Conselho Gestor do Centro de Reabilitação

1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO CENTRO DE
REABILITAÇÃO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO (UFTM)

ASSUNTO:
3º Reunião do Conselho Gestor
Pauta: Informes sobre orçamento destinado ao Centro de Reabilitação para o exercício
2019 e demais previsões orçamentárias.

DATA:

13-03-2019

DELIBERAÇÃO:
No décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezenove, às onze horas, aconteceu a
terceira reunião do Conselho Gestor do Centro de Reabilitação Prof. Dr. Fausto da Cunha
Oliveira, na sala de número três do Centro de Reabilitação os membros Srª. Maria Catarina
Cândido Árabe – Presidente do Conselho, Srª Izabela Barberato Silva Antonelli- Chefe da
Unidade de Reabilitação e Srª Priscila Salge Mauad Rodrigues Subchefia da Unidade de
Reabilitação; Srª. Cristiane Vitaliano Graminha – docente do curso de Fisioterapia, Srª
Luciana Duarte Novais Silva – docente do curso de fisioterapia e Srª Fabiana Caetano
Martins Silva e Dutra – docente do curso de terapia ocupacional e os representantes técnicos
assistenciais Srª Alessandra Cunha – fisioterapeuta, Srª Cristina Ruiz – fisioterapeuta, Srª
Karen Karoline Silva – Terapeuta Ocupacional e Srª Lidiane Silveira dos Santos Plácido –
fonoaudióloga, Cleomilda Assunção da Silva – Assistente Social e a Srª Maria Cristina
Strama – gerente administrativa do Hospital de Clínicas da UFTM/Filial Ebserh na condição
de convidada para a reunião. A Sra. Maria Catarina iniciou a reunião dando as boas-vindas a
todos explicando que a pauta da reunião é exclusivamente para que a Srª Cristina Strama
possa esclarecer o funcionamento do orçamento e como é definido os gastos dos setores que
compõe as unidades do HC-UFTM. Os presentes se apresentam para a convidada. Srª Maria
Catarina solicita que os componentes da alta gestão da instituição tenham uma proximidade
maior com o Centro de Reabilitação para estreitamento das relações entre esses setores,
explicou também sobre o funcionamento das atividades do setor e a sua relevância para o
ensino e para a pesquisa. Foi indagado a Srª Cristina Strama se há uma destinação exclusiva
do orçamento destinado a suprir as necessidades do Centro de Reabilitação. Srª Maria
Cristina agradeceu o convite e se colocou à disposição para participar das reuniões do
Centro, faz um apanhado sobre o seu papel na instituição, parabenizou o setor pela
organização, limpeza e processos de trabalho. Esclareceu que não existe orçamento
descentralizado e nesse sentido não há um valor especifico para as unidades, ou seja, não há
uma vinculação de receitas, toda a produção é concentrada num orçamento global. Há nesse
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momento uma proposta em estudo sobre a descentralização do orçamento e a participação
dos setores requisitantes no planejamento financeiro anual. É importante observar que as
receitas públicas podem sofrer atrasos em seus repasses. Para atender o contrato SUS é
preciso atingir as metas de produção que hoje é em torno de 4 milhões. Para atingir essas
metas é preciso melhorar o fluxo de informações de todas as unidades para que a
administração possa ter uma visão da sua realidade. Salientou ainda que os processos de
compra devem ser acompanhados de perto pela administração das unidades e que esses
devem ser os protagonistas de suas demandas. Srª Cristina Strama relata a importância das
emendas parlamentares para complementar as receitas e proporcionar as melhorias
necessárias para o bom funcionamento do complexo. Citou ainda o REHUF como um dos
complementos financeiros. Esclareceu ainda os processos de solicitação de reformas e
melhorias no prédio, explicando a paralização das obras iniciadas no final de 2018 pela saída
dos funcionários da FUNEPU e a continuidade com a entrada da empresa terceirizada
CARDEAL. Os membros participantes disseram que há um projeto arquitetônico de
melhoria elaborado ainda na gestão do Sr. Ronaldo. Foi orientado que o projeto seja revisto e
atualizado para apresentação à gerência, para que esta possa buscar os recursos necessários e
as parcerias. Fabiana Dutra disse que a Universidade tem arquiteto e que os mesmos
atenderam um pedido da docência para um projeto de melhoria das salas da Terapia
Ocupacional, solicitou ainda que haja uma reunião entre os profissionais da TO, Centro de
Reabilitação e Setor de Engenharia para orientações sobre o que seriam pequenos reparos
daquilo que é obra grande. Srª Cristina Strama informa sobre as adequações da recepção do
HC- UFTM para a melhoria do fluxo de pessoas. Srª Maria Catarina relata a dificuldade no
fornecimento dos insumos, que já estão sendo solicitados há mais de um ano, no que foi
orientado a cobrar dos setores responsáveis. Os profissionais do Centro de Reabilitação
explicaram que as manutenções dos equipamentos não são feitas pela engenharia clínica e
que a maioria dos consertos de alguns equipamentos são feitos por terceiros que doam a mão
de obra e os materiais necessários para os consertos. Srª Maria Cristina informou que há um
pregão para a contratação de empresa terceirizada para a reposição dos funcionários da
engenharia clínica e que a partir de um novo processo de trabalho as engenharias trabalharão
em conjunto para melhor eficácia nos atendimentos. Os profissionais argumentaram também
sobre a falta de profissionais necessários para atendimento do Centro de Reabilitação como
por exemplo: psicólogo, fisiatra, serviço social, enfermagem, etc. Foi esclarecido pela Srª
Maria Cristina que é preciso justificar a necessidade para que seja possível solicitar o
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concurso para a sede e assim poder suprir a demanda. Srª Maria Catarina salientou a
importância de um canal de comunicação eficaz entre a gestão e o Centro de Reabilitação e
ainda a necessidade da troca de uma impressora que também seja escâner e Srª Luciana
Novais explicou a necessidade de ter acesso remoto aos AGHU para finalidades acadêmicas,
onde foi orientado fazer sugestão ao setor responsável pelo sistema. Ficou estabelecido que a
próxima reunião fica agendada para o dia 08 de maio de 2019 às 11:00. Não havendo nada
mais a tratar, Sra. Maria Catarina agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião à qual eu, Gabrielle Aparecida Santos Silva, secretariei e juntamente com Maria
Catarina registrei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes
abaixo relacionados.
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