
                                                             

     

ATA   DE  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO CONSELHO   GESTOR DA  UNIDADE  DE  PRONTO 

ATENDIMENTO (  U P A S C ) , E  HOSPITAL MUNICIPAL  DA   VILA SANTA  CATARINA   ( H  M  V  S  C )   

 

 

 

  

Ao   Vigésimo  oitavo   dia   do  mês  de  julho  de   2017 , na  sala  de  reunião    do  ( HMVSC),  sito  

a  Av. Sta. Catarina  nº  2785 - São Paulo -  SP , onde  participaram  os  conselheiros  segmento  

gestores  titulares;  dr . Guilherme  de  Paula  Pinto  Schettino  ( HMVSC)  ,  Flávia  Goncalves  

Godinho  ( UPASC) ;   Suplente  gestor:  Eliton  Paulo  Leite  Lourenço ( HMVSC)  ;  segmento  

trabalhadores  titulares : Carolina  Pereira  Magalhães  ( HMVSC) ,   segmento  usuários  titulares: 

Hamilton  Bazoli  Pereira  Pontes   e   Dimitri   Auad;  segmento  suplentes usuários:  Deise  

Jurdelina  de  Castro  Freire  , Rita  de Cássia  Santos ,    Lourdes  Ishikami   Naruse   e  Iasmi  Aires  

Loberto. Observa-se  em mais  uma  vez  nos  últimos   cinco meses ,  a  não  presença da  

conselheira  Patricia  Januária  da  Silva ( U P A S C ) ,  e  este   Conselho  por   força  regimental  

poderá  fazer   a qualquer   tempo  sua  substituição .  Ausencias   de  João  Batista  Mariano , 

Melina   Lopes  C.   Melp ,   Mario  Lucio  de  Souza   e   Rafael  Teixeira  de  Oliveira .  Como  

convidados   a   sra.   Adriana   Matos   Pereira  ( USUÁRIA )  ,   sra . Eva  Nogueira   Rodrigues (  

UPASC ),  sr   José  Renato   B.   Oliveira   ( U P A S C )   e  o   sr. João  Cortez   pelo   Conselho 

Municipal   de  Saúde. . Insistimos aos  conselheiros  que  devem fazer  por  escrito  as    

justificativas   nas  ausências  por  força  regimental.   Eliton   inicia   a   sessão  e  agradece  a  todos  

pela  presença  e  prontamente  pede  ao  secretário  para  fazer  a  leitura  da  ata  do  pleno  

anterior.   Após  leitura   e  aprovação ,  Hamilton  entrega a  Carolina  os  anexos ,  ata  e  lista  de  

presença  para  arquivo.      Eliton  então  retoma    solicitando   a  devolutiva  das  pautas    e   

encaminhamentos  da  plenária     anterior.    Hamilton  relata   que  conseguiu  junto  a  página  de 

transparência  da  Prefeitura ,  cópia   de  um  Termo  de  Compromisso assinado  entre  a  

Autarquia  Municipal   Hospitalar  e  a   SPDM , com  aditamento. Analisando   este   contrato   

constatou-se   que  o   Termo  data  de     01  de  Janeiro  de  2012  e  término  em  31  de  

Dezembro de  2012.   O mesmo  especifica    que   esse  contrato  ou  termo  vai  propiciar  a  

manutenção   do   desenvolvimento  de  ações  relativas   à  assistência médica  ambulatorial  (  

AMA )  em   hospitais  da  rede  , entre  outros   o   Hospital     Artur    Ribeiro    de    Saboya  ,  

conforme   Plano de Trabalho .  Ainda  considerando  que   a  CONVENIADA  (  SPDM  )  , instituição  

de  reconhecida  experiência  de  gerência     técnico  administrativa  na  área  da  saúde, com  

experiência  na  assistência  médica  individual   e   coletiva  ,  experiência  na  área    de  ensino  e  

pesquisa,  formando  e  capacitando  profissionais  ;    “excelência”   na  prestação   de  serviços   à  

comunidade  e  na  resolutividade     dos  problemas  de  saúde,  reconhecida  pela  população.  

