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ATA da Reunião Ordinária do Conselho Gestor de Saúde  1 

da UBS Vila Santa Catarina em 18 de Setembro de 2019.  2 

Aos Dezoito dias do mês de Setembro de 2019, às duas horas e 14 3 

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

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

com quórum para deliberações na sala de reuniões da Unidade. A reunião 6 

começou com a saudação da gerente Andréa e leitura da Ata de Agosto de 7 

2019 que foi aprovada por unanimidade. Andrea inicia a reunião e explica 8 

sobre o contrato mais médicos que restou 1 vaga e essa foi prorrogada 9 

por 6 meses  e apresentou Dra Rose que retornou hoje . Falou sobre 10 

reportagens recentes emissora Rede Globo que veio ontem dia 17 de 11 

Setembro falando sobre o contrato mais médicos e emissora Bandeirantes 12 

que veio hoje falando sobre contrato mais médicos e as condições do 13 

muro da unidade . Andrea apresentou Dra Nathalia médica da equipe 14 

vermelha. Seu João das Virgens fala que é líder comunitário e da 15 

Associação dos moradores fala sobre as famílias que irão ocupar o prédio 16 

na Franklin Magalhães altura do numero 7 aproximadamente 2000 17 

famílias cada torre com 250 apartamentos. População que virá da 18 

Comunidade Beira Rio da UBS Cupece. Andreia explicou a necessidade de 19 

ser informada para conseguir planejar junto a Instituição como organizar 20 

melhor este processo de mudança e poder acolher adequadamente essa 21 

população. Senhor João pergunta se já chegaram os equipamentos 22 

solicitados pela Unidade, através da emenda parlamentar que veio para o 23 

Catarina, fala que como liderança comunitária também consegue cobrar 24 

recursos junto a câmara dos vereadores para a necessidade da 25 

comunidade e ubs. Gostaria de saber sobre para quando será a compra e 26 
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gostaria de visitar e verificar todas as situações de reforma da unidade. 27 

Andréa se coloca a disposição para mostrar as necessidades de reforma da 28 

Unidade ainda hoje, mas seu João hoje tem compromisso e esta com 29 

pressa. Andrea fala sobre Campanha Outubro Rosa e ressalta que o 30 

numero de coleta de Papanicolau esta baixo na unidade e pede ajuda dos 31 

conselheiros na divulgação. Senhor João fala que irá levar um ônibus com 32 

os moradores para o mutirão do Sábado que irá acontecer no Jabaquara. 33 

Andréa fala que gostaria de ir representar, mas tem compromisso. Andréa 34 

fala sobre o número de ouvidorias em agosto: 1 ouvidoria de elogio, 1 35 

denuncia, 5 reclamações e 7 solicitações. Seu João elogia a gerente 36 

Andrea e disse que fica triste por que todas as vezes que um gerente esta 37 

realizando um bom trabalho este é convidado para ir para outra unidade. 38 

Andrea agradece o elogio. Andréa fala sobre as equipes de atenção a 39 

saúde da pessoa idosa, da importância do olhar da Secretaria em relação 40 

ao atendimento do idoso e que a sala 16 é a sala de referência para 41 

consulta do idoso e foram 468 consultas médicas, 123 consultas de 42 

enfermagem, 14 farmacêutica voltados para população idosa, fora as 43 

ações de grupos. Na unidade no total tivemos 4560 visitas domiciliares do 44 

agente comunitário de saúde, 742 consultas de enfermagem, 1693 45 

consultas médicas, 452 odontológicas e 1307 procedimentos. Senhor 46 

Valdir acompanhado da gerente pede para conhecer as dependências da 47 

unidade . A reunião encerra as  15h35h. 48 


