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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
RESOLUCAO Nº 49/2017

VA_

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2017, às 16:48 no anexo do Plenário da Câmara
Municipal, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos destinada a analisar qual deve ser o papel do
Hospital Santa Lydia na estrutura do atendimento à saúde em Ribeirão Preto, diante do anúncio do
Prefeito Municipal em transformá-lo em Hospital de Retaguarda, nos termos da Resolução nº 49/17,
o Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, explicou que já realizaram 2
reuniões, uma com a Dra. Darlene e outra com o Sec. Municipal da Saúde Dr. Sandro, que estas
foram as principais oitivas para estudar o assunto, uma vez que Darlene se ateve a questões técnicas
e o Sec. esclareceu dúvidas em relação ao destino de projetos que a atual administração temem
relação ao Santa Lydia, que cabe a CEE definir o próximo passo da Comissão, se e' necessário fazer
mais diligências e outro assunto seria a nomeação da Relatoria desta Comissão. O Presidente
acrescentou que indicam o Ver. Luciano Mega para ocupar a relatoria que aceitou, o Presidente
afirmou que talvez fosse interessante ouvir o Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, Promotor de justiça,
que atua como curador das fundações de nosso Município. Ver Mega afirmou que Dr. Sebastião
Sérgio encontra-se afastado por motivo de saúde que não saberia dizer se assim o mesmo viria a
esta CEE. Ver Parada afirmou que poderia fazer contato para verificar a estimativa de tempo se e' ou
não viável aguardar. Ver. Mega afirmou que acabando o período de intervenção na Fundação Santa
Lydia, não será mais prorrogada, que será liberado para a Prefeitura gerenciar, que assim, deve-se
agir antes de finda tal fase de intervenção, O Presidente afirmou que vai entrar em contato com o Dr
Sebastião para verificar a possibilidade do mesmo vir contribuir com a CEE e se há previsão de
retorno do mesmo da licença saúde. Ver. Mega afirmou que seria muito importante sua vinda, pois é
preciso verificar o destino dos leitos do hospital, o segundo é a questão da fundação, que há uma
ação civil pública acerca das contratações dos profissionais que prestam serviços no local. O
Presidente afirmou que dada tal importância que acredita ser ideal aguardar o retorno do Dr
Sebastião para assim elaborar o Relatório final. Ver. Mega afirmou que com relação a destinação
dos leitos, que poderiam começar a escrever alguma coisa, que faltaria apenas a oitiva do Dr
Sebastião. Os membros discutiram e decidiram que no tocante aos leitos, acatariam as decisões da
Secretaria Municipal de Saúde pois da forma como apresentada a situação, pareceu adequada a
mudança que estão propondo, que os leitos de retaguarda estão praticamente definidos e segundo
informaram vão manter os leitos de terapia intensiva. Ver. Parada afirmou que no mérito, entende
que o hospital precisa voltar a ser um hospital geral com resolutividade, com um bom centro
cirúrgico, CTI, como sempre foi e funcionava bem. E com relação a terceirização aguardarão a
oitiva do Dr. Sebastião. Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar,/a reunião foi
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