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Ao   trigésimo   dia   do  mês  de  Junho  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) , Rafael  Teixeira de Oliveira (  UPASC );  

segmento  trabalhadores  suplentes: Mario  Lucio  de  Sousa  ( UPASC) , Melina Lopes C. Melo  ( HM  

VSC);   segmento  usuários  titulares: Hamilton  Bazoli  Pereira  Pontes   e   Dimitri   Auad;  segmento  

suplentes usuários:  Deise  Jurdelina  de  Castro  Freire  , Rita  de Cássia  Santos  e  Lourdes  Ishikami  

Naruse . Faz-se   notar  em mais  uma  vez  nos  últimos  quatro meses ,  a  não  presença da  

conselheira  Patricia  Januária  da  Silva ( U P AS C )  , e  a  terceira vez  seguida  a ausência do  

conselheiro  Otávio  Cosmai.) .  Ausencias  justificadas  de  João Batista Mariano  e   Iasmi Aires 

Loberto.  Como  convidados  a  sra.    Zuneide  Sacamoto  ( USUÁRIA ),   sra . Eva  Nogueira  

Rodrigues (  UPASC ),   sra.  Antonia  Roerliot  ( USUARIA)  ,  sra..  Ana  Roza  Loto  ( USUÁRIA ) , sr. 

Pedro  Manuel  Silva  Moraes  ( USUÁRIO )   ,  e  a  sra.   Ornilda  Moraes, representando  a  

entidade Cruz  de Malta . 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     o  conselheiro  Dimitri  alega  que  algumas falas  que  constam na  ata   

ele  não se  expressou da  forma  colocada , e  o que  ele  realmente  falou, não foram  escritas.  

Hamilton  solicita  ao  conselheiro  fazer  os  devidos  reparos  por  escrito  e,  encaminhar  até  a 

próxima  reunião  ao  secretário.  Eliton   reforça  que até  a  próxima  reunião,  o conselheiro faça  

as  devidas correções.   Justifica  a  ausência  do  voluntariado    do  Einstein   na reunião  do  pleno  

,  mas  confirma  que  uma  questão  de  agenda  , trará  o  grupo    em  posterior  data . Fala  

também  sobre  a  devolutiva  de  alguns  assuntos  . O ofício  que  estará  sendo  enviado  à  

autarquia , sobre  o  contrato  de  gestão  com  a  instituição  ( SPDM ).  Hamilton   faz   a  leitura   

do ofício  .  Em  seguida   Eliton  pede  à  direção da   U P A   que  se  manifeste  .  Dr.  Carlos  então  

dá seu  parecer  sobre  o  assunto.                                                                                                                                                                   

No   seu   depoimento      alega  desconhecer  novo  contrato  de  prestação  de  serviços  , e 

possíveis  aditamentos  a  um  contrato  anterior  . Reintera   que   tem  solicitado   à  autarquia  

esse  documento  atualizado,  mas  sem  êxito.  Conselheiro  Dimitri  esclarece  que  cabe  ao  

conselho  acompanhar  todo  e  qualquer   serviço  prestado  pelo  parceiro  e  por  consequência  

ter  acesso   ao  aludido  documento.  Dimitri  reforça   a  necessidade   da   apresentação   do termo 

de  compromisso.  Dr. Carlos   faz  esclarecimentos   técnicos   sobre  o  procedimento  da  

instituição  UPA.  Salienta  a  condição  de transparência nos  serviços  prestados  à  população  

Hamilton  então  sugere  votação   do  encaminhamento.      Esclarece   ainda    que   na  ausência 

dos  conselheiros  João  Batista  Mariano   e  Otávio  Cosmai  , automaticamente  tomam  assento  

neste  conselho    como  titulares  , com direito a  voto  , as  sras., Deise Jurdelina  e     Lourdes  

Ishikami.  Por  unanimidade,  encaminhamento  aprovado  por  este  conselho. Hamilton  questiona  



em  tempo  ao  dr.  Carlos   sua  indignação   quanto  ao     desconhecimento  do  aludido  contrato  

e  subsequentes aditamentos.     Como   se  administra  os  serviços  do  parceiro  sem  parâmetros 

definidos   neste  documento  de  prestação...  Conselheiro   Dimitri   completa  que  após  estar-

mos  apropriados   do  devido  documento  se  faça  os  estudos e  análise  do  mesmo  .Eliton  

reforça   essa   necessidade.                                                     Dr. Guilherme   com  a  palavra, ratifica   o  

esforço  da  direção   da  UPA   no  empenho de  prestar  o  melhor  serviço  à  população.  Sra  

Maria  Aparecida  ( USUÁRIA )   dá seu testemunho pontual  de um paciente,  seu  

familiar...alegando  longa  espera  no  atendimento  .  Dr. Carlos  da  UPA  sugere  a  usuária    Maria  

Aparecida  , fazer  em casos  semelhantes  uso  da  Ouvidoria  na  própria  unidade  , para que  

possíveis  reparos   no  trabalho  dos  profissionais  e colaboradores.  Outro  usuário,  sr.  Pedro, 

morador  vizinho   dá  o  seu  testemunho . Informa que o  atendimento  foi satisfatório   e  que   

ficou  pouco  tempo  na  unidade . Dr. Carlos  esclarece   ao  usuário e  morador  os  critérios  de  

atendimento  adotados  na  UPA     para  diminuir  o  tempo  de  espera  do usuário.  Fala  sobre  a   

classificação  do  usuário  em sua  entrada  na  unidade. Cores   dão   ao  paciente  o  tempo  devido  

ao  atendimento  Casos  mais  graves   s ão  prioridade.   O   sr.  Pedro  em  mais  uma  oportunidade   

ressalta  ter  recebido um tratamento  digno  na  UPA ,   e  também  vem  representar  outro 

morador,  o  sr.  Antonio  Stella  ,  com demandas  na  rua  atrás  do  hospital. Sobre   a  edificação      

pertencente  a  Prefeitura  que  servia  de   depósito   de  peças  remanescentes  do  hospital  Santa 