Ainda  no  mesmo  termo  a  conveniada  deverá   manter  as  equipes  de  atendimento  sempre   

completas  , providenciando  a  substituição  no  caso   de  faltas  licenças  e  férias,  a  fim  de  não  

proporcionar  queda  no  volume  de  atendimento   ou   desassistência . Anexo  a  esse  termo  de  

compromisso   atrela-se  com a  data   de  09/dez/2014  um  aditamento  devidamente oficializado   

no DOM  de  São Paulo  processo  nº  2011-0.205.146-9  ,  entre  as  partes:  Gabinete  do  

Superintendente   , Assessoria Jurídica  da  SPDM.   Nele   consta  que  fundamentado  no  art. 65, 

inciso  II    da  Lei  Federal 8.666/93   alterada   pela  Lei  nº 8883/94   e   a   partir   de  15/12/2014  ,    

INCLUIR   a    unidade  de  saúde   U  P  A    da Vila  Santa  Catarina,  bem  como  quadro  de  



profissionais   contido  no  “ Plano  de  Trabalho “  na  seguinte  conformidade:   14   ( quatorze )    

médicos   especialistas    em clínica  geral   12  h   diurno;   14  ( quatorze ) médicos   especialistas 

em  clínica   12   h   noturno ;   14  ( quatorze )    médicos  especialistas   em  pediatria  12  h   diurno  

;  14  ( quatorze )  médicos  especialistas  em  pediatria    12  h   noturno  ;  7  ( sete )   médicos  

especialistas   em   ortopedia  12   hs   diurno    ;   7 ( sete )   médicos  especialistas  em  ortopedia  

12  hs  noturno ;   1  ( um )  coordenador   médico    30  hs   diurno   ;   2  ( dois)    plantonistas   

administrativos   12 x 36  hs  diurno   e    ,   2  ( dois)   plantonistas  administrativos   noturno,  pelo  

valor  mensal  de   aproximadamente   R$   600 mil    conforme   dotação   orcamentária    .   Diante  

do  relatado  , conselheiro   Hamilton   procurou  a  direção  da  UPA   para  esclareciementos.  Em 

mais   essa  oportunidade  , foi   alegado    desconhecimento   em  contratos    atuais     com 

possíveis  alterações,   mas  que  o  responsável  pelos  contratos  de  gestão  sr.    José  Renato  

tinha  posse  de  uma  cópia  dos  termos  de  compromisso  que  foi  apresentado.  Para  nenhuma  

surpresa  o  documento  era  o   mesmo  ,   com  uma  ressalva;   o    “ Plano  de  Trabalho”   estava   

anexo.   Pedi  vistas   e   observei   que  este  documento  entre  outros  tinha  a  assinatura   do  

superintendente  da  AHM  ,  dr.   Roberto  Morimoto.   Solicitei   ao    dr.   Carlos    Alberto     uma   

cópia.  Prontamente  foi  solicitado  pela  gerência   um  ofício.   Encaminhado  foi  e, dia  seguinte  

recebo  como  resposta  que   deveria  ser  entregue  ao  depto  jurídico  da  Autarquia , e  mais ,  

que  possível  deferimento  para   vistas  ao  processo, teriam  custas.  Conforme  cópia  deste  

ofício   juntada  a  ata  do  pleno  encaminhado  foi  com a  data de   24  de  Julho  de   2017 , 

protocolado  na  Autarquia.   Eis  o  relato  fiel  do   aludido Termo  de  Compromisso  e  seu   devido 

aditamento. Dr. Carlos  Alberto  faz  devidos  esclarecimentos.   Hamilton   Faz   contagem  dos  

conselheiros  para  possíveis  deliberações  do  Conselho.  Dimitri  pede  esclarecimentos  quanto  

ao   quadro  de  colaboradores  da   U  P  A    .  Dr. Carlos  Alberto    define  os  colaboradores     José  

Renato  ratifica  os  esclarecimentos   feitos  pelo   dr.  Diante  dos  fatos    conselheiro   Dimitri  

pergunta  se   com  isso   comprometido  terá  sido   o  atendimento  à  população .  Em parte  é  

confirmada a  expectativa  sim.    Coordenador    Eliton   sugere   aguardar  a  devolutiva  da  

Autarquia   para  futura   avaliação . Hamilton   ressalta  que  a  legislação  vigente  ,  concebe  aos  

Conselhos  Gestores   toda  e  qualquer   vista de  documentos  e  contratos, independente  de  

custas .   Ainda  sugere  ao  coordenador Eliton   que:  tão logo  tenhamos  resposta ou não  da  

Autarquia  façamos  um  convite  a  outra  parte, ou  seja , a  direção  da   CONVENIADA   ( SPDM )  ,   

para  os  devidos  esclarecimentos.   Eliton  pede  continuidade  na  pauta  do  dia  e  cobra  sobre  o  

processo de  sinalização   do   em   torno  da  UPA   e  hospital.   Hamilton  esclarece  que  existe   

hoje  protocolado  na  C E T  ,   o  projeto  de  adaptações  no   “  em  torno “    do  hospital  e   UPA . 

