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

CLARA referente Abril/2019 

Aos dezesseis de Abril 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, sem 

quórum, na CEI Ângela Maria, seguindo leitura e aprovação da ATA anterior e lista de 

presentes anexa ao final. 

  Seguem as pautas: 

1. Exame Papanicolau: Priscila (Gestora) informa sobre a demanda livre para coleta de 

Papanicolau. Explica que o exame é essencial para prevenção do câncer de colo de 

útero, e está sendo realizado na unidade de segunda a sexta feira. Justifica ausência da 

enfermeira Erica devido curso e da Priscila devido exames agendado nesta data. 

2. Ouvidorias 03/19: Cristiane (Titular-Segmento Trabalhador) informa que foram 4 

reclamações, sendo duas de um mesmo paciente. Debate realizado: Priscila (Gestora) 

fala sobre o conteúdo de cada ouvidoria e seus desfechos. 

3. 20ª Conferência Municipal de Saúde de São Paulo: Priscila (Gestora) fala sobre a 

questões levantadas nos eixos, considerando muitas e a maioria repetidas. O Processo 

de trabalho foi muito complexo, contando apenas com 8 horas para definir e escolher 

as demandas. Debate realizado: Solange (Convidada-Segmento Trabalhador) refere 

que não houve uma organização adequada, sendo muito cansativo. Priscila (Gestora) 

enfatiza que foi uma experiência muito valida que serviu como aprendizado, além de 

exercer o papel cidadã. Marcílio (Titular-Segmento Usuário) relata que houveram 

muitas demandas para discussão, mais de 400 a serem votadas e apenas 15 

escolhidas. Acredita que por este motivo as pessoas tumultuaram o evento, notando 

desta forma que haviam pessoas incapacitadas para esse processo. Senhor João 

(Suplente- Segmento Usuário) fala que essa desorganização nos desfavoreceu devido a 

divisão de eixos, além das brigas partidárias. Fala também que as autoridades, como 

Ministério Público, Tribunal de Contas tiveram falas pertinentes às demandas trazidas 

pelos conselhos e faz críticas a fala do Secretário de Saúde.  Priscila (Gestora) conta 

que houve muitas discussões sindicalistas. Explica a importância de se apropriar e 

participar das tomadas de decisões para garantia de direitos.  

4. Documento elaborado pelo conselho: Priscila (Gestora) dá a devolutiva em relação ao 

documento elaborado por este conselho, informando que aguarda reunião da 

SPDM/Supervisão com proprietário do imóvel. Fala que através dos Agentes 

Comunitários tem verificado a possibilidade de outros imóveis na área de abrangência 

e que inclusive visitou um recentemente na mesma rua, sendo uma boa opção para 

nova unidade, mas com aluguel acima do valor do imóvel atual. Debate realizado: 

Senhor João (Suplente- Segmento Usuário) esclarece que esse prédio não tem planta e 

isso impactaria na locação do mesmo. Senhor Pedro (Convidado-Usuário) fala do custo 

benefício, ou seja mesmo sendo um aluguel maior, vale a pena pensar na estrutura e 

acessibilidade. Cita o exemplo da reunião do Movimento Popular e as resoluções de 

demandas através do subprefeito e sua competência. Senhor João (Suplente- 

Segmento Usuário) também indaga sobre os pôs e contras, devido falta de 

estacionamento e o “baile funk” que ocorre nas proximidades do local.  Priscila 

(Gestora) informa que continuarão procurando imóveis na área. Explica que será feito 

a reforma do telhado da emergência e não será necessário o fechamento da unidade. 

