
 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis 

Local: UBS Paraisopolis I 
Data:31/07/14   

ASSUNTO: Reunião Mensal Por: Meire (NASF) 

Folha: 1  /  3 

 

 FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da 

qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
 AÇÃO PRAZO 

DESCRIÇÃO   

1. Roda de apresentação e leitura da ata da reunião anterior 26/06/14: as correções 

apontadas após a leitura em voz alta serão encaminhadas para publicação no site. (se 

aplicável). 

Juliana G.  

2. Urbanização (saldo da reunião Multi de 26/jun/14)   

2.1 Central de Triagem de Lixo e Ecoponto: apresentação por Claudio Libeskin, 

arquiteto da LCA conforme solicitado durante a reunião Multi anterior. O ppt apresentado 

(anexo) aborda a proposta do centro de triagem, em área de 1200 m2, ao lado do ECO 

PONTO, fotos de jul/2014, referencias espanholas de centrais similares (160.000 t/a= 70 

t/d), referencia na Zona Norte (EcoUrbis). Claudio esclarece que a capacidade diária 

depende do grau de automatismo da operação. Ainda não foi definido como vai ser 

administrado. Entrega da obra: aprox. set/2014.  

Os próximos passos são discutir: 

 Gestão (AMLURB, SubPrefeitura) 

 Grau de automação 

 Data de entrada em operação 

Ricardo (ACREP) questiona se o espaço vai ser coberto e como fica o acesso de 

caminhões a partir da Av. Perimetral. Odair e Djalma da AMLURB (da área de Limpeza e 

Supervisão de Limpeza) se apresentam. 

Ed-Mídia pergunta se haverá como realizar apresentação artística. Maria Teresa (Habi), 

Coordenadora de Projetos, refere que vai ser discutido posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

M. Teresa 

F. 

 

 

 

 

 

 

Ago/14 

2.2 Conselho Gestor de Urbanização: foi informado que reunião deste Conselho foi 

realizada em 10/jul/14. Monica (Casa da Amizade) pede esclarecimento, pois é 

conselheira e não recebeu convite. Maria Teresa (Habi) vai verificar o ocorrido.  

Dado que a periodicidade regimental é bimestral (1ª 3ª f do mês), a próxima reunião está 

prevista para 2/set/14. 

M. Teresa 

F. 

 

Conselhei-

ros CG Urb 

 

 

 

2/set/14 

3. Assunto: Saúde (1ª parte)   

3.1 Consultas no Ambulatório do PECP: Dra Adriana (CPAS) aponta que no sistema 

em vigor oferecem consultas agendadas e as de demanda espontânea (triagem). 

Esclarece que desde 2011 houve uma diminuição na demanda espontânea (hoje 

somente ~6 consultas/período), tendo sido então decidido recentemente cancelar esta 

modalidade de atendimento e remanejar doravante estes recursos para concentrar no 

atendimento da demanda agendada. Dra. Tânia quer como Secretaria que os “não 

agendados” venham para a UBS. 

info  

3.2 Apresentação do GT-Saúde da Multi: feita por Juliana G. (Alef), Maria Nilde 

(UMCP), Neusa V.(UBS I) e Ed-Midia (ppt anexo). Fala do histórico e realidade de 

Paraisópolis, equipamentos de Saúde, demandas nas Unidades. Nilde (UMCP e 

Conselheira da UBS PI) refere que não conseguiu os dados da inauguração da UBS PI. 

Dra. Tania explica que era unidade inicialmente da Gestão Estadual e foi municipalizada 

durante a gestão de Marta Suplicy; por isso não existem os dados de inauguração nos 

registros municipais.  
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Há 17 equipes de PSF em Paraisópolis.  

Foi esclarecido pelas gestoras das UBS que houve readequação das visitas domiciliares, 

concentradas agora em um único período. A partir de ago/14 a agenda dos médicos 

divide-se em 70% consultas e 30% visitas domiciliares. Nas unidades o padrão OMS de 

4 consultas/h está sendo atendido.  

Juliana G. apontou durante a apresentação que existe uma área descoberta em 

Paraisópolis na Atenção Primária. 

Após apresentação das demandas à Coordenadoria de Saúde, representada pela Drª 

Tânia, a mesma recebeu cópias das reivindicações e dará devolutiva na próxima 

reunião. 

 

 

 

 

 

 

Dra Tania 

 

 

 

 

 

 

31/jul/14 

3.3 UBS 2: Dra Renata (gestora) esclarece sobre aluguel da sede do P2 (não houve 

imóvel para mudar a sede).  

Monica (Casa da Amizade) pergunta se os dados de tempo de agendamento (tempo de 

espera para consulta) melhoraram após esta adequação da agenda. 

Dra Tânia conta que a secretaria está implantando um prontuário eletrônico dentro do 

Siga, com uma unidade piloto na Cidade Ademar iniciando na região sul. 

