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O PERMANENTEDE SAÚDE,
ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2018, às 16:

Comissões da
4 horas, na Sala de

imara Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os membrosda
Comissão Permanente da Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistênci
Social da a Municipal (Ver Dr Jorge Parada, Bertinho Scandiuzzi, Elizeu
Rocha é Adauto Marmita). O presidente iniciou cumprimentando todosos presentes.
€0s representantes do Ilospital de retarguarda Lar

São Francisco de Assis, presentes
nesta reunião: L justificou o atrasodoVereador Luciano Mega: explicouatodos que areur do Secretário Municipal da Saúde. Dr. Sandro

ca doRelatório do contrato como Hospital de retaguarda

que prestou relevantes serviçosà comunidade e que quer encontrar uma saída paraonão rompimento do contralo com a Prefeitura Municipal. que não é muito fi
absorver este serviço na rede SUS.que tratam-se de pacientes especiais. que durante
muito tempo houve um investimento naquele Hospital, que está dispobilizadoàpopulação e assim. estão aqui para tentar umagestão compartilhada entreàPrefeitura

entidade, queàgrande questão hoje é ter o controle da gestão, oque ger
denúncias, criticas, dúvidase poderiam resolver este problema semperder aquitoque
já existe,agestão compartilhadanaSaúdeéum caminho. Ver Elizeu cumprimentou

agradeceua presença do Secretárioe dos representantes doHospital de
guarda. que não há muitooque fazer, mas que não querem perder oserviçoe a

estrutura doHospital, porisso fazema proposta da gestão compartilhada. Sr. Isaias,
te doHospital de retaguarda. cumprimentou os presentes, afirmou que leu
to. mas que nãofoi chamado ase explicar. que o convêi

anualmente e há apontamentode questõesjá resolvidas, de 2016: com relaçãoaticamente tudo solucionado. a questãodas denúncias,
afimmou terem procedido investigações próprias. que não forum chamadas pela

ar, a origem destasdenúncias foi de apenas um cidadão. Que
n de conter informações muito antigas, que o artigo63 da Lei que

prevê a necessidade de prestaçãode contas, afimouque não há um manual de
prestação de conta ação: que outra questão importante é que aprópria

fazendoa medição de muncira equivocada, que precisariam das verbas.
parlamentares para manter e melhoraraestrutura, Ver Dr Jorge passou a palavraao
Secretário que cumprimentou todos os presentes, afirmoua necessidade de proceder

o é renovado

o documentoal

estudos acerca da possibilidade da gestão compartilhada. que não se recorda de
expe ncias neste modelo, o SUS prevê convênios e a assinatura de contratos de
gestãoe de parcerias, é precisoestudar e levantar as possibilidades. que previamente
é preciso que a instituição esteja regulacizada nos termosda legislação. para que
possam assinar um convênioe possam assim realizar repasses financeiros: o Rel

acereados serviços prestados pelo Hospital de retaguarda foi elaborado por cobrança
do Ministério Públicoe pres 1 este documento. que estão em outubro
desde agosto não cons ar o convênio pela deficiência das
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documentações: que as demais situações estão sob investigação do Ministério
Público: Outro ponto importante é que quando assumiu à Secretaria já tramitavam
dois processos do Hospital de Retaguarda no Ministério Público, que a Secretaria

sempre apoiouainstituição: que vai aguardar a decisão do Ministério Público quando
finalizar à investigação e quandoà instituição tiver preenchido as exigências legais
poder-se-ã estudar à assinatura de umcontrato, Com relação à gestão compartilhada
é preciso verificar o que é isso, se é possível e se a instituição quer isso. bemassin
há necessidadedese encuminharàSeeretaria dos Negócios Jurídicos para análiseda
viabilidade. O Secretário afirmou queé legalista, segue os ditames legais. por mais.
dificil que seja, há grupos técnicos na Secretaria da Saúde. que é também sua

jocomoSecretário acompanhar os convênios e contratos. não apenas como
o de Assis, mas com todas as demais entidades instituições pois a