A reforma ocorrerá nesse final de semana (20 e 21/04). Informa também que estamos 



aguardando a resposta da coordenação em relação a reforma do piso e do muro. As 

demais necessidades continuaremos aguardando. Miriam (Titular-Segmento 

Trabalhador) relata sobre a reforma do expurgo. Priscila (Gestora) informa que 

ocorreu em nossa unidade a visita dos profissionais do Tribunal de Contas, sendo feito 

inspeção na unidade. João (Suplente- Segmento Usuário) fala da iniciativa do Conselho 

Gestor da unidade em elaborar o documento e que o Ceci - Ambulatório de 

Especialidades Dr. Alexandre K Yasbec, também elaborou um documento parecido, 

com o mesmo propósito de melhorias em sua unidade. Relata que o documento é algo 

que tem repercutido positivamente no território e se expandindo a outros. Informa 

também sobre o Programa de Metas 2019/2020 do atual governo para área de saúde 

que será contemplado com os novos equipamentos para cidade de São Paulo: Hospital 

de Parelheiros, Hospital de Brasilândia, 12 UPAS, e 2 UBS. Serão novos equipamentos. 

Joice (Convidada-Subprefeitura do Jabaquara) da Coordenadoria questiona se foram 

contempladas as demandas solicitadas no documento. Informa que participa das 

reuniões para protocolar as demandas levantadas nos Conselhos. Informa também 

que a subprefeitura fica responsável pela zeladoria e acompanhamento das resoluções 

das demandas. Fala da visita no território e as demandas apresentadas. Cita como 

exemplo a questão do lixo na lateral da unidade. Senhor João (Suplente- Segmento 

Usuário) sugere a visita de um engenheiro da Prefeitura para avaliar o local, pensando 

na possibilidade de recuo do córrego e otimização do espaço para ponto de descarte 

de lixo. Rosimeire (Convidada-Segmento Trabalhador) cita exemplos das vielas e 

transborde do córrego no local. Reforça que a população não fazem denúncias por 

temerem desapropriação e devido ao ponto tráfico de drogas ilícitas no local. Reforça 

que as crianças estão caminhando no esgoto, além de ocorrerem infiltrações nas 

residências. Joice (Convidada-Subprefeitura do Jabaquara) explica que é necessário 

acionar a Defesa Civil.  Miriam (Convidada-Segmento Trabalhador) fala da retirada das 

caçambas na rolando curti e que independente das caçambas os moradores 

continuam jogando lixo no local. Solange (Convidada-Segmento Trabalhador) informa 

sobre um problema em sua área em que uma das ruas está minando água no asfalto. 

Joice (Convidada-Subprefeitura do Jabaquara) responde que foi ampliado o orçamento 

para essas demandas. Solange (Convidada-Segmento Trabalhador) também aponta o 

deterioramento e falta de manutenção nos aparelhos de ginástica na Praça da Rua 

Constantino Cavafi. Joice (Convidada-Subprefeitura do Jabaquara) responde que já foi 

solicitado atendimento a essa demanda. Reforça a necessidade de se fazer denúncias e 

que existe sigilo e ética, preservando o usuário. Senhor João (Suplente- Segmento 

Usuário) fala do Renova Vila Clara, sendo um Projeto de Urbanização e Regularização 

de Assentamentos do Plano Minicipal de Habitação com objetivo de regularizar e 

urbanizar assentamentos no Município de São Paulo, que foi suspendido por falta de 

verba.  Joice (Convidada-Subprefeitura do Jabaquara) explica que o Renova nunca saiu 

do papel por problemas de estrutura de orçamentaria. Reforça o trabalho de 

conscientização que do seu ponto de vista é a melhor alternativa para os problemas de 

lixo. Refere que o auxílio aluguel acabou e que as Secretarias das Subprefeituras 

ficarão responsáveis pelo auxílio mudança, segundo Portaria nº 131/2015 da Pasta, 

que estabelece alternativas de atendimento habitacional provisório, por meio de 

auxílio aluguel, verba de apoio habitacional e verba de auxílio mudança. 

Nada mais havendo a tratar, Priscila (Gestora) encerrou os trabalhos às onze horas e 

trinta minutos. A próxima reunião Ordinária será realizada no dia 21 de Maio na 



própria unidade, sala de reunião,  conforme cronograma anual, em seguida assinatura 

da lista de presença pelos conselheiros e convidados. 

 

 

 

 

 

 

 


