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Ao   vigésimo   quarto  dia  do  mês  de   Novembro  de  2017  ,  na  sala  de  reunião  do ( HMVCS) , 

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

segmento  gestores  titulares :   Flávia   Gonçalves   Godinho  ( UPASC)  ;  conselheiros  gestores  

suplentes :  José  Renato  Barbosa  de  Oliveira  (  UPASC)  ; conselheiros  segmento  trabalhadores  

titulares:  Mario  Lucio  de   Souza   ( UPASC ) ; conselheiros  segmento  trabalhadores  suplentes :  

Eva  Nogueira  Rodrigues  ( UPASC)  ;  conselheiros   segmento  usuários  titulares :  Dimitri  Auad ,  

Hamilton  Bazoli  Pereira  Pontes  ,  João Batista  Mariano  e   Rita  de  Cassia  Santos;   conselheiros  

segmento   usuários    suplentes  :  Iasmi  Aires  Loberto .   Cabe  salientar  que  nesta   reunião  do  

pleno  não  se  faz   representar  nenhum  conselheiro , seja  titular  ou   suplente do  hospital da 

Vila Sta. Catarina.   Apresenta-se   como   representante      o  Sr.    Reginaldo . Segue  então  os  

ausentes :  dr.  Guilherme  de  Paula  Pinto  Schetino  (  HMVSC  ) ,  Eliton  Paulo  Leite  Lourenço  ( 

HMVCS),  Carolina  Pereira  Guimaraes  (  HMVSC )  ,  Melina  Lopes  C. Melo  (  HMVSC ).  Como  

convidados , registramos  a  presença  da  sra. Antonia  Queiroz (  usuária )  ,  e  sr. João Cortez Neto 

, pelo  Conselho  Municipal    de  Saúde.  Lembramos  a  todos  que:  as  ausências  devem  ser  

justificadas   por  escrito  ao  coordenador  ou  secretário. Por  força  regimental   toma  assento  

como   coordenadora   a  srta .  Flávia  Gonçalves  Godinho que  abre  a   reunião  saudando   a   

todos  e  prontamente  pede  ao  secretário  que  faça  a  leitura  da  ata  anterior   para   aprovação.  

Ata   aprovada.     Hamilton  faz  a   contagem  dos   conselheiros  para  firmar  “ quórun “   nas  

deliberações que se  façam a  seguir.   Flávia   faz   considerações que  julga  serem  definitivas  

quando  ao   ocorrido  na  UPA  da   Vila  Santa  Catarina  , com um  usuário  fazendo  afirmações,  

usando  o  nome  do   dr.  Carlos  Alberto (  gestor  da  UPA )  .  Como  se   sabe  o  dr. Carlos  

tomando   conhecimento  dos   fatos ,  no  seu   direito,   pediu   uma   retratação    do  ocorrido  na 

unidade.  Flávia   retifica   os  dados  relatados  pelo  usuário   que    não  foram   verídicos . Diante  

disso   conversou  com o  dr., Renato   e  Eliton   , que  entenderam que  em  um  momento  de  

desconforto  o  usuário, que  ficou  nervoso   e  proferiu  palavras    desagradáveis   .  Hamilton  

falou  com o  usuário  e  o  persuadiu a  vir  na  unidade  se  retratar. O  mesmo  concordou   em  vir.  

Porém  o dr. Carlos   Alberto  preferiu evitar o  confronto.    Falando  pelo   conselho,  Hamilton 

esclareceu   que :  em nenhum  momento se  colocou  em  dúvida  a  postura  do  dr. Carlos nesse  

episódio,  e  mais ,   o   Conselho  entende   que  o  diretor  da instituição   ,  de   conduta   ilibada, 

sempre  gozou de  prestígio  e  respeito  de    todos.  Que  a  dedicação  dos  colaboradores  da  UPA 

, bem  como  do dr.  Carlos  Alberto,  consideram  esse  caso  definitivamente  encerrado.  Sr.  

