
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste
Supervisão Técnica de Saúde Jabaquara-Vila

Mariana

STS VILA MARIANA-JABAQUARA 2019

Assunto:  RELATÓRIO  FINAL  DA  PRÉ  CONFERÊNCIA  REGIONAL  DA  STS  VILA
MARIANA JABAQUARA DA CRS SUDESTE.
A/C Conselho Municipal de Saúde.

Nós, membros da Comissão Organizadora Local  da  PRÉ CONFERÊNCIA REGIONAL DA
STS  VILA  MARIANA  JABAQUARA  DA  CRS  SUDESTE,  conforme  solicitado  pelo
Conselho  Municipal  de  Saúde,  estamos  entregando  o  Relatório  Final  da  Conferência
supra citada.

Sem  mais,  nos  colocamos  à  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  que  se  fizerem
necessários.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Márcia Groeninga Usuário Vila Mariana
Ricardo Donisete dos Santos. Usuário Vila Mariana
João Batista Mariano Usuário Jabaquara
Rosalvo Lazaro Tavares Usuário Jabaquara
Cilene da Silva Borges Trabalhador Vila Mariana
Cristiane Rodrigues Trabalhador Jabaquara
Jorge Fouad Maalouf Gestão
Ney Luiz Picado Alvares Gestão

PRÉ-CONFERÊNCIA – Supervisão Técnica de Saúde 

VILA MARIANA / JABAQUARA – CRS Sudeste
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DA 20ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO,

ETAPA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO

E DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (=8ª+8)

Democracia e Saúde: Saúde como direito eConsolidação e financiamento do SUS

Relatório Final 

Data: 23/02/2019 – Início:08:00 hs – Término:17:45 hs

Local: CEU CAMINHO DO MAR. 

Coordenação/Relatoria/Digitação - Eixo 1 – Saúdecomo Direito

Função Nome E-mail Telefone

Coordenaçã

o Comissão

Maria Paula Gambale
capsadjabaquara@gmail.com 50111583

Coordenaçã

o Plenária

Solange Maria Cano dos Santos Solange_40_sol@hotmail.com 961467307

Relatoria

Comissão

Eliane Derviche capsadvmariana@gmail.com 22753432

Relatoria

Plenária

Edna Maria Mendes de 

Oliveira 

_________________________ 992885606

Digitação Marcelo Melo capsadultojabaquara@gmail.com 50127952

Coordenação/Relatoria/Digitação - Eixo 2 – Consolidação do SUS

Função Nome E-mail Telefone

Coordenaçã

o Comissão
Tatiana de Vasconcellos Anéias tatiana@spdm.pais.org.br 984912820

Coordenaçã

o Plenária

Marco Antonio Dalama 

Gonzalez
Mdalama2@yahoo.com.br 942686376

Relatoria

Comissão

Rita Aparecida Martin de 

Araújo Lima
ritaamartin@ig.com.br 50113106

Relatoria

Plenária
_______________________ ______________________

Digitação Vinicius SchereiberFelske viniciusfelske@gmail.com 972635585
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Coordenação/Relatoria/Digitação - Eixo 3 – Financiamento do SUS

Função Nome E-mail Telefone

Coordenaçã

o Comissão
Marta Cristina Borsatti ubscupece@gmail.com 993660720

Coordenaçã

o Plenária
Giane da Silva Santos Rossete gilurosseti@globo.com 972702150

Relatoria

Comissão
Priscila da Silva Ferreira Priscila_thayane@hotmail.com 949766808

Relatoria

Plenária
Janaina Maria da Silva Leon Janatricolor733@gmail.com 984941284

Digitação JaquelyneMafud Reynaldo jaquelynemafud@gmail.com 954847280

NÚMERO DE CREDENCIADOS PARA O EVENTO

SEGMENTO CREDENCIAMENTO

USUÁRIO 43
TRABALHADOR 72

GESTOR/PRESTADOR 28

OUTROS 04

TOTAL 148

NÚMERO DEPARTICIPANTESNOS EIXOS

Início

SEGMENTO Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 TOTAL

USUÁRIO 25 05 09 39
TRABALHADOR 17 24 14 55

GESTOR/PRESTADOR 07 12 10 29
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OUTROS X 01 X 01

TOTAL (124) 49 42 33 124

Final

SEGMENTO Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 TOTAL

USUÁRIO 17 05 08 30

TRABALHADOR 15 22 12 49

GESTOR/PRESTADOR 07 12 08 27

OUTROS X 01 X 1

TOTAL (107) 39 40 28 107

NÚMERO DE PARTICIPANTES NA PLENÁRIA FINAL

SEGMENTO CREDENCIAMENTO

USUÁRIO 30

TRABALHADOR 49

GESTOR/PRESTADOR 27

OUTROS 01

TOTAL 107

Propostas aprovadas em sala (EIXOS):

EIXO
Nº PROPOSTAS

A

FAVOR

CON-

TRA

ABSTE

NÇÃO

01 01
Contra o uso do eletrochoque nos pacientes 
psiquiátricos, e contra restabelecimento dos 
manicômios e comunidades terapêuticas

38 1 0

01 02
Contra as propostas de reforma da previdência, como
apresentada pelo executivo federal.

36 1 2

01 03
Cobrar  os  Planos de  Saúde a  pagarem suas dividas
com o SUS .

36 1 2

01 04 Restabelecer o conselho Nacional de Alimentação 37 1 1
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01 05
Promover e ampliar dentro da Rede de Atenção àSaúde,
atendimento  organizado  com  referência  e  contra
referência ágil às pessoas vivendo com doenças raras.

35 1 3

01 06

Promover ciclo de debates de atenção nas redes de 
Atenção àSaúde para profissionais e usuários no sentido
de divulgar as doenças raras para maior visibilidade 
deste segmento.

35 1 3

01 07

Dar visibilidade ao relatório do seminário de saúde 
Jabaquara   de 2017 , que foi encaminhado a 19ª 
conferência municipal de saúde que traz análises que 
fundamentam ações para resoluções das 
vulnerabilidades atuais do território. (segue em anexo no 
final deste relatório e no pen drive, conforme solicitado 
pelos integrantes do eixo 01, o Relatório final do referido 
Seminário do Jabaquara).

36 1 2

01 08

Reforço  as  reivindicações  já  protocoladas
anteriormente e sem retorno: Implantação do centrode
especialidades  do  território  do  Jabaquara;  reforma  e
manutenção  das  05  unidades  de  saúde;  retomada
imediata e urgente das obras,  na UPA Saboya;  UBS
Vila Guarani;  URSI. (Já temos os terrenos destinados
para construção)

38 1 0

01 09
Retomar missão do CRHMTPIS em sua proposta inicial
em relação ao espaço físico e ao RH.

