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Ao  Vigésimo  sexto  dia  do mês  de  Maio  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;   Flávia   Gonçalves  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) ;   segmento  usuários  titulares: Hamilton  Bazoli  Pereira  Pontes,  João Batista Mariano, 

Dimitri  Auad; segmento  suplentes usuários:  Deise  Jurdelina  de  Castro  Freire  ,  Iasmi  Aires  

Loberto , Rita  de Cássia  Santos  e  Lourdes  Ishikami  Naruse . Faz-se  observar que na  lista de  

presença  em  anexo,  não  consta  a  assinatura  da conselheira  Melina  Lopes  C. Melo, e  sim  a  

de Carolina Pereira Magalhaes  em  duplicidade. Como  convidado (a) (s), a  sra. Gabriela Sato ( 

Gerente  Assistencial do ( HMVSC ),  sra.  Zuneide  Sacamoto  ( USUÁRIA ), sr  José  Renato    

(UPASC) , sra . Eva  Nogueira  Rodrigues (  UPASC ), sr.  Eduardo Dias  Siqueira  (  Depto de  

Segurança  Patrimonial  ( HMVSC ).  Ausentes  o  Dr. Guilherme de Paula Pinto  Schettino   ( HMVSC 

),  sr  Otávio  Cosmai  e  Patricia  Januária  da  Silva  ( UPASC ) .  Nesta   oportunidade  esse  

Conselho  volta  a  recomendar  a  necessidade  de  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 pauta  do  pleno  anterior   Ata   após  leitura   foi  aprovada  

por unanimidade  do Conselho. Segue  então  a  pauta  deste  pleno  e a justificativa  do  

coordenador  Eliton  do  pessoal   de  Voluntários da instituição Einstein que  por   motivos    fará  a 

apresentação na  próxima  reunião  deste  pleno.  Eliton  então   convida  o  sr.  Eduardo  Dias  

Siqueira  para  uma   breve  apresentação  sobre  as  técnicas  utilizadas  no  hospital    no que  diz   

respeito  a  Segurança  Patrimonial da instituição.  Eduardo  começa  falando  do Simpósio  de  

Catástrofes  realizado no Aeroporto  de  Congonhas  no  último  dia   13  de  Maio  de  2017  , com  

a  simulação  de  acidente em  uma  aeronave.  Foi uma  operação  exitosa. Um mega  simulado 

com a intenção de  qualificar e  avaliar os  profissionais da  área. Esclarece  ainda    a  pedido  do  

conselheiro  Dimitri  que  tanto  o  hospital da  Vila Santa  Catarina  quanto   a  UPASC, numa  

possível  situação de  catástrofe   e  riscos  tem  o  hospital  Saboya   com  referência.  Eduardo 

continua  a  sua  explanação falando  sobre  o padrão  Eisntein  quanto  a  alta do  recém  nascido   

na maternidade. Segurança  total  para o  bebê, quanto para  a  mamãe.  Em nenhum momento  

pós   parto  a  criança  fica  sozinha. Em sua  saída  da maternidade   e  do  hospital tem o 

acompanhamento de  segurança, enfermeira, a mamãe, o  papai ou  responsável.   Exalta o  

controle  pleno das  pessoas com acesso  ao  hospital,  pela  entrada  principal na  portaria   ou  

recepção  .Hamilton questiona  sobre os  casos  de  óbitos.  Eliton  esclarece  os  procedimentos  

qto  a  óbitos  e  preparo  do  corpo para o  funeral. O Hospital  investiga  também  a   “ causa-

mortis “ do paciente.  Eduardo  confirma  a  segurança de acesso de  pessoas  ao  hospital seja  

paciente ou  visitante.  O  controle  de  cadastramento dessas  pessoas, câmeras internas  e  

externas , monitoradas   24   horas . Ainda  faz  apresentação  pelo  data-show  de  aspectos  

técnicos   de  normas  e  procedimentos  estabelecidos  pela  legislação  vigente.  Se  coloca  a  



disposição  do  Conselho  para  quaisquer   outros  esclarecimentos .  Eliton  concede  a  palavra ao 

conselheiro  Hamilton que  exalta  os  acontecimentos   recentes  dos  rumores  quanto a  

Instituição Einstein  passar    a  administrar a  UPA da Vila Santa Catarina.  Lembra  aos   

conselheiros  que  a  luta  da   comunidade para  a  reabertura do  hospital na  região;  que  no  

plano  de  Trabalho    firmado  entre  a  Autarquia  e  o  parceiro  Einstein, não  constava o interesse 

do  hospital  em  administrar   a  UPA  Foi uma   condição   para  essa parceria, cabendo  então  à  

Autarquia  Municipal administrar  esse  serviço. O  tempo  passou, ajustes se  fizeram, e  o   

conselho  gestor   instituído,  no  seu  pleno  direito  de  fiscalizar e  acompanhar  essa  evolução.  