Cortez  dá o seu  depoimento  quanto  ao   direito  de  qualquer   cidadão  da  comunidade  ter  

atendimento  digno  na  unidade    e que :    se  sentindo  incomodado   no  atendimento ,  sempre  

procurar  o  gerente  da unidade  para esclarecimentos  como foi o   caso.   Flávia  enaltece  o  

trabalho  dos  colaboradores ;  Renato,  Eva  e  Mario   e os  demais   trabalhadores  da unidade,  

que  estarão  sempre  à    disposição     da  comunidade, e  considera  o  episódio  encerrado  

definitivamente.  Conselheira  Iasmi  dá o  seu  depoimento quanto ao  atendimento  na  unidade.  

Dimitri  ratifica  as  palavras  do  Cortez.   Flávia  sugere   então    entrarmos  na  pauta  principal  



deste  pleno .  Antes,    o   representante  do  hospital  apresenta  uma  lista de  presença  “  

paralela  “, para   assinaturas , e  a   mesma  é   levada  para  aprovação   do  Conselho .  Hamilton  

pede  o  coordenadora    dar alguns  informes  pontuais :    que  em reuniões       anteriores  a  

Gabriela  Sato  , sugeriu a  elaboração  de  uma   “” carta   aberta  “” da   população, enaltecendo  a  

vinda   tanto  do  hospital  quanto  da     UPA      para  atender  a   comunidade  e  pede  autorização 

da  Flávia  para   ler  o  esboço  desse  documento .  Segue  adiante...   Dimitri  questiona  se  o  

documento   a  ser  apresentado  é   um  reconhecimento  pelos  serviços  prestados  até  então. 

João  Mariano  pede  para   considerar  a  implantação  da  maternidade  que  veio  suprir  a  lacuna  

deixada  pelo  fechamento   do   mesmo   serviço   no  Hospital  Saboya .   Dimitri  continua  em  

suas  considerações .  Cortêz   sugere  a  inclusão  de   outras  entidades   neste   processo.   Feita  

então  a   votação  para  apresentar o documento  em  questão.  Aprovada essa  carta   com 

algumas    considerações  complementares   assinam     para  efeito  os  srs (as):   Adriana  Matos  

Pereira ,  Deise  Jurdenina   de  Castro  Freire  ,  Iasmi  Aires  Loberto,   Lourdes   Ishikami  Naruse, 

Rita  de  Cassia  Santos  ,  Dimitri  Auad ,  Hamilton  Pontes   e  João  Batista  Mariano.  Hamilton 

esclarece   o segundo   informe  e faz  um  pedido   ao   Conselho  .  Que  esteve  recentemente  no   

1  º   Seminário  de  Saúde  do  Jabaquara    e  participou    de um  eixo  temático  dentro  do 

programa  estabelecido  .  Em um  desses  eixos  foi   feita  uma  afirmação:  que  o   Hospital   

Municipal  da Vila  Santa  Catarina ,  se  nega   a   atender    pacientes  da   UPA  , e que  na  

oportunidade  se  sentiu  incomodado  em  contestar   essa  afirmação:  ainda  detalha  um decreto 

de  nº  2079  do CFM, (  Conselho  Federal de Medicina   ), os  procedimentos  legais que  devem ser  

adotados  pelas   ( UPAs )  . Em face  do   exposto pede  a  retirada dessa  afirmação do  documento  

final a ser  apresentado.  Como  um  dos   coordenadores  deste    seminário  o  conselheiro  João  

Batista  esclarece:    em  primeiro  lugar   os  coordenadores  deste  evento   fizeram  convite  aos  

responsáveis  pelo  Santa  Catariana  e  Savoya . Nenhuma  presença  confirmada. Que  a  

manifestação  foi da  comunidade  nas  propostas  apresentadas , que  é  notória  a  falta de  leitos   

nos   hospitais da  região.  Afirma  ainda  que  esse  assunto  aqui  delineado  pelo  conselheiro  

Hamilton é  impróprio.  Hamilton  contesta  veementemente  e  que  :   se  não for  retirada a  fala  , 

a   coordenação  deste  pleno,  convoque  autoridades da  instituição  mencionada   para  

esclarecimentos.   O  representante   do  Hospital  da  Vila  Santa Catarina   (  sr. Reginaldo  )  ratifica 

a  fala   do  conselheiro   Hamilton e   considera   “  mentirosa  “   a  afirmação  em questão. João 