38 01 0

01 10
Criação de CRHMTPIS em todas os territórios da 
cidade

38 01 0

01 11 Instalação de UBS na região da Vila Mariana. 38 01 0

01 12 Fortalecimento das PICs nos equipamentos de saúde. 37 01 1

01 13 Implantar o CER no Jabaquara 38 01 0

01 14

Revisão dos contratos de gestão que são focados na
produção e não na qualidade, e contratação de mais
profissionais,  uniformizando  o  serviço  prestado  no
território.

37 01 1

01 15

Ampliar  em  100%  a  cobertura  do  atendimento
nutricional  nas  unidades  de  saúde,  garantindo
alimentação saudável, contribuindo para a promoção de
saúde.  Oferecer  alimentação  organica  conforme  lei
16.140/2015

36 01 2

01 16
Ampliação do programa PAVS para todas as unidades 
de saúde e contratação de novos funcionários para este
serviço conforme a necessidade.

38 01 0

01 17
Realização  de  concurso  público  para  administração
direta

38 01 0

01 18
Implantação  de  Hospital  de  Retaguarda  na  Vila
Mariana/  Jabaquara  dado  aumento  de  pessoas  que
necessitam de cuidados médicos e residem sozinhos.

38 01 0

01 19 Qualificar e ampliar o número de profissionais de saúde 27 4 8
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no sistema penitenciário

01 20
Ampliação da ESF e PAI

37 1 1

2 21

Reabertura de todas as bases do SAMU fechadas ao
longo do processo de “integração do SAMU-SP”, o que
aumentou  o  tempo  de  espera  e  a  desatenção  á
população paulistana.

33 7 0

2 22

Reabertura efetiva de todas as unidades de saúde 
publica municipal (AMAs, UBSs, CTAs, etc) fechadas ao
longo do processo de “reestruturação das redes de 
atenção básica”.  Conforme determinação do Ministério 
Público Estadual.

30 8 2

2 23
Ampliar  e  fortalecer  as  equipes  de  EMADs  (Equipe
multidisciplinar de atendimento domiciliar) nos territórios
com vazios assistenciais no município de São Paulo. 

33 7 0

2 24

Valorização  das  Práticas  Integrativas  e
Complementares em Saúde – PICS, como instrumento
de  promoção  de  saúde,  prevenção  de  agravos,
tratamento  e  manutenção  da  saúde,  visando  dentre
vários  benefícios,  a  desmedicalização,  a  redução  de
custos, a visão do ser humano em sua totalidade com
foco  no  auto-cuidado.  Os  resultados  com  as
experiências em PICS, nos serviços de saúde,  desde
2002, vem comprovando a importância de implementar
a saúde com outras práticas de saúde especializados
em  Homeopatia,  Medicinas  Tradicionais  e  PICS,
aumentando o quadro de profissionais e dos espaços
físicos de consultas e de atividades de grupos.

33 7 0

2 25
Implantaçãourgente de uma ubs na  região da vila 
Mariana

33 7 0

2 26 Retomada e finalização da UPA Vila Mariana 32 8 0

2 27
Incluir as atividades de promoção de saúde como meta 
de contrato das equipes de estratégia de saúde da 
família tendo questões ambientais como transversal.

33 7 0

2 28
Implantação de serviços de saúde bucal  nas UPAs do
município de São Paulo

33 7 0

2 29
Redimensionar o número de pronto socorros e UPAs de
acordo  com  a  necessidade  da  população  adstrita  no
território de saúde

33 7 0

2 30
Implantar uma URSI (Unidade de Referência de Saúde
do Idoso) e CER (Centro Especializado de Reabilitação)
conforme população adstrita no território de saúde

31 7 2

2 31

Não  efetivar  as  mudanças  na  Política  Nacional  de
Saúde  Mental  e  nas  Diretrizes  da  Política  Nacional
sobre drogas, que recolocam os hospitais psiquiátricos
no centro da Política de Saúde Mental – alvos de várias
denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  –  e
enfraquecem os serviços da rede de saúde mental

33 7 0
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2 32
Incluir  as  doenças  raras  na  relação  de  agravos  de
notificação compulsória

33 7 0

2 33

Readequação urgente da quantidade dos profissionais 
da área de saúde mental nos serviços especializados, 
CAPs e CECCOs existentes e também nas unidades 
básicas de saúde

33 7 0

2 34
Promover  e  reforçar  as  ações integradas na área de
alimentação  e  nutrição  entre  as  várias  áreas  da
Secretária Municipal de Saúde e demais setores 

32 8 0

2 35
Promover  programas  educacionais  para  conselheiros
municipais de saúde em todos os níveis 

15 10 15

2 36
Ampliação  do  programa  de  acompanhamentos  de
idosos – PAI

32 7 1

2 37

Para  garantir  a  integralidade  efetiva,  que  seja
fornecido  um  documento  de  referencia  e  contra
referencia  após  a  finalização  da  atenção  aos
pacientes, garantindo a continuidade do atendimento

31 7 2

2 38
Implementar estratégias de comunicação e divulgação
dos  princípios  e  serviços  de  saúde  do  SUS
regulamentado no decreto 7508/11.

33 7 0

2 39

Impedir a aprovação pacote do veneno (PL 6299/2002) 
que prevê diversas mudanças preocupantes na atual lei 
de agrotóxicos, como a redução das necessidades de 
estudos de riscos, acelerando e facilitando a liberação 
de agrotóxicos atualmente proibidos e que causam 
graves danos a saúde e ao meio ambiente.

33 7 0

3 40 Revogação da EC 95/2015 28 0 0

3 41 Reapresentação PLP 321/2013 28 0 0

3 42
Provisionamento de verbas a serem repassadas fundo a
fundo

28 0 0

3 43
Criação  de  um  laboratório  de  coleta  de  exames
especiais

28 0 0

3 44
Garantir orçamento para implantação de 4 UBS no 
território da Subprefeitura de Vila Mariana

28 0 0

3 45 Criação de uma ILPI no território de Jabaquara 28 0 0

3 46
Garantir financiamento para continuidade e 
aperfeiçoamento da metodologia do Programa de análise
de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos

21 7 0

3 47
Continuidade  imediata  do  Edital/Editais  contemplados
pelo acordo de cooperação do ProgramaMais Médicos
para o Município de São Paulo

26 2 0

3 48 Retomada e finalização da obra da UPA Vila Mariana. 28 0 0

Propostas NÃO aprovadas em sala(EIXOS):

7



EIXO Nº PROPOSTAS A FAVOR CONTRA
ABSTEN

ÇÃO

3
Promover programas educacionais para conselheiros
municipais de saúde em todos os níveis 

15 10 15

Propostas aprovadas em Plenária Final:

