura: Wander Simões. 

 

Aberta a reunião pela conselheira Larissa às 19h 30m, coordenando a reunião, em 

substituição à Coordenadora Olivia Costa que não pode comparecer e justificou. 

Foram distribuídos os convites para a comunicação aos munícipes de propostas para a 

elaboração do Novo Plano de Zoneamento Municipal, através do evento “Câmara em 

seu bairro”.  

Foram apresentadas as Sras. Sandra, supervisora da Secretaria da Saúde e Ester, da 

Coordenação da Secretaria da Saúde, para falarem das metas atingidas até o 

momento. Iniciou a palavra a Sra. Sandra com relação à UBS do Campo Grande e às 

creches. A Sra. Sandra que é da região de Cidade Ademar disse que estão focando nas 

metas da Saúde e que 12 novos consultórios de rua estão sendo efetivados, estes para 

tratamento de álcool e drogas. Uma destas unidades móveis será alocada na Av. Águas 



Espraiadas, na Praça dos Eucaliptos, em frente ao conjunto de moradias populares. A 

UBS Jardim Aeroporto será comportada dentro do bloco de moradias, no térreo do 

prédio. Quanto ao Hora Certa foi criado um em 2015 na região e oito na cidade, com 

quatro unidades móveis. Para a região de Santo Amaro um pequeno Trailer, dentro do 

P. Jorge Bruder (Unidade Móvel). Para Pedreira um laboratório e para M’Boi Mirim 

duas unidades com especialidades cirúrgicas. Pelo módulo eletrônico, segundo ela 

foram atingidos 27,5% das metas. Pela Secretaria a meta é de três novos hospitais – 

Parelheiros/ Brasilândia e Sapopemba – o que atinge 70% das metas de novos leitos. 

Falou do novo Hospital Santa Marina, que se tornou publico e foi reaberto há dois 

meses com novo nome de Hospital Santa Catarina. Segundo ela foram criadas 43 novas 

UBSs, com quatro unidades entregues, lembrando da UBS Dorotéia no J. Miriam, 

transformada em unidade integral. Com cinco novas UPAS foram atingidos 44% das 

metas; neste caso lembrou da Upa Campo Limpo entregue em 2014; trinta Centros de 

Assistência Social, atingindo neste setor 20% das metas. Em Campo Limpo não tinha 

CAPS foram efetivadas duas unidades e em Cidade Ademar o CAPS álcool e drogas foi 

transformado em CAPS 3. Segundo ela foram implantados também cinco Centros de 

Habilitação, sendo dois em Pedreira e um em Santo Amaro, com capacidade para 

atender deficiência auditiva e também com entrega de cadeiras de roda. Em Pedreira 

este Centro chega a atender deficiência motora, auditiva e fornece aprendizado para 

os deficientes lidarem com situações domésticas. Foram implantados ainda oito 

Centros de Atendimento ao Idoso. Novamente foi falado do posto de saúde do Jardim 

Aeroporto, em que a Sra. Sandra explicou que será integrada ao bloco de moradias 

assim como no Jardim Edith. No CEU Alto da Boa Vista - R. Ministro Cardoso Alves – 

doze especialidades médicas, entre elas, cardiologia (infantil e para adultos), otorrino, 

dermatologista, ginecologista, oncologista, endócrino e hematologista entre outros. 

Isso irá diminuir em 30% as filas de espera. A Sra. Sandra disse estar à disposição onde 

trabalha em Jardim Prudência. Neste momento o Conselheiro Adilson tomou a palavra 

para pleitear uma especialidade que englobasse uma UPA, uma UBS e uma AME na 

Chácara Santo Antônio e disse que conhece muitas pessoas que usam a UBS e que há 

necessidade ali de um atendimento mais amplo. A Sra. Sandra disse que a demanda 

tem sido suportada e que na R. Ministro Cardoso Alves haverá atendimento médico e 

dentário. O Conselheiro Sr. Didi, disse que a espera de atendimento tem sido de 

quatro horas e que principalmente as operações de hérnia tem sido difíceis, pois as 

pessoas não acham vaga. A Conselheira Carmem surgiu com a dúvida com relação à 

substituição dos hospitais pelas UPAs, quanto ao tipo de atendimento. A Sra. Sandra 

explicou que na verdade trata-se de atendimento hospitalar, ou seja, a pessoa é 

internada com período de 72 horas na UPA; em havendo necessidade de internamento 

hospitalar a UPA consegue a vaga e interna a pessoa do contrário, em melhorando o 

seu estado de saúde a pessoa pode ter alta na própria UPA. Segundo a Sra. Carmem 

não há UPAs o suficiente. Segundo a Sra. Sandra o Pronto Socorro nestes casos 

funciona como um pronto socorro comum. Explicou ainda que no Campo Limpo, por 



exemplo, a pessoa segue para Pronto Socorro hospitalar diretamente somente em 

casos mais graves, como de acidentes. A conselheira Larissa lembrou que na região 

importantes hospitais estão fechados, o Santa Marta, São Leopoldo, o Fleming, e o 

Evaldo Foz e que por isso foi solicitada a presente reunião com o setor de saúde. 