Cortêz    alega  que  não  é  obrigação   do  Seminário  retirar   tal  afirmação, e que  caberá  após  o   

relatório  final a  contestação e  representação.   Dimitri  ratifica  essa  possibilidade.   Flávia  fala 

que  a  referência  hospitalar  da  UPA  da  Vila Santa Catarina ,   é o   hospital  Saboya  , e  retifica 

informação da  usuária  sra. Antonia   sobre o   sistema   Manchester utilizado no  Saboya . Que  a 

unidade  pode  estar  se  utilizando   o   “  protocolo da unidade  “  e que  as  cores  obedecem 

rigorosamente  a  gravidade do  paciente . Usuária  Antonia   dá o seu  depoimento  e pede  

reconhecimento do seu trabalho em prol  da   comunidade do seu território. Confirma  as  

dificuldas do Hospital Saboya no atendimento e  pede compreensão das  autoridades.  Cortês  dá  

informes  sobre  a reunião da  UMPS   .  Fala   sobre  as  pré  conferências  de   saúde   em todo o  

município.  Dimitri  argumenta  com o  Reginaldo  sobre o  novo   diretor   do   hospital.  Flávia  

então  sugere a  continuidade, agora  obedecendo a  pauta.  Hamilton  então  relata  algumas  

propostas   contidas  nas   atas  anteriores, ainda  não   cumpridas   e  pendentes : 1-  Por   sugestão  

do  dr.  Guilherme, deveria  ser  eleito um  conselheiro     para  acompanhar  algumas   reuniões  

pontuais  do  hospital, e  isso  até   hoje   não  aconteceu.   (  Dimitri   sugeriu  dois   conselheiros,  

um  titular  e um  suplente ). 2 -  Assunto  da  Maternidade  em relação  às   UBSs de  referência . 

Discussão  sobre  o  fechamento  do  banco de  sangue .  3-  Na  reunião extraordinária  onde se   

discutiu   sobre a  identificação dos  conselheiros  (  chachás ) 4-  dimitri   questiona  sobre  a  

presença  e   ou  ausência do coordenador.  5-  Dimitri  sugere  ( comissão executiva )   e sr. Cortêz 

insiste nessa  comissão  .6-    dr. Carlos  Alberto   ( UPA )  fala  sobre o  desconforto dos  

funcionários  da  UPA  , na  possibilidade do  Einstein  retomar  os  serviços  na instituição 7-   



Usuária    Antonia  questiona  sobre  prodecimentos  da   futura  mamãe  nos  partos   no   hospital  

da Vvila  Santa Catarina  .  Essa  proposta  está   contemplada  no  item    ( 2  )  . 8-   Futuros   

estudos   sobre  a  resolução  do CFM    ( 2077/2079 ) 10-   Mudança    na  direção do   hospital .  

Todas  essas propostas sugeridas serão  levadas  ao  programa  2018 ,  a ser  elaborado. 11-  Dimitri  

fala  sobre  a   dissolução  do  conselho   gestor.  Estudos  para   separar os  conselhos. Cortêz   

sugere  a  participação  da  comunidade  trabalhar  junto  ao  Conselho Gestor  ,  líderes   

comunitários    e  outros .  Dimitri  questiona  sobre  futuros  projetos  do  einsteim  no  hospital. 

Flávia  sugere  então a  pauta  para  a  próxima  reunião.    Estudos  sobre  os  projetos  e  

programação para   2018  .  Sem mais a  relatar e  nenhum  conselheiro se  manifestando,  Flávia  

dá por  encerrada    essa  reunião do pleno  às   12.28  hs .    Compareceram    9  ( nove   )  

conselheiros , e  (2 ) dois   convidados  .   Faz  parte  desta   ata, lista de  presença  em  anexo. Com 

início  às   10:15  horas , e seu  término  12.28 hs, eu  Hamilton Pontes, 1º secretário , lavrei esta   

ata   e dou  fé   . São Paulo    24  de  Novembro de   2017. 