EIXO Nº PROPOSTAS A FAVOR CONTRA
ABSTEN

ÇÃO

3
Manter  financiamento  de  estudos  e  pesquisas
periódicos na área de Alimentação e Nutrição

98 7 2

Propostas não aprovadas em Plenária Final:

EIXO Nº PROPOSTAS A FAVOR CONTRA
ABSTEN

ÇÃO

STS VILA MARIANA/JABAQUARA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS PRIORITÁRIAS DA 19ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS PROPOSTAS RAS – 2018

A partir de um problema apontado pelos participantes das Pré-Conferências de Saúde, ou seja, a 
falta de uma prática concreta que retome e CONFIRA as propostas aprovadas anteriormente, e 
dessa avaliação elaborar novas propostas, apresentamos este instrumento para avaliação das 26 
propostas prioritárias da 19ª Conferência Municipal de Saúde e das 5 Propostas priorizadas a 
curto prazo nas Plenárias – Rede de Atenção à Saúde-RAS, as quais estão distribuídas nos 3 eixos 
temáticos da 20ª Conferência Municipal de Saúde. Desejamos iniciar um processo contínuo de 
monitoramento desses dois importantes momentos de produção de propostas em 2018. 
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Essa avaliação propicia registrar o reconhecimento dos conselheiros e conselheiras, dos grupos e 
das pessoas sobre cada uma das propostas, de que realmente se concretizaram total, 
parcialmente ou não foram iniciadas, e ainda refletir e identificar as causas que levaram a 
determinado resultado, podendo culminar em novas propostas. 

Mais importante que manter ou excluir propostas, será praticar a construção coletiva iniciando 
pela avaliação real de cada uma, sem excluí-las do documento.

Com esta ação esperamos contribuir para alcançar os principais objetivos das Pré-Conferências, 
que são mobilizar a sociedade para conferir e propor políticas públicas de saúde para o território, 
município, estado e também no nível nacional.

Para facilitar, as propostas prioritárias da 19ª CMS foram inseridas nos 3 eixos da 20ª CMS,  e por 
sua vez, as propostas da RAS de cada subprefeitura foram inseridas logo abaixo da proposta 
prioritária da 19ª com a qual tem sintonia.

Nas plenárias livres que antecederem as pré-conferências em cada território, é importante avaliar 
as 26 propostas prioritárias da 19ª e as 5 de curto prazo da RAS, sistematizando o produto da 
avaliação na planilha já elaborada para esse fim, como contribuição para a Pré-Conferência.

O Regimento também prevê a opção de utilização deste instrumento em cada Pré-Conferência, 
sendo esta uma decisão da Comissão Organizadora local (Art.2º §IV). Neste caso, o resultado da 
avaliação constará no relatório final da Pré-Conferência, conforme (Art. 12). 

Durante a avaliação é importante pensar na influência das diretrizes nacionais em nossas 
propostas locais. 

PASSOS PARA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

1)  Assinalar a resposta que condiz com a avaliação do grupo sobre a proposta analisada.

2)  Caso não haja consenso do grupo sobre a resposta, assinalar as diferentes posições. É 
importante que as justificativas para cada resposta também sejam registradas.

3)  Se a partir da reflexão o grupo elaborar uma NOVA PROPOSTA, indicar a que nível de governo 
se destina (municipal/estadual/nacional)  e redigi-la.

4)  Proceder o processo de votação de acordo as regras do Regimento

Interno.

5)  Atenção! As propostas prioritárias da 19ªe as propostas da RAS serão mantidas na íntegra.
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6)  Sugestão: Iniciar a avaliação pela proposta RAS do seu eixo temático,  e na sequência, a 
proposta da 19ª que tem sintonia com ela. Havendo tempo, continuar avaliando as demais 
propostas.

Pergunta:

Em que medida as decisões nacionais podem impactar na realização das ações de saúde locais?

 Agora, mão na massa e bom trabalho!

EIXO I – 20ª : SAÚDE COMO DIREITO 

PRIORITARIAS (EIXO IV-19ª- Integralidade e Equidade) 

1a.Fortalecer as políticas públicas para população em situação de rua através da ampliação das 
equipes de consultório na rua com cobertura de todo o território; criação de uma unidade de 
acolhimento transitório para gestantes em situação de rua; criação de equipamentos híbridos 
entre saúde e assistência social para cuidado continuado e integrado às pessoas com deficiência 
temporária ou permanente; implementação de ações territoriais voltadas a esta população, em 
especial pelas UBS, CAPS e SAE.

Obs: A realização foi aquém do preconizado

(  ) concluída  (22  )parcialmente  (24 ) não iniciada (4) abstenção

(  ) Nova Proposta 100%

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta:       

Complementar com implementação das equipes dos consultórios na rua e inclusão do CECCO 
100 %

2a. Fortalecer a Política e a Rede de Atenção à Saúde Mental em todas as regiões do município de 
São Paulo por meio da garantia da abordagem da saúde mental pelos profissionais de saúde, 
reposição e ampliação do número de profissionais de saúde mental, contratação de 
acompanhantes terapêuticos, implantação de serviços especializados e articulação com 
equipamentos de outros setores; 

(  ) concluída  (40 )parcialmente  (4  ) não iniciada (6) abstenção 
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(    ) Nova Proposta

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Obs: Apenas as contratações de AT (acompanhante terapêutico ) não foram iniciadas

Teor da proposta:Abertura de concurso publico

3a. Evitar encaminhamento de usuários em sofrimento psíquico para hospitais psiquiátricos e 
comunidades terapêuticas, fortalecendo a rede substituta de atenção à saúde mental, efetivando 
a implantação de CAPS III das três modalidades (CAPS Adulto, CAPS AD e CAPS IJ), segundo os 
critérios populacionais preconizados pela portaria 3088 do Ministério da Saúde, bem como 
unidade de acolhimento adulto e infanto-juvenil e leitos em hospitais gerais; 

(  ) concluída  (33 )parcialmente  (10 )não iniciada(7) abstenção

(   ) Atualização da proposta

Obs:  Os  equipametos  existentes  não  são  suficientes  para  demanda.  Acrescentar  os  CECCOS
como equipamentos potentes na política de saúde mental e rede territorial

(   ) Nova Proposta  

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta: Proposta de implantação de 1Caps adulto na Vila Mariana 100%

4a. Ampliar a atenção às pessoas com autismo na Atenção Básica, fortalecendo a ESF e NASF. 
Ampliar a rede de atenção psicossocial e promover processos de educação permanente sobre 
questões pertinentes ao cuidado desta população aos trabalhadores dos serviços estratégicos, 
CAPS IJ, CAPS Adulto, CECCO'S e CER; 

(  ) concluída  (40 )parcialmente (2 ) não iniciada(8)  abstenção 

(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:Melhor divulgação dos recursos oferecidos para facilitar o acesso da 
população 100%
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5a. Fortalecer e expandir a atuação da ESF com as devidas equipes de apoio, como o NASF 
(conforme Portaria 3124 do Ministério da Saúde), visando ter 100% do território municipal 
coberto pela ESF, garantindo ações equitativas para as populações mais vulneráveis.