Segundo a Sra. Ester a problemática do Pronto Socorro de Santo Amaro se deu em 

virtude de situações estruturais. Com a palavra a Sra. Carmem disse que conseguiram a 

reforma do prédio da UBS em Campo Grande, o que no momento seria melhor do que 

nada. Segundo a conselheira Larissa não há ali vagas de carro para cadeirantes, para 

parar ambulâncias, entregas e retiradas de material hospitalar e etc. A Sra. Carmem 

continuou dizendo que na UBS Campo Grande falta médico e acessibilidade, disse 

ainda, que até recorreram ao Ministério Público sobre a questão.  Na V. Santana a 

unidade de saúde tem uma será dificuldade com paradas, segundo a Sra. Carmem até 

parente de cadeirante já foi multado pela CET. A dificuldade de parada é também com 

entrega de medicamentos etc. Combinou-se de oficiar a CET para solicitar seja 

sinalizada as vagas. A Sra. Sandra também vai dirigir o pedido na reunião do Governo 

Local que ocorre mensalmente na Subprefeitura. Na sequência a conselheira Ruth, 

perguntou sobre o atendimento aos moradores de rua. Segundo a Sra. Sandra o 

atendimento é fixo, só o veículo é móvel. A conselheira Dra. Dora, contou de um caso 

que vivenciou em sua rua, em que a moradora de rua mesmo em uma noite muito 

gelada não queria sair da rua e ir para o abrigo; é segundo ela uma opção da pessoa na 

maioria dos casos. A conselheira Ruth perguntou da abrangência de atendimento da 

UBS J. Aeroporto, no que foi respondido que haverá um médico, uma enfermeira e 

dois auxiliares de enfermagem. Falou-se do futuro Largo 13 que também terá segundo 

a Sra. Sandra um atendimento móvel, segundo ela parecido com o de atendimento aos 

moradores de rua. Finalizadas as questões dos conselheiros, a Sra. Sandra agradeceu a 

oportunidade e se colocou a disposição. 

Em seguida, a conselheira Larissa falou da transmissão pela TV Câmara dos nossos 

projetos, com a Dra. Dora falando da preservação do eixo histórico e a coordenadora 

do conselho participativo Sra. Olívia falando do verde da região e habitação e dos 

projetos do Campo Grande.  

Tendo em mente o ciclo participativo, a conselheira Larissa falou da 4ª etapa 

participativa com a definição dos projetos e da 5ª abrindo para mais propostas, ou pra 

priorizar algumas que não foram citadas. O prazo para entrega seria o de 30 de agosto. 

Pelo conselheiro Adilson foi sugerida, alem do proposto inicialmente, uma clínica 

veterinária com atendimento gratuito para a região. Pela conselheira Sylvia foi 

sugerida, ainda,  uma pequena área para uma horta comunitária junto ao complexo de 

moradias populares, no que a conselheira Ruth disse que as quadras estão na 

prioridade do projeto, mas que dependendo do tamanho poderia ser sim, uma vez que 

há daquele lado uma grande área atualmente ocupada pelas obras do monotrilho. A 

conselheira Carmem falou da prioridade das UBSs no Campo Grande, e que duas UBS 



já seriam o mínimo. A Dra. Dora enfatizou o problema dos moradores de rua que se 

não forem amparados à questão vai piorar. Presente a conselheira tutelar Sra. Ednéia, 

esta afirmou que prioridade é o que esta dentro do Plano de Metas, mas segundo o 

conselheiro Adilson, a demanda da região pode variar firmando-se novo compromisso 

político. Na sequência falou-se da previsão de construção dos reservatórios 

subterrâneos, na Washington Luís embaixo do viaduto, na Praça em frente aos 

Escoteiros e outro na Roque Petroni com Vicente Rao, continuidade do Projeto de 

Drenagem do Córrego Cordeiro onde são previstos 06 reservatórios subterrâneos, 02 

estão em construção na Cidade Ademar. Visam acabar com as enchentes na região. 

Por último, com a palavra o conselheiro Adilson, disse que há falhas no binário dos 

ônibus e a SPTrans gostaria de apresentar a correção do projeto ao Conselho 

Participativo para aprovação. Haverá um recorte no projeto que será enviado por e-

mail aos conselheiros e em havendo necessidade a convocação de uma reunião 

extraordinária.  

Ao final a Sra. Mazé passou informes sobre a Conferência da Mulher, no CCM (local em 

frente à Casa Amarela), no dia 29.08.15, das 09:00 às 14:00 horas com - Secretaria da 

Mulher - com a presença da Secretária Sra. Denise.  

O conselheiro Adilson ainda falou de uma reunião com a juventude da região em que 

compareceram apenas jovens de Cidade Ademar e nenhum de Santo Amaro, mas que 

a reunião falou de assuntos de segurança, o que segundo o conselheiro não era 

assunto para ser tratado ali naquela reunião.  

Por fim a conselheira Dra. Dora ainda lembrou a reforma já efetivada na Praça Floriano 

Peixoto e que a mesma deveria ter o Selo do Conselho Participativo estampado em 

local visível da mesma.  

Sem mais a acrescentar, subscreve esta, a secretária da presente reunião conselheira 

Sylvia, a Secretaria conselheira Larissa e demais signatários, nesta quinta-feira, aos 27 

de agosto de 2015.     


