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

CLARA referente Outubro/2019 

Aos quinze de outubro 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, 

com quórum, na sala de reunião da unidade, seguindo leitura e aprovação da ATA anterior e 

lista de presentes anexa ao final.  

A Eva (Supervisora-Convidada) inicia a reunião e pergunta a opinião dos Conselheiros 

se querem registrar através de filmagem e fotos a reunião. Debate realizado: Deliberado que 

não existe necessidade, devido os conteúdos serem registrados em ATA como documento 

oficial e disponível quando necessário.  Sr. João (Conselheiro Suplente-Segmento Usuário) fala 

que costumam filmar reuniões da Supervisão, e que não filmam lugares que não são 

permitidos, como por exemplo o Hosp. Saboya. Cristina (Trabalhadora-Convidada) explica que 

tudo sempre foi registrado em ATA e que nunca houve necessidade de outros meios de 

registros.  

Seguem as pautas: 

1. Reforma/Manutenção: Eva (Supervisora-Convidada) fala do papel da SPDM, a 

parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e o contrato a ser cumprido, 

tendo em vista os indicadores de qualidade e manutenção para repasse de 

verba, sendo um valor mínimo para manutenção destinado as unidades. 

Explica que SPDM detecta os problemas, após são feitos laudos técnicos e 

encaminhado à Coordenadoria de Saúde, mas o valor não comporta a verba 

destinada, que são apenas para reparos. Os orçamentos que demandam maior 

investimento, depende da Coordenadoria de Saúde. A SPDM por sua vez 

terceiriza uma empresa através de Processo Licitação que não é sua 

referência. Orienta sobre a forma abordagem em relação aos profissionais da 

manutenção para que não haja conflitos que possam impactar na 

continuidade do trabalho e levar mais tempo para conclusão. Fala que 

devemos trabalhar dentro do orçamento, mesmo mediante as dificuldades, 

trabalhando com o que temos no momento e não deixar de oferecer um 

trabalho de excelência aos usuários. Debate realizado: Sr. João (Conselheiro 

Suplente-Segmento Usuário) fala de sua experiência em obras, e faz uma 

observação em relação a responsabilidade do engenheiro em garantir a 

segurança no local de manutenção e reformas, reforça que a empresa 

contratada tem que ter responsabilidade em executar o serviço sem risco aos 

usuários e moradores do entorno. Refere que no dia que realizou a visita no 

local da obra identificou risco aos moradores, devido falta de tapume no local 

e que por esse motivo tentou alertar os trabalhadores. Acredita que isso 

poderia prejudicar a gerente da unidade e acabou gerando um mal entendido. 

Apresenta sua indignação em fazerem apenas uma parte do muro, sendo que 

existe a necessidade fazê-lo por inteiro. Informa que irá encaminhar essa 

demanda ao Secretário de Saúde, comissão de ética e coordenadoria, 

principalmente por essa demanda persistir desde 2009. Eva (Supervisora-

Convidada) sugere ir pelo caminho mais fácil, permitindo andamento da obra 

mesmo que parcialmente. Fala também do papel dos conselheiros e seus 

direitos de encaminhar as demandas, por não ser da governabilidade da SPDM 

esse processo. Senhor João (Conselheiro Suplente-Segmento Usuário) fala que 



a Comissão de Reforma não estava acontecendo devidamente, mas que irão 

se organizar para priorizar o andamento dos processos. Eva (Supervisora-

Convidada) salienta que devemos caminhar juntos para que as coisas 

aconteçam sem contratempos e conflitos. Senhor João (Conselheiro Suplente-

Segmento Usuário) fala das verbas destinadas a SPDM. Eva (Supervisora-

Convidada) explica que são 300 unidades precisando de reparos, não sendo 

possível suprir todas as necessidades com a verba repassada. Sr. João 

(Conselheiro Suplente-Segmento Usuário) informa o contrato entre a 

Prefeitura e o BID prevê cerca de R$ 800 milhões para serem investidos na 

área da saúde municipal nos próximos cinco anos. Fala também das promessas 

da Prefeitura em reformar as unidades. Priscila (Gestora) explica a importância 

de entender o significado de conserto. Eva (Supervisora-Convidada) fala da 

dificuldades em conseguir um prédio na região e os efeitos negativos de uma 

mudança de local. Sugere acompanhamento das obras de forma pacífica, 

ajudando em seu andamento. A Engenheira Renata (Convidada) explica que a 

princípio pretendiam executar todo serviço, mas o recurso não é suficiente, 

sendo priorizado a parte mais crítica. Será solicitado novo recurso para 

conclusão da obra. Eduardo (Conselheiro Titular-Segmento Usuário) acredita 

que o ideal era ter iniciado a obra no local em que estão as casas encostadas 

no muro. Priscila (Gestora) explica que tem impasses devido à necessidade de 

retirada da árvore, mas que está tudo encaminhado. Em relação as casas 

encostadas a Defesa Civil já foi acionada, e compete a eles a retirada das 

famílias. Sandra (Usuária-Convidada) fala de um morador que é resistente em 

sair do local. Priscila (Gestora) fala que a Defesa Civil ficou de comparecer, mas 