(  ) concluída  (39 )parcialmente (5 )não iniciada(3 ) abstenção

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Obs:  Diferença  territorial  entre  Jabaquara  e  Vila  Mariana.  A  cobertura  do  Jabaquara  é
maior , porém insuficiente.

Teor da proposta:

Mapear território para avaliar a necessidade de implantação de ESF , priorizando as regiões de 
maior vulnerabilidade . 

Proposta aprovada pela maioria tento Contrario – 1 e  abstenção – 1 

PRIORITÁRIAS (EIXOV-19ª-Participação Social)

1b. Aproximar e ampliar a divulgação do canal de ouvidoria dos espaços de participação social, 
com uma divulgação mensal dos dados do OUVIDOR SUS no site da SMS-SP e fornecimento de 
relatórios para todos os serviços de saúde e conselhos gestores. Melhorar a qualidade dos 
registros as manifestações aos usuários no canal do OUVIDOR SUS e realizar reuniões entre as 
ouvidorias, população e conselhos gestores. Fixar prazo para respostas conclusivas para as 
reclamações/demandas através de resolução do CMS. OS canais para ouvidoria deverão ser; e-
mail, sites telefones e presencialmente nas STS; 

(  ) concluída - 1  (  )parcialmente - 41 (  )não iniciada- 1 abstenção - 7

(    ) Nova Proposta  

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta:É obrigatório em todas unidades de saúde ter um ouvidor SUS , segundo a 
Lei federal 13.460 de 24/06/17 . 90%

2b. Garantir e estimular a participação dos conselheiros locais na construção dos documentos de 
planejamento e do processo orçamentário em saúde, tais como, PPA (Planejamento Plurianual), 
PMS (Plano Municipal de Saúde), PAS (Programações Anuais de Saúde), LDO (Lei das Diretrizes 
Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária Anual) e RAG (Relatório Anual de Gestão) e PAM (Plano de 
Ações e Metas); 
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(  ) concluída  (23)parcialmente (17) não iniciada (8) abstenção 

(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

   Teor da proposta: acrescentar melhor divulgação 100%

Aprovado por unanimidade

3b. Construir ações intersetoriais entre a saúde e outras áreas sociais, como a educação, 
habitação, assistência social, meio ambiente a cultura, bem como com os diferentes movimentos 
da sociedade civil, sobre temas que envolvem cidadania e direitos humanos;

(  ) concluída  (42)parcialmente (2) não iniciada(6)abstenção 

(    ) Nova Proposta  

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta: sem ressalvas

4b. Ampliar os recursos financeiros e técnicos que garantam a participação social na informação, 
divulgação e comunicação do SUS, através de diferentes mídias e acessos, como cursos de línguas 
gratuitos para o trabalhador de inglês, francês, espanhol, libras, braile, etc., que favoreçam a 
todos os segmentos da população assim como os espaços participativos e outras instâncias de 
participação social; 

(  ) concluída  (1 )parcialmente-  (32 )não iniciada (1) abstenção

(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Obs : Parcialmente Libras

       Teor da proposta:       sem ressalvas

5b. Criar programas de capacitação permanente, incluindo a valorização da importância, função 
social e aspectos éticos e legais da ação conselheira, ferramentas disponíveis e possibilidades de 
ação na construção da participação social e da democratização da saúde pública, incluindo a 
continuidade do processo de formação após curso e, assim, capacitando e estimulando os 
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conselheiros a serem multiplicadores no território. Estas ações devem fazer partedo PLAMEP 
(planejamento municipal de educação permanente). 

(  ) concluída  (9 )parcialmente  (17 )não iniciada (8) abstenção 

(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta: sem ressalvas

EIXO II – 20ª: CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

PRIORITARIAS (EIXO I – 19ª-O Princípio da Universalidade do SUS) 

1a. Rediscutir  e  ampliar  a  rede  de  urgência/emergência  para  que  seja  definida  conforme  a
necessidade do território;

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

( x   ) Nova Proposta   

Proposta:(X )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

Reabertura de todas as bases do SAMU fechadas ao longo do processo de integração do SAMU.

SUBPREFEITURAJABAQUARA

Retomada e finalização da UPA Saboya)

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
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SUBPREFEITURAVILA MARIANA

Reforma e adequação do AMA Santa Cruz

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(   ) Nova Proposta 

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

2a. Ampliar o serviço do SAMU nas regiões de saúde, considerando a extensão e a vulnerabilidade
dos territórios; 

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(    ) Nova Proposta 

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

3a. Implantar  e  ampliar  saúde  bucal  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde,  que  não  possuem
odontologia,  com  substituição  de  equipamentos  quebrados  e  manutenção  dos  existentes  e
inaugurar unidades odontológicas com obras já finalizadas; 

(  ) concluída  (X )parcialmente  (  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

4a. Realizar um levantamento das unidades de saúde de cada território que precisam de uma 
reforma estrutural e garantir tais mudanças necessárias no espaço físico, a fim de melhorar o 
acesso e acessibilidade de seus usuários, a ambiência, a integração entre profissional e usuário e 
garantir a segurança do trabalho; 

(  ) concluída  (  )parcialmente  (X)não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

SUBPREFEITURAVILA MARIANA

Reestruturação e adequação dos serviços que compartilham o mesmo espaço físico e que têm 
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos e gerências próprias: AE CECI – Ambulatório de 
Especialidades Dr. Alexandre Kalil Yasbeck, CEO Vila Mariana, CER Vila Mariana e SAE DST/AIDS 
CECI.

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(    ) Nova Proposta

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
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5a. Criação de formas de controle sobre o cumprimento das propostas determinadas nas 
conferências municipais anteriores; 

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

6a. Adquirir, repor mobiliários, bens permanentes e equipamentos médico-hospitalares, com 
garantia de verbas anuais para manutenção, para melhoria no atendimento de usuários, 
garantindo boas condições de trabalho as equipes. 

