
ATA REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA 

REGIONAL JABAQUARA 

 

  

São Paulo, 10 de Abril 2018 

 

 

Terceira Reunião do Conselho Participativo Municipal do Jabaquara na Subprefeitura. 

 

Horário de Inicio: 19h30m 

Horário de Término: 21h35m 

Local: Auditório da Prefeitura Regional do Jabaquara 

 

CONSELHEIROS PARTIVCIPANTES NESTA REUNIÃO 

 

 

Coordenador: Araújo 

Secretária : Sueli Ferreira 

Andréia Calipal  

Jhones Rodrigues  

Marli Sousa 

Anderson Carlos 

 

 

Conselheiros Ausentes com falta justificada: 

Celia Ramos 

Helio Santos de Jesus 

 

 

 

 

 

PAUTA 

 



 Saúde da população do Jabaquara 

 Coopera do dia 21 de abril  

 

 

RELATÓRIO 

 

Prefeita informa e pede divulgação dos presentes para o Coopera que será dia 21 de abril 2018 em 

três pontos: Rua V de Outubro: Praça do Encontro e a Regional Jabaquara para atender conciliação, 

mediação e posto de vacinação contra a febre amarela. Prefeita diz que assim que fechar tudo com a 

Dra. Celia informará através de flyer.  

Prefeita informou a exoneração da Marcia da Regional do Jabaquara e no momento que tomara a 

frente do Conselho Participativo serão Mara e Willian enquanto não assume outra pessoa.  

 

       Araujo 

 Prédio vazio ao lado do Sabóia, traçar algum objetivo para ocupar o espaço ocioso. 

 Hospital Sta. Catarina falta de medicação 

 Recurso para UBS – Vila Guarani –  

 Cidade Vargas tem capacidade para atender 20 mil e está atendendo 60 mil por mês 

 Perguntaram da Febre Amarela como está na região 

 

 

Dra. Cecília 

 Decidindo com o Conselho gestor implantação UBS Vila Guarani – fez planejamento para 

levar para Secretário. 

 Plano do Secretario e fazer UPAS e diminuir as AMAS e passar para UBS porque a 

população do AMA pode ser atendido na UBS. 

 Pela divisão do Secretario caberia estatisticamente um UPA e este sobrecarregaria porque 

está atendendo o Jabaquara e a Sul. Dra. Cecília diz que estão indo com calma porque 

caberia mais um UPA 

 Dra. Cecília informa que o Sabóia não é área dela e informa que a direção do mesmo é feito 

por uma autarquia. 

 Febre Amarela – plano de ação – inicio Zona Norte,  1ª região que entrou para vacinação, 

depois foi abrindo para outras regiões. Porcentagem de Vacinação que gostaria de atingir 

80%, mas não atingiu essa porcentagem. 



 Ainda está tendo casos de Febre Amarela  

 A partir do dia 23 de Abril inicio vacinação da gripe. Já constatado 11 casos de Óbito de 

gripe em São Paulo. 

 Araújo diz que o Jabaquara atende parte da Cidade de Diadema, porque as pessoas se 

identificam como moradores do bairro. 

 Dra. Cecília relatou que o abastecimento de medicação ainda falta, mas que a maioria tem, 

mas quando falta, faz muita falta. 

 

 

- Sra. Ana Rosa falou:  

  * expansão da vacinação. 

  * Falou do fechamento dos Postos de Saúde as 17:00hs sobrecarregando o Hospital Sta. Catarina,     

Hospital Sabóia e Hospital Pedreira que já não agüenta à muito tempo. 

 

- Sra. Calipal 

  * NASF não funciona na opinião dela. Um fisioterapeuta visita um acamado e faz avaliação “meia 

boca”. Não tem fonoaudiólogo. Fraudas não consegue.  

   

(sugeriram fazer um oficio e perguntar para o Secretário o que ta acontecendo) 

 

- Sr. Anderson Grilo 

   * Prevenção – esporte -  escola 

 

- Sr. Jhones Rodrigues 

   * Cultura – leva cidadania, gestão social, saúde, sociedade precária nas informações. Relata que 

os postos de saúde deixam muito a desejar. 

 

 

- Sr. Mauro  

   Fala sobre a febre amarela – parque foi liberado para evento corrida no Jabaquara com crianças e 

gestantes presentes. Pergunta se foi liberado o Parque Fonte do Ipiranga.  

- Sr. André Bernardino – roubaram o compresso no posto de saúde da região. Ele quer saber se já 

instalaram outro. Segurança na UBS não tem como permanecer?  

 



- Sra. Ana – Indignação por não terem vindo na reunião – Secretaria deveria ter vindo  - projeto da 

Saúde. Diz ter uma nutricionista na Sabóia para cuidar dos pacientes e funcionários . Ele é muito 

qualificada  

 

 

PROXIMA REUNIÃO RETORNO DAS PERGUNTAS QUE NÃO FORAM RESPONDIDAS 

 

 

 

 

Representante do poder público 

Maria de Fátima Marques – Prefeita Regional Jabaquara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

   

 

 


