UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR
DO HOSPITAL CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM - REALIZADA DIA
12/05/99.

Com a presença dos Conselheiros Wilson Mário Zanotti, na presidência,
Paulo Mendes Peçanha, Laerte Ferreira Damaceno, Ayrton Gomes da
Fonseca Filho, Elton Almeida Lucas, Edelweiss Bussinger Pereira, Jhoson
Joaquim Gouvea, Sandra Bahiense, teve início a reunião com aprovação e
assinatura da ata. 1 — Comunicações - 1 — Funerária — Considerando as
reclamações, os envolvimentos, preocupações futuras, bem como a sugestão
de transferência imediata da lateral da Capela para um local a ser determinado
pela Direção do HUCAM, a Câmara determina ao Diretor do HUCAM para
que se juntamente com
a PROAD ultime providências no sentido de
regularizar a presença da funerária no HUCAM/CBM/UFES. 2 — ProntoSocorro - Em virtude das dificuldades financeiras, por falta do repasse de
verbas na quantidade esperada, e funcionais em função da impossibilidade
de se contratar profissional especificamente para o PS, e mesmo com os
profissionais contratados através dos convênios celebrados com a SESA e
INSS, em número menor que o desejado, não há previsão de desafogamento ,
já que a procura é cada dia maior e não tendo como separar emergência de
atendimento clínico, e também da dificuldades de transferência para outro
Hospital conveniado, fato gerador de descontentamento e negociações, ficou
estabelecido, e após todas as considerações e ponderações foi dado respaldo
ao Diretor do HUCAM para que prossiga em seus entendimentos com a
Secretaria da Saúde e outras autoridades para a reavaliacão
dos
procedimentos realizáveis , bem como adequar o volume de atendimento aos
recursos disponíveis. 3 — Comunicado também a criação e inauguração do
Banco de Olhos. 2 — Para Homologação — 1 - Processo 7597/98-01 —
Balancete contábil do mês d outubro de 98. Parecer favorável do relator
Professor Jhoson Joaquim Gouvea, homologado. Processo 1684/99-64 —
Balancete contábil de mês de janeiro de 99. Parecer favorável da relatora
Professora Edelweiss Bussinger Pereira, homologado. 3 — Assuntos Gerais
- Estacionamento — após novas reclamações, foi comunicado pela Direção do
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HUCAM de que já está solucionado o problema, com a delimitação de área
para servidores no HUCAM. Dada e passada em Vitória, 12/05/99. tido
Wilson Mário Zanotti x_it
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