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(    ) Nova Proposta 

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

PRIORITÁRIAS (Eixo III-19ª-Descentralização, Recursos Humanos e Educação Permanente)

1b. Revisar, atualizar e incrementar as TLPs dos Serviços de Saúde existentes e os ainda 
necessários, na composição de TLPs garantindo a cobertura de profissionais em férias, licença e 
afastamento para assegurar o cuidado continuado, adequando-as às necessidades da rede e as 
características locais do território, fazendo-os funcionar em seus perfis plenos, através de 
concursos públicos imediatos e contratação por CLT pelos contratos de gestão já vigentes; 

(  ) concluída  ( X )parcialmente  (  )não iniciada

(    )  Nova Proposta    
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Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

2b. Retomar e fortalecer os fóruns de Núcleo de Educação Permanente (NEP) em todo município, 
com participação de gestores, profissionais do SUS e controle social, conforme resolução 05/2009, 
do CMS, integrando o Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES), 
ampliando e implantando pólos de educação permanente em saúde em todos os territórios do 
município, fortalecendo os CEDEPS e estabelecendo processos formativos para usuários, 
trabalhadores e gestores, para qualificá-los ao exercício do Controle Social, com infraestrutura, 
condições físicas e financeiras;

(  ) concluída  ( X )parcialmente  (  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

3b. Criar e implementar uma política integrada e humanizada de promoção, prevenção, atenção e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores, garantindo-lhes o direito a um ambiente de trabalho 
saudável; e atenção ao usuário em conformidade com as premissas da saúde com qualidade de 
vida; em condições sanitárias, ergonômicas e emocionais adequadas, com o fortalecimento das 
redes de atenção básica de forma a melhorar as condições de trabalho e de atendimento a 
população, não fechando unidades públicas de saúde como AMA, UBS, CTA, Bases do SAMU, etc. 
reforçando o Controle Social; 

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:
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4b. Implantar e implementar o Plano de Carreira do SUS, conforme diretrizes do Ministério da 
Saúde (MS) aprovado na MNNP-SUS (Mesa de Negociação Permanente do SUS) e Portaria do MS 
1318/2007, para dirimir problemas decorrentes da fragmentação das políticas de gestão de 
pessoas na União, Estados e Municípios por conta das reformas neoliberais implementadas 
em1998, que ocasionaram, diferenças de contratação e brutais diferenças de salários, benefícios e
condições de trabalho. Trabalhar com a campanha de trabalho decente da OIT - Organização 
Internacional do Trabalho; 

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( X )não iniciada

(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

5b. Manter e reforçar as CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), dentro da Lei 
13174/2001, CRST (Centro de Referência em Saúde do trabalhador) E SESMT (Serviços 
especializados de engenharia, medicina e segurança do trabalho), para atendimento e reabilitação
da saúde física e psicológica dos trabalhadores do SUS, independente das modalidades de 
contrato, direta, OSS e ou terceirizadas por STS. 

(  ) concluída  ( X )parcialmente  (  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

EIXO III-20ª: FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS

SUBPREFEITURAJABAQUARA

Implantação da UBS Vila Guarani: Av. Diederichen, entre as ruas Lucrécia Maciel e Leonardo da 
Vinci.

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( x )não iniciada
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(    ) Nova Proposta   

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

SUBPREFEITURAJABAQUARA

Sedes próprias das UBS Jardim Lourdes, Vila Clara e demais Unidades de Saúde nestas mesmas 
condições. Reverter os seis imóveis alugados para prédios próprios.

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( x )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

SUBPREFEITURAJABAQUARA

Criação do Ambulatório de Especialidades no Jabaquara com laboratório de exames correlatos.

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( x )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
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SUBPREFEITURAJABAQUARA

Criação de uma Unidade de Referência em Saúde do Idoso – URSI

(  ) concluída  (  )parcialmente  (x  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

SUBPREFEITURAVILA MARIANA

Novo prédio e adequação da UBS Parque Imperial/Milton Santos.

(  ) concluída  ( x )parcialmente  (  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

SUBPREFEITURAVILA MARIANA

Implantação de 4 UBS no território da Subprefeitura de Vila Mariana sendo prioritária 1 UBS em 
caráter de urgência.

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( x )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional
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Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

3. Pela garantia de orçamento para a realização de concursos públicos periódicos e reposição do 
quadro de profissionais das unidades da administração direta e sob contrato de gestão. Que as 
equipes previstas estejam completas e que se dê posse aos aprovados nos últimos concursos 
públicos para reposição nas unidades de administração direta; 

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( x )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

4. Qualquer que seja o motivo alegado, nenhuma unidade poderá ser fechada sem ampla 
discussão com os conselhos locais, Comissão de Saúde da Câmara Municipal e Conselho Municipal 
de Saúde. Transferências e modificações de unidades que implicarem em mudança do caráter 
e/ou do nível de serviço de saúde prestado devem ser submetidas ao mesmo processo de 
discussão; 

(  ) concluída  ( x )parcialmente  (  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
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5. Garantir e ampliar os investimentos em ações de prevenção e vigilância em saúde junto às áreas
de maior vulnerabilidade social e/ou pobre em serviços básicos de assistência à saúde, 
considerando os determinantes de saúde e doenças (saneamento, habitação, transporte, 
alimentação e educação) e o perfil epidemiológico da população de cada território. Assegurando 
uma política de recursos humanos adequada, por meio de concurso público, para todos os cargos 
de nível básico, médio e universitário, bem como a educação permanente destes servidores, 
visando a não precarização do trabalho e qualquer forma de terceirização das ações de vigilância 
em saúde. 

(  ) concluída  ( x )parcialmente  (  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

SUBPREFEITURAVILA MARIANA

Implantar e ampliar equipes do PAI – Programa de Acompanhante do Idoso em cada distrito 
administrativo da Vila Mariana.

(  ) concluída  ( x )parcialmente  (  )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

Espaço para Novas propostas que não fazem sintonia com as prioritárias da 19ª Conferência 
Municipal de Saúde, mas estão em sintonia com os três eixos da 20ª Conf.
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Nova Proposta(    )

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta:       
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

Nova Proposta(    )

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta:       
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

Nova Proposta(    )

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta:       
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

Nova Proposta(    )

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

       Teor da proposta:       
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________
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(EIXO II-19ª-Financiamento e Fundo Municipal de Saúde)

1. Que se cumpra a Lei Complementar nº141 de 13 de janeiro de 2012, no que se refere ao não 
contingenciamento de orçamento de saúde, sendo as autorizações para aquisição de materiais de 
consumo fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, desde que previstos no orçamento anual.
Sendo também asseguradas de transparência das contas bancárias utilizadas pelo poder público 
(Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), com o fornecimento de todas as informações 
relativas a estas para o Conselho Municipal de Saúde e sua Comissão de Orçamento e Finanças, 
bem como conselheiros interessados; 

