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

referente Julho/2019 

Aos dezesseis de julho 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, sem quórum, na sala de 

reunião da UBS Vila Clara. 

Seguem as pautas: 

 

1. Integração da Unidade: Erica (Conselheira Titular - Segmento Trabalhador) fala das 

mudanças realizadas na unidade durante o mês, otimização do espaço e solicita a 

sugestões dos conselheiros. Eduardo (Conselheiro Titular - Segmento Usuário) pontua 

a falta de cadeiras na recepção. Debate realizado Sr. Márcio (Conselheiro Gestor - 

Supervisão) fala da interação com os conselheiros para melhorias nas unidades. Faz 

críticas às faltas de cadeiras. Fala também do piso do Pronto Atendimento. Senhor 

João (Conselheiro Suplente - Segmento Usuário) explica que eles fazem parte da 

Comissão de Reforma da Supervisão e que estão realizando um trabalho em cima das 

reformas das unidades, visando melhorias e para inclusão na proposta da Prefeitura, 

referente à reforma de 350 Unidades Básicas de Saúde. Sandra (Convidada) fala do 

telhado da emergência e sugere subir muro. Sr. Marcio (Convidado) sugere a 

instalação de concertina. Sandra (Convidada) questiona o espaço e falta de cadeiras na 

sala do NASF. Erica (Conselheira Titular- Segmento Trabalhador) explica que a equipe 

do NASF é de apoio a ESF e os atendimentos aos pacientes são compartilhados nas 

salas dos outros profissionais. Explica também que algumas cadeiras foram para 

manutenção. Reforça que as sugestões são bem vindas para que possamos melhorar 

ainda mais os processos dentro da unidade para beneficio dos pacientes. 

2. Ouvidorias 06/19: Cristiane (Conselheira Titular- Segmento Trabalhador) repassa as 

ouvidorias do último mês, sendo sete reclamações e quatro elogios. Debate realizado: 

Sr. Márcio (Convidado) fala das insatisfações dos pacientes e julga que a maioria não 

tem fundamentos. Salienta que deveriam ser reclamações construtivas. Senhor João 

(Conselheiro Suplente - Segmento Usuário), informa que as reclamações se dão pela 

situação venerável dos pacientes e a divisão do território, cita o exemplo de Cidade 

Ademar e Jabaquara. Fala de sua luta para ser atendido pela unidade. Michele 

(Convidada) explica a divisão dos territórios é definido por critérios geográficos que 

obedece à lógica político administrativa do Distrito, sendo adequado para municípios. 

3. Diversos: Eduardo (Conselheiro Titular - Segmento Usuário) fala sobre o Grupo 

Renovando Vila Clara, sendo criado para que haja comunicação entre a população 

através de um aplicativo de mensagens instantâneas. Fala que receberam varias 



criticas e cobranças em relação à falta de pediatra, principalmente aos sábados. 

Debate realizado: Senhor João (Conselheiro Suplente - Segmento Usuário) fala do 

surgimento de uma nova Associação do Bairro que visa a melhorias na comunidade, 

mas que até o momento só fazem reclamações e não demonstram interesse em 

participar das reuniões do Conselho Gestor. Juliana (Conselheira Titular - Segmento 

Trabalhador) fala que a proposta é de um pediatra por plantão. Cita sua experiência na 

Unidade São Vicente. Erica (Conselheira Titular - Segmento Trabalhador) fala que a 

integração servirá para organizar os fluxos de atendimento. Senhor Márcio 

(Convidado) fala do prontuário eletrônico que otimizaria o trabalho nas unidades.  

4. Informes: Senhor João (Conselheiro Suplente - Segmento Usuário) divulga e faz 

convites para os Conselheiros virem a participar da Audiência Pública com proposito 

de levar as demandas de todas as áreas que acontecerá no Centro Cultural do 

Jabaquara, dia 17/07 às 19h. Fala também que irá solicitar a cobertura da quadra da 

comunidade e a tampa do piscinão.  

 

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

reunião Ordinária será realizada no dia 20 de agosto às nove horas, na CEI Ângela Maria, conforme 

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