Secretaria é cobrada por isso. que pode se comprometer à estudar a possibilidade da
stãocompartilhada e também conversar no Ministério Público para que tudose

solucione o mais breve possível. Isaías afirmou queaprópria casade retaguardahay
proposto agestão compartilhada, que nunca tinha tidoacesso ao documento que
elaborado pelaSei aúde que justificoua não renovação contratual; que
deve ser pensado porque se de umlado a Prefeitura fiscaliza, como tambi

administrar? Que vãose adaptare vãotentar melhorar, acrescentou que osserv
para as pessoas acumadas têmum custo muitoalto. a liberação das emendas
proporcionariao acessoà inovaçãona gestão e estrutura, Que vãose adequare vão
continuaraatender até quando conseguiremse manter operando,já conversaramcom
o Promotor Sebastião Sérgio. estão buscando melhoras. quantoàsemendas, explicou
que o Projeto dooxigênio permitiria a economia de milhões. Vercudor Marmita
cumprimentou ospresentes afirmando que comofalou oDr Sandro, o Ministério
Público está investigandoe oLar São Francisco que está preparando sua defesa, que
as pessoas estão realmente sendomandadas para suas casas emcondições precárias.
que a Secretaria precisa ser sensivel is necessidades pessoas, há idosos sem
assistência na rede, que a Saúde está deiyandoadesejare as pessoas nais simples.

ofrem. é preciso pensar na Saúde dacidade e das pessoas: que em
suavisão nãose pode deixar oHospital de retaguarda parar comsua atividades. Ver
Dr. Jorge afirmou que acredita ser possivel resolver o problema vivenciado pelo
Hospital de retaguarda. que à Secretaria se beneficia comoatendimentodaentidade,
que presta importantes serviçosà população há muitos anos. que não pode uma
denúncia paralisar as atividades, até porque não há nenhumaoutra institui
cidade que faça este tipo de atendimento, que o Hospital pode se manter e vai

conseguir continuar a trabalhar. que sem o contrato com à Prefeitura, talvez atenda
menos pessoas, mas que precisa dar continuidade às atividades, que à Secretaria
poderia procurar outras altemativas, mas que não há nada definido ainda. Ver. Elizeu
afirmou que conhece oHospital que

as
instalações são boas. muito limpo. bs

cuidado.o problemaé que existe uma denúncia no Ministério Público. queériico,épreciso respeitaras leis, quemuita coisa precisa melhorar queo conv
está sub judice,

fezaproposta de ouvir o Ministério Público paraquepossam entender

sãoas que

feza
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O
que está acontecendono Inquérito, que

é

preciso analisar à sugestão apresentada
pela Comissão Permanente; ademais, pelo valor que o SUS paga, é melhor não ter 0
SUS, porque paga muito pouco: Ver Jorge Parada afirmouque paga pouco. mas os
Hospitais não vivem semo SUS,queépreciso ser responsável e o Ministério Público.
tambémnãovai deixar as pessoas que necessitam sem talatendimento e uma ruptura

ra à cidade, por issoque à Comissãoestá chamandoaSecretaria e o hospital. Ver. Bertinho sugeriu também consultar ojurídico da
Prefeitura paraamparar uma decisão do fez suas con

+ Dr. Jorge sugeriu uma reunião com os Promotores de Justiça: O Secretário
afirmou que orelatório é umresultado final de umcontratode muitotempo, com
diversos apontamentos, que do pontode vista arquitetó muito bom. mas há
questões que envolvem
afirmou que sua intensã
cumprir à legislação.

é o melhorpara ospacientes,que tem obrigaçi
comprometeemestudar, que as emendas estavam travadas

tendo emvistaaseleições. mas que vai verificar a situação atual. Dona Joana,
funcionária do Hospital de Retaguarda — procedeu manifestações acerca da
importância das atividades da instituição para a população. Por fim, o presidente fez
suas considerações finais. agradecendo a presença de todos e declarou encerradaapresente reunião. Nada mais havendo nem interessados em se manifestar, a reunião.
foi encereuda às 18:00 horas. daqual para constar. cu Patrícia Midori Kimura,Ee servidora desta CMRP. lavrei a presente ata. que foi elaborada nos.
ten
b

fi Resolução nº 46/2018. que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo
Presidente da Comissão Permanente.

XNurana
PRESIDENT
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