Retorno da Dra. Tânia sobre Ultrasons: foi instalado Serviço Móvel (“arena”), que está 

atendendo por Sub regiões. A fila na área da Supervisão do Campo Limpo reduziu de 

12.00 para em torno de 1700. Esse serviço vai retornar para a região de Santo Amaro e 

Capela do Socorro. 

Partos: a média tem sido de 20 por mês em cada unidade, totalizando 60 partos/mês 

referentes às gestantes das 3 UBS de Paraisópolis. 

Houve questionamento sobre as Campanhas de Saúde que eram realizadas pelo PEC, 

porem não acontecem mais. 

Dra Tânia propõe que se devem apresentar em outro momento os dados estatísticos da 

Subprefeitura. Ficou agendado para a próxima reunião de Multi.  

Dra Renata solicita que se houver algum caso especifico da Saúde que a população 

procure inicialmente a UBS de sua referência. Pede que Multi encoraje o vínculo entre 

moradores e UBS, inclusive através dos Conselhos Gestores de Saúde das unidades. 

Dra Aline UBS III) solicita que haja mais ações voltadas para os adolescentes 

Sandra (Supervisão de Saúde) esclarece que está aberta para participar mais vezes, que 

só necessário o convite com antecedência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra Tania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/jul/14 

3.4 Conselho Gestor da UBS I: ainda não foi formado por falta de candidatos. Neusa 

(agente comunitária de saúde UBS I) informa que só existem três pessoas por enquanto. 

Foi solicitado que todos fizessem esforços para encorajar candidatos. 

todos 25/set/14 

4. Assunto: Idoso.   

Dra. Renata apresenta os dados dos Idosos cadastrados nas três UBSs; PI – 726; PII – 

502; PIII – 536, totalizando 1.764 idosos cadastrados (aprox. 3,3% da população 

atendida). Em outras regiões este índice é de 12%. Cidades com mais de 14% de idosos 

são obrigadas a readequar mobilidade (calçadas, etc). Juliana G. (Alef) justifica a 

necessidade do trabalho de prevenção e promoção aos idosos. 

Luzimar (Supervisão de Saude do C.L.) fala das necessidades por região. Parabeniza a 

realização desta reunião, fala que é necessário a atenção ao idoso em nível 

multidisciplinar. Expõe sobre o serviço da URSI (Unidade de Referência da Saúde do 

info  
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Idoso).  Acontecerá em agosto capacitação para 1 medico e 1 enfermeiro de cada UBS 

sobre a Saúde do Idoso.buscando ampliar a prevenção no cuidado dos idosos. 

Já existe decreto criando uma URSI em Campo Limpo (em Vila Andrade ou Campo 

Limpo ou Capão Redondo). A Supervisão de Campo Limpo está há um ano à procura de 

casa ou terreno para implantar. 

5. Informes:   

5.1 Falecimento de D. Maria Isabel Sipos (Projeto Ponte): Neusa (UBS I) fala com pesar 

sobre seu óbito e suas importantes contribuições para Paraisópolis durante longo 

período. Pede 1 minuto de silencio, no que é atendida pelos participantes. Juliana G. 

(Alef) propõe uma homenagem e Nilde (UMCP) diz que poderia ser um evento no mês 

de aniversário dela. Cogita-se atribuir seu nome a alguma obra de Paraisópolis (ex: 

viaduto sobre a Av. Perimetral). Equipe de Habi vai verificar possibilidade. 

Equipe Habi 28/ago/14 

5.2 Marcelo (Skate Solidário) informa que estão abertas as inscrições para as atividades 

no CEU Paraisopolis, duração de um ano e tem como parceria da Nestlé. Faixa Etária de 

8 a 16 anos, 160 vagas; será de segundas a quintas, período manha e tarde, procurar 

Bruno (Instrutor). Gratuito. 

info  

5.3 GT Educação: Monica (Casa da Amizade) relata que o GT realizou 2 reuniões com 

DRE-CL e encaminhou três cartas para DRE-CL, com solicitações sobre a questão de 

edificações e vagas.  

info  

5.4 Conselhos Tutelares: Sheila (MSE Vila Andrade) gostaria de recolher os abaixo 

assinados (distribuídos na reunião anterior) para criação de mais dois Conselhos 

Tutelares para nossa região de abrangência. Conforme esclarecido em maio/2014, trata-

se de abaixo-assinado de Iniciativa do Fórum da Assistência Social de C.L. , Fórum da 

Criança e do Adolescente de C. L. e órgãos do Sistema de Garantia e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Pede que sejam trazidos na reunião de agosto. 

 

 

 

todos 

 

 

 

28/ago/14 

5.5 Conferencia CMDCA: divulgada info out/2014 

6. Próxima reunião: no PECP (auditório, Rua Manoel Antonio Pinto 210) todos 28/ago/14 

Pauta: Saúde (2ª parte)   

   

   

   

 


