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

referente Março de 2019 

         Aos dezenove dias de Março 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, sem quórum, no CEI 

Ângela Maria. 

 Seguem as pautas: 

Srª Priscila (gestora) inicia a reunião sugerindo que a leitura da Ata anterior seja feita no final da 

reunião para ganharmos tempo, solicita que todos se apresentem, já que temos muitos convidados, 

apresenta as ouvidorias do Mês de Fevereiro de 2018, conforme havia sido combinado em reuniões 

anteriores e esclarece quais providências foram tomadas.  

1. Pauta: Taça nas Favelas 

Sr. Eduardo (conselheiro/usuário) explica o Projeto Taça nas Favelas, relata sobre a importância do 

projeto e sobre a ”rede” que está se formando para realização do projeto. 

Sandra (supervisora STS/ convidado) relata também sobre a importância da realização de consultas, 

exames e vacinação dos jovens que irão participar do projeto. 

Ney (área técnica STS/ convidado) enfatiza sobre a importância da participação de mulheres nesse 

projeto e esclarece que por determinação da FIFA, todos os clube serão obrigados a contratar 

mulheres em seus clubes. 

Maria Lúcia (diretora do reino da Criança/convidada) apresenta o Conselho Gestor Mirim, informa 

sobre os Projetos realizados como restauração do escadão, e o novo projeto de reciclagem em que 

estão trabalhando para conseguirem benefícios, como bolas, jogos e etc. 

Sr. Eduardo (conselheiro/usuário) informa que vai conseguir bolas para ajuda-los e assim podem 

guardar seu dinheiro para outros projetos. 

2.  Pauta: Reforma da Ama/Ubs integrada Vila Clara 

Sr. João (Conselheiro/usuário) relata sobre o documento elaborado pelo conselho Gestor de Saúde 

na reunião do dia 19 de Fevereiro, onde destaca, por exemplo, as condições físicas inadequadas e 

falta de manutenção, solicitando obras de reforma e adequação da unidade. Solicita também que Sr. 

Ney (área técnica STS/ convidado) e Srª. Ionete (Adjunta/Convidada) protocolem o documento, pois 

a Prefeitura Regional já protocolou e já se prontificou a concertar o muro do estacionamento da 

UBS que apresenta rachaduras. Descreve ainda sobre o piso solto, o mofo na sala de RX, o telhado 

na sala de emergência, móveis danificados, falta de cadeiras e problemas da UBS em geral. Informa 

ainda que se necessário o fechamento da UBS em um final de semana, os usuários se mobilizam 

para avisar e conversar com a comunidade. “ Indaga ainda sobre a renovação de contrato em 2016, 

pois ninguém sabe o que ficou decido, e acredita que exista um” contrato de gaveta” entre o 

proprietário e a SPDM. 



Eva (supervisora SPDM/Convidada) relata que não é de interesse do proprietário do imóvel renovar 

o contrato e que “contrato de gaveta” não existe, pois se houver qualquer irregularidade a empresa 

não pode participar de licitação, quem decide o valor do aluguel é a Secretaria Municipal de Saúde 

juntamente com o proprietário e não o parceiro. Informa ainda que o proprietário não tem 

interesse em manter a UBS no imóvel e, portanto não é viável se fazer uma reforma, que custaria 

um valor muito alto.  

Sandra (supervisora STS/convidada) informa que é muito difícil se conseguir um imóvel adequado 

para instalação da UBS. 

Priscila (gestora) sugere nova conversa com proprietário. 

Sr. João (Conselheiro/usuário) relata que não quer a mudança de endereço da UBS, mas que a 

reforma se faz necessária. 

Joyce (adjunta sub-prefeito/Prefeitura Regional) informa que a demanda de estrutura física não é só 

da UBS Vila Clara, outras unidades também apresentam problemas, como Americanópolis e Jardim 

Lourdes, e que é muito importante que a comunidade e os conselheiros usuários façam as 

solicitações. 

Relata ainda que trouxe documentos para Sr. João sobre a reforma do muro e a faixa de pedestres e 

que vai pedir urgência na reforma do muro. 

Sandra (supervisora STS/convidada) relata que as demandas que constam no documento 

apresentado pelo conselho devem ser encaminhadas para Coordenadoria e Secretária da Saúde, 

orienta ainda que Sr. João apresente as mesmas no Conselho da Supervisão e relata estar muito 

preocupada com a situação do Muro, que pode causar algum acidente para os moradores próximos. 

Afirma que algumas situações serão providenciadas em breve e outras serão encaminhadas para os 

responsáveis. Quanto à reforma do piso informa que o orçamento já foi feito e enviado para 

Coordenadoria, pois o valor foge do permitido pela Supervisão, informa ainda que para toda obra é 

necessário três orçamentos e todas as empresas cobram para fazer esses orçamentos. Informa que 

Drª Nilza é a nova Coordenadora  

Eva (supervisora SPDM/convidada) já falou com a engenharia que virá ver a situação do muro o mais 

breve possível, vai à SPDM após a reunião e vai verificar o que foi acordado com o proprietário em 

2016. 

Sr. Davi (Diretor da CEI Ângela Maria/ convidado) se apresenta e relata estar aprendendo com a 

reunião. 

           Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às onze horas. 

 

           A próxima reunião ordinária será no dia 16 de Abril de dois mil e dezenove ás nove horas, 

na CEI Ângela Maria, conforme cronograma anual. 

 


