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

CLARA referente Maio/2019 

Aos vinte um de maio 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 sala de reunião da unidade, seguindo leitura e aprovação da ATA anterior e lista de 

presentes anexa ao final. 

  Seguem as pautas: 

1. Ausência de médico da equipe 1/Folga/Férias: Priscila (Gestora) explica que são 

médicos contratados pelo mais médicos. Os pacientes vêm falar diretamente com a 

enfermeira da equipe para qualificação das prioridades (triagem de risco) após as 17h. 

Debate realizado: senhor Pedro (Usuário – Convidado) pergunta qual o poder do 

conselho gestor para solicitar a reposição dos profissionais da SPDM e também dos 

outros Programas. Sandra (Usuária – Convidada) pergunta por que o médico da UBS 

não pode atender na AMA. Fala da questão da polícia ser acionada pelos usuários.  

Priscila (Gestora) explica que não é permitido devido contrato de trabalho (CLT) e é 

direito do usuário solicitar ou não a polícia. Explica também que é necessário que o 

próprio usuário venha fazer a reclamação pessoalmente e não é possível registrar 

reclamação de terceiros. Sandra (Usuária – Convidada) também questiona a vacinação 

dos acamados. Priscila (Gestora) explica que já está em andamento a vacinação desses 

pacientes. Retoma a questão da substituição do profissional que está de férias e folga. 

Sandra (Usuária – Convidada) coloca a questão da demissão da ACS Luciana. Priscila 

(Gestora) explica procura manter sigilo profissional e explica que existe razões 

profissionais para tal acontecimento.     

2. Ouvidorias 04/19: Priscila (Gestora) repassa as ouvidorias do último mês que foram 8 

reclamações.  

3. PAS- Plano de Ação de Saúde: Priscila (Gestora) informa que deixará o documento 

impresso e será pauta de discussão para próxima reunião.   

4. Coopera Jabaquara: (Titular - Segmento Usuário) fala do evento que acontecerá na 

Rua Constantino Cavafi dia 25/05 às 9h- 12h, na quadra, com tapa buraco, poda de 

arvores, castração de animais e atividades para as crianças. Ele também faz 

agradecimentos há UBS no âmbito da copa das favelas. Priscila (Gestora) também 

agradece a parceria. 

5. Informes: Priscila (Gestora) informa que irá convidar o Conselho Mirim a participar a 

cada três meses das reuniões do Conselho Gestor. 

Senhor João pede para a nova Supervisora vir se apresentar à este conselho. 

Senhor Celestino (Trabalhador-Convidado) fala sobre a 5ª Conferência do idoso e as 

atividades que acontecerão pertinentes ao Programa. 

Nada mais havendo a tratar, Priscila (Gestora) encerrou os trabalhos às 10h40. A 

próxima reunião Ordinária será realizada no dia 17 de Junho na CEI Ângela Maria, sala 

de reunião, conforme cronograma anual, em seguida assinatura da lista de presença 

pelos conselheiros e convidados. 

 

 

 


