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

referente Fevereiro/2019 

Aos dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove às nove horas e quinze minutos dá-se início a 

Reunião Ordinária do Conselho Gestor de Saúde da AMA/UBS INTEGRADA VILA CLARA, com quórum, 

na CEI Ângela Maria, seguindo leitura e aprovação da ATA anterior e lista de presentes anexa ao final. 

  Seguem as pautas: 

1. Pré-Conferência: Priscila (Gestora) fala sobre a divulgação do evento e a importância da partição 

popular e rede de Apoio para a avaliação da situação do atendimento em saúde, a fim de construir 

propostas a partir das necessidades de saúde, seguindo as diretrizes do Plano Plurianual – PPA e dos 

Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, dentre outros, a serem discutidas na 20ª 

Conferência Municipal de Saúde de São Paulo. Enfatiza que essa será a oportunidade de exercermos o 

nosso papel de cidadão. Debate realizado: Senhor João (Suplente- Segmento Usuário) informa que fará 

parte da comissão, e que serão elaboradas propostas das regiões de vila Mariana e Jabaquara, desta 

forma é importante a nossa participação e o maior número de usuários, para que saiam proposta para 

a região do Jabaquara. Fala também que estarão presentes no evento autoridades, momento 

oportuno para falar sobre as nossas necessidades. Reforça as dificuldades dos serviços da região. A Acs 

Solange (Convidada- Trabalhadora), reforça a importância dos moradores da região do Jabaquara 

fazerem parte desse processo e que eles contribuem para divulgações dos eventos a comunidade. 

Sandra (Convidada-Trabalhadora) fala que as agentes também são moradores e a presença delas é 

fundamental.  

2. Aplicativo SP+Segura: Priscila (Gestora) explica O SP+Segura é uma plataforma móvel colaborativa, na 

qual você contribui com a cidade mais segura, começando pelo seu bairro, sendo possível saber 

através deste sistema o que acontece ao seu redor, em tempo real e que em algumas regiões existem 

módulos e viaturas da Polícia Militar, Bombeiros e Guarda Municipal, prontos para atender aos 

chamados pelo aplicativo, diretamente do celular. Ele possui alerta e podemos também criar alertas, 

formar grupos de vizinhanças solidárias, entre outras vantagens, mantendo o anonimato e 

favorecendo a produtividade das autoridades. Debate realizado: Sr. Pedro (Convidado-Usuário) diz que 

o programa funciona bem, mas que o sistema público é omisso e muitas vezes não podemos nos 

expressar por temer represarias. Expressa sua indignação em relação às dificuldades de comunicação 

na rede de proteção.  

3. Ouvidorias 01/19: Cristiane (Titular-Segmento Trabalhador) informa que foram dez reclamações ao 

total, duas encontram-se em analise e dois elogios. Debate realizado: Priscila (Gestora) fala sobre o 

conteúdo de cada ouvidoria e seus desfechos. Eduardo (Titular-Segmento Usuário) informa que duas 

usuárias da comunidade foram a sua residência fazer elogios as auxiliares de enfermagem Rosângela e 

Vânia.  



4.  Taças das Favela: Eduardo  (Titular-Segmento Usuário) explica é o maior torneio do mundo de futebol 

organizada pela Central Única das Favelas, a Taça das Favelas, entre favelas  que incentivam jovens a 

participarem da competição, que se inicia nas peneiras internas nas comunidades até a grande final. 

Esse torneio contribui também para a promoção da inclusão social através do esporte, influenciando 

positivamente a realidade de crianças e jovens das comunidades. Informa também que ele e o Senhor 

João (Suplente-Segmento Usuário) fazem parte da equipe organizadora e estão selecionando 400 

jovens de 15 a 18 anos de idade, masculino e feminino, para participarem da peneira. A Globo, 

emissora de televisão, irá definir as equipes classificadas. Disputarão com 85 times. 