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( x )não iniciada

(    ) Nova Proposta    

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

2. Pela retomada dos investimentos municipais que tiveram valor reduzido em 2017, garantido a 
ampliação, manutenção, reforma, construção e operação de estabelecimentos de saúde segundo 
necessidades da população pontuadas e aprovadas nas pré-conferências do município;

(  ) concluída  (  )parcialmente  ( x )não iniciada

(    )  Nova Proposta 

Proposta:(   )   Municipal        (   )   Estadual        (   )  Nacional

Teor da proposta:
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DELEGADOS

Vila

Mariana
1 Usuário

Titular Ficha

T821

Mara Cristina 

Nunesmara.nunes 

@terra,com.br

989837077

Vila

Mariana
2 Usuário

Titular Ficha

T822

Ricardo Donisete dos 

Santos.

ricardo.santos.saúde@gmail

.com

963702649

Vila

Mariana
3 Usuário

Titular Ficha

T823

Ana Paula Campos de 

Jesus 50560442

Vila

Mariana
4 Usuário

Titular Ficha

T824

Mauro Alves da Silva

consabeja@gmail.com
954544193

Vila

Mariana
5 Usuário

Titular Ficha

T825

Claudio Silvério de 

Carvalho
981560733

Vila

Mariana
6 Usuário

Titular Ficha

T826

Fernando Luciano Marli 

do Amaral
989295636

Vila

Mariana
7 Usuário

Titular Ficha

T827

José Roberto Alves da 

Silva
985821357

Vila

Mariana
8 Usuário

Titular Ficha

T1062
Antonio Carlos Jeremias 962455559

Vila

Mariana
9 Usuário

Titular Ficha

T1063

Mirian Glória do Amaral 

Diaz
941951954

Vila

Mariana
10 Usuário

Titular Ficha

T1064

Marcelo de Oliveira 

Correia
951523992

Vila

Mariana
11 Usuário

Titular Ficha

T1065

Marco Antonio Dalama 

Gonzalez
942686376

Vila

Mariana
12 Usuário

Titular Ficha

T1068
Márcia Groeninga 993890724

Vila

Mariana
13 Usuário

Titular Ficha

T1069
Edna Momoko Kobori 957452676

Vila

Mariana
1

Usuário

(suplente)

Titular Ficha 

S131

RAZURADA/ANULADA 

(vide observações 

ocorrências)

______

Vila

Mariana

1 Usuário Titular Ficha

S132
EM BRANCO
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(suplente)
Vila

Mariana
Def Usuário

Titular Ficha

T1060

Aparecida Conceição dos 

Santos
993544157

Vila

Mariana

Pato

logi

a

Usuário
Titular Ficha

T1054
Maria Aparecida Mota 99643537

Vila

Mariana
1 Trabalhador

Titular Ficha

T1056
Cilene da Silva Borges 993127374

Vila

Mariana
2 Trabalhador

Titular Ficha

T1057
Eline Ethel Fonseca Lima 958980940

Vila

Mariana
3 Trabalhador

Titular Ficha

T1058
Adelena Vieira da Silva 976986829

Vila

Mariana
4 Trabalhador

Titular Ficha

T1061

Ana Cristina Alves 

Cavalcante
946322392

Vila

Mariana
1 Gestão

Titular Ficha

T1090
Sandra Aparecida Juanini 976319295

Vila

Mariana
2 Gestão

Titular Ficha

T1091
Bruna Dellalibera Goduto 976183896

Vila

Mariana
3 Gestão

Titular Ficha

T1092
Priscila da Silva Oliveira 949766808

Vila

Mariana
4 Gestão

Titular Ficha

T1093
Marta Cristina Borsatti 993660720

Vila

Mariana
5 Gestão

Titular Ficha

T1094

Maurício Alberto Bellem 

Soukup
993500148

Vila

Mariana
6 Gestão

Titular Ficha

T1095
Eva Souza Dias 974725270

Vila

Mariana
7 Gestão

Titular Ficha

T1096
Ney Luiz Picado Alvares 969631521

Vila

Mariana
8 Gestão

Titular Ficha

T10957
Jorge Fouad Maalouf 996259913

Vila

Mariana
1

Gestão

(suplente)
 Ficha S130 BRANCO

Subprefeitura

Jabaquara
Nº Segmento

Titular /

Suplente
Nome Contato

Jabaquara 1 Usuário
Titular Ficha

T708

Ficha impugnada por 

conta do usuário não 

estar na lista e ter chego 

somente à tarde. (vide 

ocorrências)
Jabaquara

2 Usuário
Titular Ficha

T709
Valnido Izidoro Santos 946834267

27



Jabaquara
3 Usuário

Titular Ficha

T710
Valéria Canestri 984524172

Jabaquara
4 Usuário

Titular Ficha

T711
José Lins de Assis Silva 995767707

Jabaquara
5 Usuário

Titular Ficha

T712
João Batista Mariano 998777971

Jabaquara
6 Usuário

Titular Ficha

T713

Terezinha Barros de 

Almeisa dos Santos
976837132

Jabaquara
7 Usuário

Titular Ficha

T714
Marcídio Gomes da Costa 964745859

Jabaquara 1

Pato

logi

a

Usuário
Titular Ficha

T715
BRANCO______________

Jabaquara 1

Def
Usuário

Titular Ficha

T717
BRANCO______________

Jabaquara
1 Trabalhador

Titular Ficha

T718
Diva Pekun 993759834

Jabaquara
2

Trabalhador Titular Ficha

T719
Maria Lúcia da Silva 995100730

Jabaquara
3

Trabalhador Titular Ficha

T720

Solange Maria Cano dos 

Santos

961467307

Jabaquara
1 Gestão

Titular Ficha

T723
Maria Pia Mariani Nelli 997686214

Jabaquara
2 Gestão

Titular Ficha

T724
Ana Paula Freire 979879117

Jabaquara
3 Gestão

Titular Ficha

T725

Tatiana de Vasconcellos 

Anéas
984912820

Jabaquara
4 Gestão

Titular Ficha

T726
Eliane Cristina Santos 953450711

Jabaquara
5 Gestão

Titular Ficha

T727
Adenilde Andrade da Silva 976760543

Jabaquara
1

Usuário

(suplente)
Suplente 087

Miriam Rodrigues da Silva

Oyama
967451437

Jabaquara
1

Usuário

(suplente)
Suplente 088 Anita Cristina dos Santos ________

Jabaquara
1

Suplente

(gestão)
Suplente 089 BRANCO ________
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OBSERVAÇÕES SOBRE PRÉ-CONFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

A) LISTAS DE CREDENCIAMENTO: Descrição das ocorrências na utilizaçao.