gostaria de acompanhar junto aos conselheiros todo processo. Eduardo 

(Conselheiro Titular-Segmento Usuário) do risco para quem acionar a Defesa 

Civil perante aos moradores. Sr. João (Conselheiro Suplente-Segmento 

Usuário) sugere que a demanda seja levada ao Dr. Arnaldo (Subprefeito). 

Também questiona a reforma do piso da unidade. A engenheira Renata 

(Convidada) informa que a princípio vieram profissionais para realizar a 

reposição, mas estão aguardando a aprovação para troca de todo o piso. Sr. 

João (Conselheiro Suplente-Segmento Usuário) também fala das telhas que 

quebram constantemente, sugere ampliação do muro fazendo um “L” na laje, 

dificultando o acesso das crianças. Priscila (Gestora) fala do risco e a queda de 

uma criança recentemente na sala de emergência. Sr. João (Conselheiro 

Suplente-Segmento Usuário) fala portão da lateral continua fechado por estar 

imprensado pelo muro. Priscila (Gestora) relembra que com a abertura do 

portão lateral ocorriam muitos furtos. Cristina (trabalhadora-Convidada) 

explica que quando fecharam o portão a chave ficava sob a responsabilidade 

do segurança para sua abertura. Priscila (Gestora) informa que irá solicitar os 

reparos desse muro e pensar formas de viabilizar a acessibilidade dos usuários. 

Sandra (Usuária-Convidada) faz um alerta em relação aos usuários que entram 

de carro em alta velocidade e descem até a farmácia. Sugere placas de alerta. 

Priscila (Gestora) fala da falta de cadeiras na recepção, que foram deslocadas 

possibilitando o acesso dos cadeirantes que necessitam utilizar o banheiro. 

Afirma que não existe a necessidade dos usuários aguardarem abertura de FA 

na recepção. Eles podem aguardar a chamada acomodados na sala de espera. 



2. Assuntos Diversos: Marinalva (Conselheira Titular-Segmento Usuário) fala das 

pessoas que a procuram para resolver diversas demandas, inclusive de saúde, 

fora do conselho e parabeniza a gerente pela resolutividade dos casos 

encaminhados para ela.  

Priscila (Gestora) informa que temos 5 médicos da família. Quadro de medico 

completo. 

A ACS Solange (Trabalhadora-Convidada) fala do grupo de Dança Afromix na 

comunidade, um trabalho em parceria com a professora Anita que desenvolve 

o seu trabalho no Céu Caminho do Mar, como voluntária.  A professora Anita 

(Convidada) explica como foi formado o Afromix e sua importância para 

socialização, envolvendo diversas faixas etárias. Fala também que as quartas-

feiras estão desenvolvendo este trabalho na quadra da comunidade e a 

implantação da Academia da Saúde na comunidade, formando um projeto 

para aprovação que conta do com verba e local. Reforça a importância da 

cobertura da quadra para continuidade do projeto. Priscila (Gestora) 

parabeniza a iniciativa pensando formas de potencializar esse espaço para que 

a comunidade possa participar. 

Priscila (Gestora) agradece o apoio de todos e cita a importância do trabalho 

em equipe. 

Sr. João (Conselheiro Suplente-Segmento Usuário) também agradece a todos e 

esclarece que as vitórias são mérito de todos, por representarem a população 

e trabalhadores. 

3. Informes: Enfermeira fala da campanha de vacina aberta ao sábado. 

 Sr. João (Conselheiro Suplente-Segmento Usuário) comunica a festa 

das crianças que ocorrerá nos dias 26/10 e 27/10 e lista para quem 

puder colaborar. Nunes (Convidado) completa que contarão com 

várias atividades, apresentações, guloseimas. As doações poderão ser 

entregue a ele ou ao senhor João. 

 Eduardo (Conselheiro Titular-Segmento Usuário) fala da festa que 

ocorreu na Aldeia do Futuro e a Festa do coopera será no 

Vietnã/Jabaquara. 

Nada mais havendo a tratar, Priscila (Gestora) encerrou os trabalhos às 11h30. A 

próxima reunião Ordinária será realizada no dia 19 de Novembro na CEI Ângela Maria, sala de 

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

conselheiros e convidados. 

 

 

 


