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ATA da Reunião Ordinária do Conselho Gestor de Saúde  1 

da UBS Vila Santa Catarina em 19 de Fevereiro de 2019 2 

Aos dezenove dias do mês de Fevereiro de 2019, às duas horas e 3 

quinze minutos, após conferência de quórum mínimo de cinquenta por 4 

cento mais um para deliberações, reuniu-se o conselho e demais 5 

convidados sem quórum para deliberações na sala de reuniões da UBS Vila 6 

Santa Catarina. A reunião começou com os informes dos conselheiros e 7 

convidados. Janaina e senhor João falam sobre a reunião da CONSEG na 8 

associação Cidade Vargas – Clube Cidade Vargas. Andréa gerente fala dos 9 

furtos da Unidade. Que a Unidade foi furtada 2 vezes este mês. Roubaram 10 

2 televisores. Senhor João questiona o porquê a UBS não recebeu câmeras 11 

de segurança. Andréa fala que não depende da Unidade esta instalação e 12 

pede para verificar junto à comunidade estas ocorrências. Senhor João fala 13 

que as chuvas fortes desabrigaram as pessoas que moravam no beco, a 14 

subprefeitura já enviou assistente social que já estão resolvendo a situação. 15 

Senhor João relata, como líder comunitário, que a Unidade mudou mito e 16 

tem recebido muitos elogios da comunidade, sempre perguntam pra ele se 17 

é por causa dele que tem melhorado e ele fala que não, é porque está 18 

mudando mesmo. Andréa fala sobre o processo eleitoral e a pauta de hoje 19 

é o processo eleitoral e fala sobre a importância do usuário nas reuniões do 20 

conselho. Fala que é preciso ter 50% de usuários, 25% trabalhadores e 25% 21 

gestor. Pauta: 1- REGIMENTO INTERNO ELEITORAL, discutido e elaborado o 22 

regimento interno eleitoral da Unidade Vila Santa Catarina, pois o mandato 23 

atual vai até março de 2019. Todos os ajustes se necessário serão realizados 24 

por esta comissão de participantes da reunião de hoje. A reunião termina 25 

às 15h30. 26 


