
   ATA de Reunião Ordinária do Conselho Gestor Unidade de Saúde AMA/UBS INTEGRADA VILA CLARA 

referente Janeiro de 2019 

         Aos quinze dias de Janeiro de dois mil e dezenove às nove horas e vinte e cinco minutos dá-se início a 

Reunião Ordinária do Conselho Gestor de Saúde da AMA/UBS INTEGRADA VILA CLARA, com quórum, no CEI 

Ângela Maria, com leitura e aprovação da Ata anterior. 

 Seguem as pautas: 

1. Srª Priscila (gestora) inicia a reunião apresentando as ouvidorias do Mês de Dezembro de 2018, 

conforme havia sido combinado em reuniões anteriores e esclarece quais providências foram 

tomadas. Esclarece também que estamos em penúltimo lugar quanto à fila de espera, no que diz 

respeito à regulação, parabeniza a equipe pelo empenho. 

2. Sr. João (conselheiro suplente) justifica a ausência de Sr. Francisco (conselheiro/suplente), Sr. 

Eduardo (conselheiro/ titular) e Srª Marinalva (conselheira/titular). Esclarece que tanto Sr. Francisco 

quanto Sr. Eduardo, estão acompanhando jovens de 12 á 16 anos do Projeto Copa das Favelas em 

uma “peneira” na data de hoje, sendo esse o motivo da ausência, e que a Srª Marinalva sofreu um 

acidente e torceu o joelho.  

3. Sr. João (conselheiro suplente) convida a todos a participarem de uma ação comunitária para 

reforma de escadão na Ubs Americanopolis e também para participarem da Pré-conferência da 

saúde que acontecerá no próximo dia 23/02/2019 no Céu Caminho do Mar, das 08h00min ás 

17h00min, solicita que a UBS colabore na divulgação e incentivando os munícipes a participarem, 

levando suas propostas. 

4. Sr. Pedro (usuário/convidado) relata sobre o descarte irregular do lixo, solicita a divulgação pelos 

ACS sobre a coleta seletiva, e um trabalho para conscientização da população sobre o assunto. 

Relata ainda que temos que nos unir pra resolver os problemas. 

5. Geudesli (conselheira/titular) relata que a conscientização da população não é um trabalho fácil 

nem rápido. 

6.  Srª Priscila (gestora) relata que são realizadas diversas ações isoladas pelas equipes, cita um 

exemplo de ação realizada na semana passada na Praça dos Cabritos em parceria com a Petrobras e 

afirma que precisamos ser práticos, orientar, encaminhar, educar e trabalhar com as crianças, 

aproveita para relatar sobre a construção em frente à UBS e as diversas versões sobre o que 

funcionará no local. 

7. Sr. João (conselheiro suplente) orienta que assim que for identificado um local crítico podem-se tirar 

fotos e enviar para ele com a identificação do local que o mesmo se encarrega de encaminhar a 

demanda ao destino. Relata que de nada adianta a construção de Piscinão se a população continua 

jugando o lixo em local indevido e se a Prefeitura não faz a limpeza dos córregos nem retiram das 

ruas os bagulhos e entulhos.  Relata também que devera ser instalada uma faixa de pedestre em 

frente à UBS e futura creche. 



8. Geudesli (conselheira/titular) pergunta sobre o Baile Funk e relata que policiais atiraram uma 

bomba de efeito moral em sua casa durante o baile, que tanto ela quanto o filho passaram mal. 

9. Sr. João (conselheiro suplente) relata que na reunião citada por ele em reuniões anteriores para 

tratar desse assunto, só compareceu um morador do bairro, que não se pronunciou que alguns 

moradores são favoráveis ao baile, outros tem medo de se pronunciar contra, e que tudo é muito 

bem organizado e trata-se de um problema de difícil solução. 

10. Sr. Rafael (conselheiro/suplente) relata que concorda com Sr. João e que há um jogo de interesses 

nesse problema, que envolve muito dinheiro e que é muito organizados, um problema de difícil 

solução e que só com união podemos vencer esse desafio. 

11. Sr. João (conselheiro suplente) informa que foram abertos 10 leitos no Hospital Saboya, mas que em 

contra partida foram fechados 05 leitos no Hospital Santa Catarina. 

12. Priscila (gestora) relata que neste mês de Janeiro estamos em campanha contra a Hanseníase 

Campanha Janeiro Roxo. 

13. Cristina (convidada) relata que comemoramos também o Janeiro Branco, mês dedicado á saúde 

mental. 

14. Priscila (gestora) justifica falta de Cristiane (conselheira/titular), Alessandra (conselheira/suplente) e 

Mirian (conselheira/titular) que estão de férias.  

 

           Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às dez horas e trinta minutos. 

 

           A próxima reunião ordinária será no dia 19 de Fevereiro de dois mil e dezenove ás nove 

horas, na CEI Ângela Maria, conforme cronograma anual. 

 


