
REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO 
MUNICIPAL – JABAQUARA  
Biênio 2017/2019 
Data: 11/09/2018 
Local: Auditório da Subprefeitura Jabaquara 
Início: 19h20 
Coordenador: Araújo 
Secretária (substituta): Andreia Calipal 
Estiveram presentes: 05 conselheiros, sendo eles: 
Araújo 
Andreia Calipal 
Anderson Grilo 
Marly Sousa 
Estiveram ausentes: 04 conselheiros, sendo eles: 
Sueli Mendes – motivo: Está hospitalizada 
Jhones – sem justificativa 
Célia – sem justificativa 
Helio – sem justificativa 
Pauta: 
Presença de Representante da Secretaria de Saúde para 
esclarecimento de dúvidas 
Convidados: 
Dra. Ada Araújo – Supervisora de Saúde 
Sr. João Batista – Conselheiro do Conselho Gestor de Saúde 
Sr. André – munícipe 
Sr. Mauro Alves – munícipe 
Interlocutores da Subprefeitura Jabaquara: 
Fátima Marques – Prefeita Regional 
Aguinaldo Firmino - Chefe de Gabinete 
Edivaldo Mendes - Assessor 
Encaminhamentos: 
Começa com a fala da Prefeita Regional, Fátima Marques 
apresentando que haverá o Projeto Coopera no sábado, dia 
15/09/2018 na Vila Santa Catarina com a presença do Prefeito 
na região e apresentação da nova Supervisora de Saúde, Dra. 
Ada Araújo. Fala sobre o encontro dos coordenadores e dos cursos 
que acontecerão para os conselheiros, fala sobre os crachás 
para passarem por e-mail uma foto e o formulário preenchido. 
A nova supervisora, Dra. Ada fala que em outra gestão já 
foi supervisora, mas algumas coisas mudaram e agradece a 
confiança do novo secretário: Edson Aparecido pela confiança. 
Conselheira Marli questiona a Unidade Cupecê (UBS e 
AMA) pelo mau funcionamento dizendo que não está funcionando 
devidamente, nem a Unidade Básica de Saúde e nem o 
Ambulatório Médico Assistencial. 
Tanto a Conselheira Marli quanto a Conselheira Andrea 
como o munícipe e membro do Conselho Gestor de Saúde, Sr. 
João Batista reclamam sobre o processo dos usuários receberem 
fraldas, medicamentos, tiras para diabéticos, falam dos 
processos parados pelo processo eleitoral. 
A Dra. Ada diz que os processos estão parados para elaboração 



do orçamento de 2019. Diz que as UPA’s Mooca, Saboya 
e Vila Mariana estão paralisadas, mas haverá encaminhamento 
para saber e dar continuidade. 
Munícipes pedem orientação sobre a classificação de risco. 
Sr. João Batista fala sobre a visita do Secretário de Saúde, 
Edson Aparecido no AMA Geraldo. 
Sr. André questiona sobre as ambulâncias do SAMU. Questiona 
também sobre a coleta de exames pela UPA Santa Catarina, 
que não está sendo executado e sendo enviado para o 
laboratório do AMA Saboya 
Conselheiro Araújo questiona novamente sobre o fornecimento 
de medicações e sobre a Unidade Básica de Saúde da 
Vila Guarani prometida já há décadas. 
Munícipe Sr. Mauro Alves comunica sobre a audiência 
pública de saúde realizada na Câmara Municipal, no próximo 
fim de semana. 
Conselheiro Araújo justifica a falta da Conselheira Suely por 
motivo de doença, a falta do Conselheiro Anderson Carlos por 
motivo pessoal, assim como da Conselheira Célia. 
Pedimos retorno dessa Secretaria de Saúde para a resposta 
das demandas e o comprometimento da mesma na próxima 
reunião. 
Encerrada a reunião às 20h54. 


