Ata da Reunião Ordinária de Conselho Participativo Municipal
da Capela do Socorro

São Paulo, 02 de junho de 2014 ás 19:00hs
O coordenador dá as boas- vindas aos Conselheiros e Conselheiros
Participativos Municipais da Capela do Socorro.
Esta reunião foi conduzida pelo coordenador o Sr. Francisco das Chagas
Ferreira (Chiquinho) e secretariado pelo Sr. José Luiz Pereira dos Santos
(Zito Pereira).
Deu-se inicio a terceira reunião do Conselho Participativo com aprovação
da ata da reunião anterior do dia 05 de maio de 2014.
Pauta 01: Visitas UBS postos AMA
Pauta 02: Curso do Conselho
Pauta 03: Escolher os Plantonistas
Cícera esta acontecendo algumas coisas aqui no Conselho da Capela do
Socorro que eu não estou gostando, estou muito chateada se continuar
assim vou desistir. Parece que existem grupos, quando chegamos aos
locais de visita todos já estavam sabendo, alguém avisou e foram alguns
conselheiros que participaram da reunião que aprovou as nossas visitas.
Até a subprefeitura já sabia de tudo que aconteceu durante as nossas
visitas. A subprefeita falou durante o curso que nós não somos fiscais,
fiquei chateada, por que se tiver coisas erradas vou fiscalizar, pois fomos
eleitos pelo povo, e devemos satisfação e que criaram a expectativa de
melhorar a nossa região.
Aparecido achei muito proveitosa a decisão de visitar os postos de saúde
AMAS e UBS. Acho errado no Conselho Participativo da Capela do Socorro
é ter que esperar a aprovação do regimento interno para substituir os
conselheiros faltosos, pelos suplentes. Estamos a 6 meses e tem
conselheiros que só veio na primeira reunião. O coordenador e o
secretario tem que tomar providencia sobre este assunto. Aqui no

conselho estamos todos aprendendo e com o tempo vamos melhorar
como cidadão.
Felícia eu não estou vindo, por que estudo e não posso faltar, mas sempre
estou justificando, peço que me avisem quando tiver alguma visita.
Adriano às vezes falto por conta da escola, mas estou justificando como
esta no regimento. Eu gostaria que na próxima reunião tivesse uma pauta
para falar sobre a CET, por que o transito aqui na nossa região está
péssimo.
Airton eu estava na reunião do CPOP por este motivo chequei atrasado e
peço desculpas a todos os conselheiros presentes. O Motivo do atraso foi
às manifestações. Quanto às visitas programadas se nos formos analisar a
questão da saúde aqui na região e gravíssimo, nós temos 19 UBS e como
foi falado antes 32 cdc. A saúde da Capela do Socorro está péssima, temos
problemas sérios as OS, exemplo: A Santa Catarina a saúde da família
recebendo muito dinheiro e não estamos vendo nenhum resultado. Nas
nossas reuniões do CPOP foi falado, que não é necessário a aprovação de
regimento para nós trabalharmos aqui no conselho, podemos fazer
relatórios, ofícios para mandar para os órgãos responsáveis e cobrar
soluções e temos que chamar a supervisão da saúde aqui da capela do
socorro para nossas reuniões.
Socorro eu estive doente e por isso não fui às visitas, mas logo após o dia
que vocês visitaram, eu estive na UBS do Mirna e comprovei que o
atendimento não esta bom, falta clinico, psicólogo e esta superlotado.
Atilene Peço a todos um visita no posto de veleiros por que foi falado aqui
que o atendimento e bom, mas isso não é verdade.
Jaqueline Peço também uma visita ao posto de veleiros
Zito Pereira a visita foi muito proveitosa, percebi em alguns locais como
no Maria Antonieta, Mirna nos recebeu muito bem, mas em outros locais
as pessoas da direção nos receberam desconfiados com medo de fazer
relatórios, ele tem que se unir a nos para que possamos melhorar nossa
saúde que esta muito precária. Decepcionei-me pela quantidade de
conselheiros nas visitas conseguimos ônibus e só compareceram 13

conselhos. Foi visitado Maria Antonieta, UBS, Cocaia, Gaivotas, jd. Eliana ,
Jd. Mirna, Icaraí. Ficou aprovado uma nova visita para o dia 09 de junho as
9 horas da manha, saída da subprefeitura da capela socorro. Roteiros
Veleiros, Primavera, Castro Alves e UBS Republica. Sobre a pauta do curso
os conselheiros aprovam por unanimidade o formato os professores
foram muito proveitosos.
Pauta 03: Plantonista
Ivanildo só posso vir no meio período por conta do meu serviço. Ficam
decididos os seguintes plantonistas.
Segunda: Francisco de Chagas (Chiquinho)
Terça: Ivanildo, Felícia e Cido.
Quarta: Socorro
Quinta: Airton
Sexta: Zito pereira
O senhor Francisco da Chagas ficou de conseguir uma ajuda de custo para
as passagens dos plantonistas. Foi aprovado que os plantonistas passem a
atuar a partir do mês de julho, quando a estrutura da sala vai ficar pronta.
Fica definida data do próximo encontro para dia 07 de julho de 2014.
Esta reunião contou com a presença de 19 conselheiros.
Deu se por encerrada a sexta reunião do conselho participativo da capela
do socorro.
Ata lida e aprovada pelos 16 conselheiros presentes na reunião ordinária