Hoje   cobra  da  Autarquia  melhores  serviços  médicos  prestados  pela  SPDM,  motivo  pelo  qual, 

aguarda  respostas.  Em  tempo  elaborou   um ofício  para ser  encaminhado  sobre   contratos e  

seus respectivos  aditivos.  Este  mesmo  conselho  deliberou até  a próxima  reunião  deste  pleno 

respostas  da  instituição.  Hamilton  também  pede  que  seja   registrado  que, à  partir  desta  data 

,  toda  e  qualquer  decisão  da  Autarquia e  a  Instituição  Eisntein  , ou terceiros  interessados  

seja  levado   ao  conhecimento deste  pleno, com o  mesmo  direito  de sugerir, deliberar, fiscalizar  

e  acompanhar a  evolução  deste  processo.   Gabriela  Sato ratifica  essa posição  e  afirma  que  

em nenhum  momento o Hospital Minicipal  da  Vila  Santa Catarina fará  intervenção nesse  

processo. Conselheiro João Mariano dá o seu  testemunho  confirmando as  decisões tomadas   

naquela oportunidade e  entende que os  serviços prestados pela  parceira  SPDM não tem  

contemplado as  necessidades  da  população, e  sugere  mudanças. Dimitri mostra a  sua  

preocupação quanto  ao   contrato  existente  não  ser  mais  interesse  de  uma das  partes. Flávia 

fala que  contratos da  gestão tanto de  médicos, como outros  prestadores, passam por  um  

processo de  reavaliação  pela   atual  gestão  na  Secretaria Municipal de  Saúde.  José  Renato  da  

UPA,  informa que  em  reunião  recente com   o parceiro  e  autarquia,  o  contrato inicial , teve  

aditivo  de  prorrogação  da  prestação. Ainda  esclarece  que os  funcionários da  UPA   estão 

ligados  e  subordinados diretamente à  Autarquia Municipal  Hospitalar, e os  médicos direto  ao  

parceiro  SPDM.  Flávia  também  confirma  o  desconforto  de  todos os  trabalhadores da  UPA, e  

não  só  no  presente   momento. Relata  essa  sensação desde o início dos  trabalhos  da  UPA.  

Eliton ressalta a  iniciativa deste Conselho  em  fiscalizar, acompanhar, e  repassar  com 

tranquilidade à  população e seus  colaboradores de que  os  serviços  não sofrerão  

descontinuidade  .O   que  esse  conselho  deve   considera  é  que  estudos estão sendo   feitos 

para  uma  possível  transição.  Quanto   a  preocupação  do   conselheiro  João  Mariano  com  os  

trabalhadores  da  UPA,  cabe  aqui  ressaltar  se  o    Sindicato da  categoria está  fazendo a sua  

parte. Cabe  a  esse   conselho  o  devido  acompanhamento.  Já  o  conselheiro  Dimitri   tem  a  

preocupação com os  usuários.   Prestadores de  serviços, servidores   e  parceiros não são 

prioridade  nesse  processo.  Hamilton fala   sobre  as  políticas  públicas  de   saúde  adotadas  pelo  

novo  prefeito, qua l seja, enxugar  os  serviços  de  primeiros  socorros, bem  agora  que  existe 

uma  demanda  de  quase   30 %  ( trinta por  cento ) dos  planos  de  saúde  privados, migrando  

para o  serviço  público.  Eliton  sugere  criar  um plano  de  ação,  estabelecendo  um  cronograma 

de  atividades para  possíveis  cobranças dos  assuntos  pendentes na  UPA.  Hamilton  fala  das  

experiências exitosas   do  Einstein em  relação ao  voluntariado. Eliton  confirma  para   a próxima  

reunião do  pleno  a presença dos  grupo de   Voluntariado do  hospital Albert  Einstein.  Aqui  um  

esclarecimento:  Eliton usou  a   sigla   ONA   agora  pouco  em  seu  depoimento.   (  Organização 

Nacional de Acreditação);  entidade  privada que  certifica organizações  para  posse  de  um selo de 

qualidade  mais  relevante  no  setor  nacional  de  saúde.  E  não  havendo  mais  nada  a  esclarecer 

e ninguém  querendo fazer  uso  da  palavra  essa  reunião  está  encerrada. Com    início  às    10:15 

hs  e  termino às   11:55 hs.,  compareceram   13 ( treze )  conselheiros   e   6   ( seis ) convidados. Eu 

Hamilton Pontes  , 1º secretário, lavrei  esta   ata e  dou  fé.  São  Paulo, 26   de Maio  de  2017. 