Em função do desmembrar das mesas saindo da orientação dada e programada pela

comissão  organizadora  local  da  Pré  -  Conferência,  ferindo  o  planejamento  prévio  (a

comissão havia programado no credenciamento uma distribuição específica de mesas

mas  pessoas  não  da  comissão,  em  função  de  agilizar  fila  de  inscrições,  acabaram

gerando algumas ocorrências com listas. Para evitar dúvidas seguem os esclarecimentos

a seguir:

USUÁRIO VILA MARIANA:  São quatro  folhas sendo que apenas em uma das folhas

constam assinaturas do número 01 a 22. As demais estão sendo devolvidas em branco.

USUÁRIO JABAQUARA:  São  duas  folhas  sendo  que  foram preenchidas  da  seguinte

forma: a frente da primeira folha assinada da linha 01 a 22 com o verso desta folha em

branco. A segunda folha que vai da linha 47 a 68, configuram assinaturas da linha 47 à

54. O verso desta folha também veio em branco.

GESTOR(A) PRESTADOR(A) VILA MARIANA:

Uma folha frente e verso que vai da linha 01 até 46. Preenchida apenas da linha 01 à 11. 

GESTOR(A) PRESTADOR(A)  JABAQUARA:

Uma folha frente e verso que vai da linha 01 até 46. Preenchida apenas da linha 01 à 09. 

LISTA DE PRESENÇA CONVIDADO/CONVIDADA JABAQUARA

Uma folha frente e verso que vai da linha 01 até 44. Preenchida apenas da linha 01 à 08. 

OBSERVAÇÃO:  Nesta  lista  os  oito  nomes  são  de  gestores  que  assinaram

equivocamente.

LISTA DE PRESENÇA CONVIDADO/CONVIDADA VILA MARIANA

Uma folha frente e verso que vai da linha 01 até 44. Preenchida apenas da linha 01 à 05.
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OBSERVAÇÃO: Nesta lista, dentre os cinco nomes assinados, a linha 01 foi assinada por

Claudio  Silvério  de  Carvalho  equivocadamente  já  que  é  do  segmento  usuário.  Este

usuário, inclusive, foi eleito como delegado.

LISTA DE PRESENÇA TRABALHADORES (A) VILA MARIANA

São duas folhas numeradas da linha 01 à 92. A primeira folha está assinada da linha 01 à

linha 14. A segunda folha assinada da linha 47 à 53. As demais linhas ficaram todas em

branco.

LISTA DE PRESENÇA TRABALHADORES (A) JABAQUARA:

São duas folhas numeradas da linha 01 à 92. A primeira folha está assinada da linha 01 à

linha 30 já no verso. A segunda folha assinada da linha 47 à 67. As demais linhas ficaram

todas em branco.

B) LISTAS DOS EIXOS: Descrição das ocorrências

LISTA DO EIXO 01: São duas listas que vão da linha 01 até a 91. Uma delas preenchida

da linha 01 à 29. Ficando em branco da 30 à 46. E preenchida da 47 à 67. Ficando em

branco de 68 à 91. A segunda lista que vai de 01 à 91 totalmente em branco.

LISTA DO EIXO 02: São duas listas que vão da linha 01 até a 91. Uma delas preenchida

da  linha  01  à  44.  Sendo  que  as  linhas  39  e  43  ficaram  sem  efeito  como  consta

observação da comissão. Ficando em branco da 45 à 91. A segunda lista que vai de 01 à

91 totalmente em branco.

LISTA DO EIXO 03:  São duas listas que vão da linha 01 até a linha 92.  Uma delas

preenchida da linha 01 à 34. Ficando em branco da linha 35 à 92. Cabe destacar nesta

primeira  lista  que  na  linha  17  o  usuário  Claudio  Silvério  de  Carvalho  assinou

equivocadamente  como  Gestor  já  que  é  usuário,  inclusive  saindo  como delegado.  A

segunda lista que vai de 01 à 92 totalmente em branco. 

C) DELEGADOS
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C.1)  DO  TOTAL  DAS  FICHAS  DE  INSCRIÇÃO  DE  DELEGADOS  (AS)  DA  VILA

MARIANA, QUATRO FICHAS QUE SOBRARAM, A SABER,  T824, T825, T826, T827,

FORAM CEDIDAS PARA INSCRIÇÃO DE DELEGADOS DO JABAQUARA  JÁ  QUE

ATUAM NA MESMA SUPERVISÃO TÉCNICA E NAS REDES DE AMBAS.

C.2) A Ficha  T708 foi impugnada e inutilizada por conta do usuário (João Pedro da Silva) não

estar na lista de credenciados e ter chego somente à tarde. 

C3) Em seu lugar assume via lista de suplente S088 a usuária Anita Cristina dos Santos.

C4) A Ficha S 131 foi preenchida erradamente e por isso também anulada e inutilizada.

D) OCORRÊNCIA COM NOSSA AMBULÂNCIA: 

Por conta da conferência estar sendo realizada nas dependências do CEU CAMINHO DO

MAR, as piscinas estavam sendo utilizadas e também reunião de grupo de escoteiros.

Neste grupo uma menina se acidentou com álcool, que inflamando, gerou queimaduras

em seu rosto  e  pernas.  A direção do CEU acionou o corpo de bombeiros  às  14:48.

Contudo,  devido  ao desespero  da menina (Ana Clara de Andrade Ribeiro),  e  já  com

presença dos pais  (Mãe:  Ana Maria  de Andrade e Pai:  Airton da Cruz Ribeiro  /  Cel:

986494248 / Tel. 5621.1075), foi solicitada a ambulância que estava dando suporte para a

Pré-Conferência na Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana e Jabaquara. Avaliada a

urgência foi liberada a Ambulância para levar a menina com saída às 15 horas para o

Hospital Saboya, com retorno às 15:30 horas. Com isso, cancelou-se o acionamento dos

bombeiros.

E) Informamos os nomes dos representantes do Conselho Municipal de Saúde.

Adão do Carmo

Cirlene Souza Machado

Vita Aguiar

Avaliação realizada pela Comissão Organizadora

1) A  quantidade  de  lanches  oferecidos  para  café  da  manhã  e  almoço  foram

insuficientes. Chamou à atenção o fato de que no combinado com empresa parece

que havia sido solicitado lanches para até 400 pessoas. Tivemos 148 participantes e o

lanche não fui suficiente. 