Conselheira  Deise     esclarece  que  se  faz     necessários   outros  acessos   para   solução   e ,  se  

disponibiliza   ajudar  junto   a  autoridades    locais  . Dr. Carlos  Alberto  dá  seu  testemunho   que  

quase  foi  atropelado  no  local    Mais  uma  vez  a  Deise   ressalta  alguns    caminhos   para   

encaminhamento.  Na  engenharia  de   tráfego    foi  sugerido    pela   prefeitura  regional   do 

Jabaquara   contato com o   sr.   João   Otaviano  Machado   Neto    do  C  E  T  ,   mas   as  nossas  

ligações  não  se   completaram.    Dr.  Guilherme  levanta  a  possibilidade  de  existir    este  projeto   

de  sinalização   mais   completo    para  análise    Hamilton fala que  esse  protocolo  veio  do 

Hospital    da  Vila  Santa  Catarina    onde  o   Renato  ( HMVSC )    já tinha   tomado  essa    iniciativa 

, junto   a   CET.  Dr. Guilherme    fala  sobre o  estacionamento   no  hospital    e  vagas  

terceirizadas  . Para  maior   comodidade  dos  pacientes    e  acompamhantes  , a  decisão  foi   

sensível  apresentando  uma  alternativa   pelo  sistema   “  VALET “  .  As  pessoas  entram no  

hospital   , desembarcam  e um  funcionário   do estacionamento  ao  lado     protegem o   veículo .  

Na  saída  o   veículo  está  a sua   disposição  no  páteo.  Dimitri     fala da  reposição     do  

Conselheiro  Otávio  Cosmai  , que  por   questões  pessoais , desliga-se  deste  conselho.   Por  

deliberação   do        Movimento  Popular  de  Saúde  de  Cidade  Ademar    é  apresentada  Adriana  

Matos  Pereira  .  Porém  não  seguiu  junto  ao  ofício  a  lista de  presença    que  deve  fazer  parte   

do processo . Dr. Guilherme  dá  as   boas   vindas  a  Adriana ,     ressalta   que  por  força  do  



regimento   e  legislação  vigente ,   este  Conselho  deve  aguardar   a  apresentação da lista  de  

presença    para   homologação  . Provavelmente  isso   acorrerá  na  próxima  reunião deste  pleno. 

Então  dá-se   a    votação   para deliberar  o  proposto.  Por  maioria    é  decidido  que   na  próxima  

reunião , desde que seja  apresentada  a   Lista de  Presença  seja   homologado o nome  da  

Adriana  para o Conselho.  Hamilton  esclarece   que  por  força   regimental  , a  conselheira  Rita de  

Cássia  Santos  , tomará  posse  como    “  titular  “  na  vaga  do   sr. Otávio  Cosmai,  

consequentemente  a  Adriana  toma  posse  como  “  suplente “. Coordenador  Eliton    informa 

que  na  próxima    reunião, estará  de  férias  , mas  que   estarão  se  apresentando   o  pessoal do  

Voluntariado  do  Hospital  Einstein  do Morumbi.    Hamilton  pede  a  fala  para   disponibilizar  

conforme  regimento  sua  condição  de  1 º  secretário do  Conselho. Eliton  também o  faz. .Dr. 

Guilherme    toma  a iniciativa   e  sugere  democraticamente  a  continuidade     do  coordenador  e  

secretário   para  mais  um período  na gestão.  Cortez  pede  a palavra   para   informes  de mesa.   

Fala  sobre  a   1ª  Conferencia de  Vigilância  Sanitária  a  ser   realizada   nos  dias    26  e  27  de  

agosto  de  2017. Congresso   da     CIPA    no  SINDISEP   nos  dias   31  de  agosto  e  1º de 

Setembro de   2017.  Sem mais  a  relatar   e  nenhum   conselheiro  se  manifestando  Eliton  

encerra   a  reunião  deste  pleno.  Comoareceram    10  ( dez  )   conselheiros,  4  (  quatro )  

convidados . Com  início  às   10:30  hs   e  seu  término  às  12:00 hs  , eu  Hamilton Pontes  lavrei  

esta   ata   e  dou    fé.    São Paulo  28  de  Julho  de  2017  .  