Marina . Nos  mais  de     dois  anos   passados  esse  equipamento  foi  furtado, e  moradores   da   

região  tentando   invadir  o  espaço da   edificação   .  Outra   demanda  do  sr. Antonio  é  quanto  

ao  lixo  infectante   que  é  retirado  da unidade.                                           Com o  descuido  dos  

detritos    ali  no  passeio.  E  a terceira  demanda   é  quanto  a  iluminação existente  nas   paredes 

do   hospital que  requer  manutenção.  O  Conselheiro  Hamilton  prontamente  procurou  a  

direção  do  hospital  na  pessoa do  sr. Eduardo, responsável  pela  segurança patrimonial. 

Imediatamente   compareceram  no  local,  e  no dia  seguinte    o acesso  a   casa   foi  prontamente  

fechado  com  alvenaria .  Quanto   ao  lixo  e  a  iluminação   também  estão  sendo  revisto s pelos   

funcionários  e  colaboradores do  hospital.  Conselheiro  Dimitri sugere  um  canal  de  

comunicação   permanente  com a  comunidade    para  posteriores  demandas.  A  usuária  Maria  

Aparecida    questiona  sobre  a  atuação  do hospital   da Vila Santa Catarina   no território.  Ela  

não  entende  porque  a instituição  não é  a   chamada  “  porta  aberta “, e que  tem a  impressão 

que  o  hospital  é  particular. Dr.  Guilherme  retoma  a  palavra  para  os  devidos  esclarecimentos.  

Primeiramente  retifica  a  informação  da  usuária,  ele  diz  que  o  hospital não é  dotado  de  toda  

a  capacidade  para  um  atendimento  pleno,  porém  o  atendimento   ao  paciente  não  deixa    de 

ser  feito.   A  usuária  Maria  Aparecida  tem  outra  demanda: são  pacientes e  futuras  mamães.  

Ela  alega  que  a  maternidade   não  acolheu  uma   gestante.  Dr. Guilherme   mais  uma  vez   

esclarece  as  normas  e  procedimentos  para  esses  casos.  Como  o   hospital  está  situado entre   

dois  distritos  ( Jabaquara  e  Cidade  Ademar  )  , coube  a  distribuição  entre  algumas  unidades  

básicas  de  saúde  o  trabalho de  pré  natal da  futura  mamãe.  Conselheiro  Dimitri   insiste  na  

necessidade de um  canal de  comunicação  constante com a  vizinhança do  hospital  .  Sugere  

procurar  os    meios   de  comunicação da  região  para   aprimorar  os   informes  à  população.   

Conselheira  Deise  também  dá  seu   depoimento   quanto  ao  trabalho  de  orientação à  

população.   Flávia  faz  uma  sugestão  de  encaminhamento:  uma   sinalização  na  esquina  das   

ruas   Cidade   de   Bagdá  com  Av. Santa Catarina. Não  existe   o  tempo  de  passagem do  

pedestre. Essa  reinvidicação   monta  desde  os  tempos  de  construção  da  UPA  .   Alguns   

acidentes  já  aconteceram  no  local   e   requer  pronta  providência .   Conselheiro   Hamilton  

ficou  encarregado     junto  a   CET  uma   devolutiva  do  órgão  competente 

Eliton   apresenta  a  convidada,  sra.    Ornilda  Moraes  ( assistente  social )   da   Instituição   CRUZ  

DE  MALTA .  Ela  fala  das  dificuldades   na  área   de  obstetrícia  de  sua unidade.  Alega  que  com  

o  fechamento  da  Maternidade  do  hospital Saboya  ,  a  sua  instituição  ficou sem  referência  

para  os  partos,  principalmente  para  os   de  “  alto  risco “  .  Dr.  Guilherme  agradece    a  



presença  e  esclarece  que  entende   a s  dificuldades   da   instituição, e  irá  encaminhar essa  

situação  ao  coordenador   desta  área  do   hospital.   Conselheira   Deise    se   coloca   a   

disposição  deste  pleno  a   colaborar  com as   demandas  propostas  nesta  oportunidade.    Eliton  

sugere  para    a  próxima   reunião plenária  deste   conselho,  uma  devolutiva  dos  temas  

propostos  nesta  reunião  , ou seja  , o  ofício  à  Autarquia Hospitalar  Municipal , e  a  sinalização  

no  cruzamento  da Bagdá  com  Av. Santa  Catarina .  Hamilton  sugere  ao  coordenador  Eliton   

para   uma  próxima   reunião  deste  pleno,  como  pauta   a   vinda  dos  Voluntários  do  Einstein.  

Sem mais a   relatar e nenhum  conselheiro se  manifestando,  Eliton  encerra a  reunião. 

Compareceram  nesta  plenária    12  ( doze )   conselheiros,    7  ( sete )  convidados . Com  início   

às   10:15  hs , e  término  às   11.45 hs  ,   Eu  Hamilton Pontes,  1º Secretário , lavrei  esta  ata e  

dou  fé  .  São  Paulo,  30   de  Junho   de  2017. 