5. Ação contra a Febre Amarela: Erica (Titular/Segmento trabalhador) relata sobre as ações realizadas no 

território em que as equipe de Estratégia da Saúde da Família, foram as residências dos usuários 

verificando a existência de focos de dengue, alertando sobre os riscos de uma epidemia agora no 

verão, realizaram a vacinação das pessoas que ainda não foram imunizadas contra a febre amarela e o 

mais importante, o trabalho de conscientização sobre os cuidados referentes aos criadouros do 

mosquito responsável pela transmissão. Debate realizado: Solange (Convidada-Trabalhadora) 

participou e relata sobre as orientações passadas a comunidade, sendo registrado, com autorização 

dos mesmos, em fotos. Ela fala também da ONG Bioleo que coleta óleo e reverte em verba.   Eduardo 

(Titular-Segmento Usuário) fala sobre o trabalho com a reciclagem, materiais que muitas vezes são 

jogados no córrego o que contribuiu com enchente do dia 16/02, em que moradores da comunidade 

perderam tudo. Senhor João (Suplente-Segmento Usuário) sugere que a parte externa seja usada para 

fazer trabalhos com reciclagem e que seja utilizado BAGs em sacolas o que facilitam o 

acondicionamento e o transporte, podendo ser retirado em até três dias uteis no máximo o que 

evitaria acumulo e desorganização do espaço. Pensa que o dinheiro pode ser revertido a unidade e 

para usuários como incentivo. Fala também que não é mais realizado limpeza do córrego, devido à 

falta de funcionários designados para essa função. Celestino (convidado-Segmento Trabalhador) fala 

que é necessário retomarmos o contato com a ONG, pois continuam recebendo as doações de óleo e 

que a equipe do APA auxilia na questão de repasse de verba. Priscila (Gestora) irá verificar junto a 

SPDM a possibilidade de utilização do espaço externo. Cristiana e Luciane (Convidado-Trabalhadoras) 

informar que a parte externa apontada pelo senhor João encontra-se interditada. Priscila (Gestora) 

reitera que os profissionais também podem contribuir na unidade, descartando o que utilizam no dia a 

dia. Solange (Convidada-Trabalhadora) sugere que possamos procurar outros locais como ponto de 

coleta na comunidade caso não seja possível utilizarmos a parte externa adjacente ao estacionamento. 

Sr. João (Suplente-Segmento Usuário) fala da formulação de um documento para solicitar a reforma da 

unidade ou a compra de um prédio, além de pensar na questão de lixo e faixa para pedestre. Fala 

também do conserto do piso da AMA e o tempo de espera para manutenção. Conforme sugestão do 

senhor do mesmo, foi deliberado nesse conselho à formulação de um documento que solicite a 



reforma predial ou a compra de um novo imóvel no território. Explica que esse documento deverá 

protocolado nos órgãos componentes e assinado por todos conselheiros. 

6. Absenteísmo/Regulação: Cristina (Convidada-Trabalhadora) explica que o absenteísmo é o não 

comparecimento do paciente a um exame ou consultas com especialistas, previamente agendado pela 

regulação da unidade de saúde. Esta ausência, na maioria das vezes não é informada em tempo hábil, 

privando outros pacientes de conseguirem essas vagas. É necessário que o desistente notifique a 

unidade em 48 horas para aproveitamento da vaga. 

7. Mês da Mulher: Durante todo o mês de Março, serão realizadas ações de Sensibilização, Promoção e 

Prevenção de Agravos de Saúde, com temas relacionados à Saúde da Mulher e Violências Contra 

Mulheres. 

Nada mais havendo a tratar, Priscila encerrou os trabalhos às onze horas e trinta minutos. A próxima 

reunião Ordinária será realizada no dia 19 de março e dezesseis as nove hora, na CEI Ângela Maria, 

conforme cronograma anual, em seguida assinatura da lista de presença pelos conselheiros e 

convidados. 

Foi deliberado por este Conselho a formulação de um documento solicitando a reforma da unidade ou 

a compra de um novo imóvel no território, sendo decidido através de votação unanime dos 

Conselheiros presentes em reunião, que será entregue as autoridades competentes.  


