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

referente Junho/2019 

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

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

reunião da UBS Vila Clara. 

Seguem as pautas: 

1. Ouvidorias 04/19: Priscila (Gestora) repassa as ouvidorias do último mês que foram 7 

reclamações e 4 elogios. 

2. Médico área 1: Priscila (Gestora) informa que a contratação de médico para área 1 

será feita pela  da SPDM. Informa também que as vagas em aberto na AMA estão 

sendo cobertas por PJ. 

3. Conselho Gestor Mirim: Tatiana (Convidada-Educação Permanente) fala da experiência 

dos Conselheiros Gestores Mirim 2018, do seu protagonismo e a maneira de pensar o 

mundo. Como foi essa experiência e o que nos trouxe? A mesma desenvolveu 

atividades com os Conselheiros Gestores da Unidade e com os Conselheiros Gestores 

Mirins, sendo solicitado aos adultos um desenho ou mensagem que representasse o 

Conselho Gestor Mirim e solicitou as crianças desenhos que representasse o seu papel 

como conselheiro e o que esperam: 

 Mariana (Conselheira Mirim) fala que pretende ajudar a conscientizar as pessoas sobre 

a importância de separar o lixo. 

 Gabriela (Conselheira Mirim) fala que o seu papel  é representar o CCA.  

 Breno (Conselheiro Mirim) fala que seu papel é fazer ações juntamente com a UBS 

para limpar as ruas da comunidade. 

 Rafael (Conselheiro Mirim) fala da importância da reciclagem para o meio ambiente. 

 Luiz (Conselheiro Mirim) fala da revitalização do escadão e o trabalho realizado no 

local. 

Todos os conselheiros e convidados prestaram suas homenagens às crianças e adolescentes do 

CCA Reino das Crianças. 

Informes diversos:  

Senhor Pedro fala do CADS, ação para o meio ambiente e separação dos resíduos. Fala 

também sobre o Programa Enel, para diminuir a conta de luz. Troca de resíduos para redução da conta 

de luz. Trata-se do programa Luz Solidária Enel com iniciativas de sustentabilidade voltada ao uso 

inteligente e eficiente da energia elétrica, por meio de descontos de 50% na compra de equipamentos 

mais eficientes em toda área de concessão da Enel. Erica (Conselheira–Titular) fala sobre a 

revitalização do córrego, contando com apoio da comunidade, para retirada de lixo, preservação e 

pensar em plantas e árvores que possam ser plantadas a beira do córrego. Senhor João (Conselheiro-



Suplente) fala sobre o curso de capacitação de álcool e drogas do Projeto Coalizão pela CADICA e que 

estão fazendo ações em escolas. Eduardo (Conselheiro–Titular) fala sobre a reunião da supervisão, 

sendo abordada a falta dos médicos e que surtiu efeito positivo em nossa unidade. Fala também que 

surgiu uma proposta de uma nova UBS, UBS Vila Guarani que contará com especialista para idosos 

(Geriatra), PAI, URSI e unidade integrada. Tatiana (convidada-Educação Permanente) pede para o 

senhor João explicar para as crianças sobre essas conquistas no território. Senhor João (Conselheiro-

Suplente) explica que são lutas de longos anos, visando melhorias nos atendimentos dos mais 

necessitados. É resultado de muitas discussões e de luta dos conselheiros.  

 

Priscila fala da estrutura da unidade, a questão dos prontuários exposto e a possibilidade de 

melhorar o que se tem, repensando em uma estrutura que integraria os profissionais, melhorando os 

atendimentos prestados a população. Explica que realocará os prontuários para o piso do meio e 

deixará profissionais responsáveis pelos mesmos. Fala da reorganização da recepção e sobre a equipe 

de enfermagem da UBS que ficarão no acolhimento com enfermeiros do AMA, possibilitando a 

conversa entre eles em relação aos cuidados do paciente. Pede apoio em relação aos processos. João 

(Conselheiro-Suplente) pergunta em que local ficarão os armários dos profissionais? Priscila explica 

que será um passo de cada vez e que irão pensar sobre isso. Priscila (Supervisora) fala sobre 

otimização de recursos humanos, mobílias e etc. Fala também da importância das críticas e sugestões 

sendo pertinentes nesse processo. Senhor João (Conselheiro-Suplente) fala dos inservíveis que devem 

ser retirados devido foco da dengue. Priscila (Supervisora) responde que já tem movimentos em 

relação a isso e que está sendo feito levantamentos em todas as unidades para possível retirada.  

 

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

reunião Ordinária será realizada no dia 16 de julho às nove horas, na CEI Ângela Maria, conforme 

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