31



Comissão Organizadora

Márcia Groeninga Usuário Vila Mariana
Ricardo Donisete dos Santos. Usuário Vila Mariana

João Batista Mariano Usuário Jabaquara
Rosalvo Lazaro Tavares Usuário Jabaquara
Cilene da Silva Borges Trabalhador Vila Mariana

Cristiane Rodrigues Trabalhador Jabaquara
Jorge Fouad Maalouf Gestão

Ney Luiz Picado Alvares Gestão
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ANEXOS

EM  ANEXO  NO  PEN  DRIVE  TODOS DOCUMENTOS  DO  RELATÓRIO  REFERIDO  NA

PROPOSTA APROVADA NÚMERO 07 NO EIXO 01.

Relatório Final do 1º Seminário de Saúde do Jabaquara 2017 São Paulo, 21 de novembro,

das 8h30 às 13h. - Local: CEU Caminho do Mar – Teatro Neste 1º Seminário de Saúde Jabaquara 2017,

iniciou-se  a  mesa de abertura  com a presença do Presidente Sr.  José  Roberto,  Diretor  de Saúde Alex

Albuquerque do CONSABEJA , Supervisora Vila Mariana/Jabaquara Dra Célia Regina Sekurcinski, lideranças

da  região  Maria  Lucia  (Vila  Clara)  –  José  Luis  (Presidente  Central  Única  Associações)  –  João  Batista

(representante usuário) Marilange Santos (representante trabalhador) e com a participação de mais de 70

conselheiros entre Usuários, Trabalhadores e Gestores. Todos enfatizaram a importância do 1º Seminário e

parabenizou a CONSABEJA pela inciativa da promoção deste espaço democrático e a Supervisão Técnica de

Saúde (Sandra - Gestão Participativa) e do Conselho Gestor da Supervisão Técnica Vila Mariana/Jabaquara.

Após a mesa de abertura, foi realizado a palestra com a Dra Célia Regina Sekurcinski, apresentando dados e

situação do território de saúde Jabaquara. As informações apresentadas, auxiliou nas três Oficinas que

foram realizadas:  1 -  Oficina de Atenção Básica  de Saúde;  2  -  Oficina de Infraestrutura,  Orçamento e

Financiamento; 3 - Oficina de Reestruturação do Sistema de Saúde. Nestes espaços das Oficinas, após os

debates  realizados,  foi  apresentado  as  seguintes  propostas  para  melhoria  da  política  de  saúde  na

Região/Território Jabaquara: Propostas apresentadas pelos Grupos nas Oficinas do 1º Seminário de Saúde

do Jabaquara  2017  1  -  Oficina  de  Atenção Básica  de Saúde (Prevenção,  UBS como porta  de  entrada;

Programa Saúde da Família,  Saúde Mental, e Absenteísmo); -  Propostas:  1 -  Ampliação das Equipes da

Saúde  da  Família;  2  -  Implantação  do  Centro  de  Reabilitação  no  Jabaquara;  3  -  Implantação  de  um

Laboratório  de  Especialidades  no  Jabaquara;  4  -  Criação  de  Horta  pedagógica  (Estufa)  na  CEI/Creche

Cármen Rodrigues – PAVS; 5 - Redução do Absenteísmo (Faltas dos pacientes às consultas marcadas); 6 -

Apoiar  a  reestruturação  (ampliação  de  serviços)  –  RAS;  7  -  Implantação:  EMADS,  CAPS  III  e  Hospital

Retaguarda. 2- Oficina de Infraestrutura, Orçamento e Financiamento (Recursos Humanos, Reformas de

UBS, Construção de novas unidades, unidades alugadas, Farmácias Públicas, e equipamentos); - Todas as

propostas  estão sujeitas  à verba orçamentária;  -  Verba de 12% orçamento (Estado)  e 15% (Município

imposta por legislação (sobre impostos); - Propostas: 8 - Construção da UBS Vila Guarani; 9- Conclusão das

obras  da  UPA (Unidade de Pronto Atendimento)  do Hospital  Sabóya;  10 -  Construção de uma URSI  –

Unidade de Referência da Saúde do Idoso;  11 -  Manutenção de algumas unidades; 12 -  Aumento das

Equipes  da  Saúde da Família  (ESF)  e  readequações;  13  -  Adequação de RH (Recursos  Humanos);  14  -

Garantir  a  participação  dos  Conselhos  Gestores  no  planejamento  da  reestruturação  da  saúde  nos

territórios; 15 - Garantir a transparência do processo de chamamento público; 16 - Garantir o acesso e
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transparência dos contratos da gestão; 17 - Garantir o fortalecimento das escolas técnicas municipais e

regionais  na  Cidade  de  São  Paulo  para  Educação  Permanente  e  Controle  Social.  3-  Oficina  de

Reestruturação do Sistema de Saúde (AMA, UPA, UBS, Hospital Sabóya, Hospital Santa Catarina, Regulação,

Integração Tecnológica, Conselhos de Saúde, e Controle Social). - Propostas: 18 - Garantir a implantação de

sistemas de Prontuário Eletrônico em todos os serviços de saúde; 19 - Garantir espaços de discussão nas

unidades e entre unidades; 20 - Separação da supervisão Técnica de Saúde do Jabaquara e da Vila Mariana,

garantindo-se a sede do Jabaquara no próprio território; 21 - Que o Hospital Santa Catarina deixe as “portas

abertas” para os pacientes internados da UPA. Fazem parte do relatório final do Seminário os documentos

apresentados, as falas dos participantes, e as discussões preparatórias da Comissão Organizadora como

anexos. Assim concluímos os trabalhos na plenária final apresentado e referendando as propostas dos três

Grupos  Oficina.  Fazem parte  só 1º  Seminário  de  Saúde  do  Jabaquara  os  documentos  apresentados:  -

Convite  -  1º Seminário  de Saúde do Jabaquara  2017;  -  Dez passos para  uma alimentação adequada e

saudável – Guia Alimentar para a População Brasileira;  -  Ficha de Avaliação das Unidades de Saúde do

Jabaquara; e - Consulta Nacional sobre Reformas e Auditoria da Dívida. As fotos e filmagens encontram-se

nos  sites:  www.consabeja.org  -  https://observatoriodasaudedojabaquara.wordpress.com  Com

encaminhamentos para todas unidades de saúde da Supervisão Técnica e: Conselho Gestor de Saúde Vila

Mariana/Jabaquara (Comissão Executiva) Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/Jabaquara ( Dra Célia

Regina  Sekurcinski)  Coordenadoria  de  Saúde  Sudeste  (Dr.  José  Roberto  Abdalla)  Gabinete  Secretaria

Municipal  de  Saúde  (Secretário  Wilson  Pollara)  Organização:  CONSABEJA-Jabaquara  Presidente:  José

Roberto  Alves  da  Silva  Diretor  de  Saúde:  Alex  Albuquerque  www.consabeja.org  -

https://observatoriodasaudedojabaquara.wordpress.com
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