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Com a presença dos Conselheiros Carlos Alberto Redins, João Batista Pozzato 
Rodrigues, Ipojucan José Oliveira Dias de Almeida, Erick Freitas Curi, Paulete 
Maria Ambrosio Maciel, Renata Rodrigues dos Reis, Luiz Alberto Sobral, Jhoson 
Joaquim Gouvêa e Vitor Buaiz, teve início a reunião. Nesta reunião participaram o 
Professor José Manoel Binda, Coordenador do Programa de Residência em 
Cirurgia Geral e os Médicos Residentes Rodrigo Silva Santos, Bruno Viana Nunes. 
01. COMUNICAÇÕES: Foi dada a palavra a Erick Freitas Curi, representante 
dos Médicos Residentes no Conselho de Deliberação Superior, que apresentou 
aos Conselheiros as reivindicações dos Médicos Residentes para que não 
houvesse paralisação. As reivindicações são de remédios, raio x, entre outras. 
Apresentou também um comunicado que foi dirigido ao Como Clínico e aos 
funcionários do HUCAM. Em seguida foi dada a palavra ao Professor João Batista 
Pozzato Rodrigues que informou que o estoque de medicamentos do HUCAM 
estará totalmente reposto em 7(sete) dias. Os filmes para raio x também, só que 
terá que haver um critério para solicitação desses exames. O Professor João 
Batista Pozzato Rodrigues informou que a crise por que passa o HUCAM vem se 
agravando desde 1993. Um dos fatores deflagradores destra crise é a greve dos 
funcionários técnico-administrativos e o outro é o modelo gestor do Hospital. Há 
muito desperdício de material e solicitação de exames. Informa que recebeu o 
Hospital com uma dívida de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Se não 
houvessem essas dívidas o HUCAM estaria fechando 2004, com R$ 1.200.000,00 
(hum milhão e duzentos mil reais) de créditos orçamentários. Para 2005 foi 
adotada a opção de não comprometer o orçamento. Existem serviços dentro do 
HUCAM que em hipótese nenhuma podem ser tocados sem a presença dos 
Médicos Residentes, porque não existe staff para dar andamento ao serviço. Em 
seguida convidou a todos os envolvidos para participarem efetivamente do 
processo gestor do HUCAM. Em termos de trazer recursos financeiros para o 
HUCAM foi extremamente positiva e em apontar onde o HUCAM está frágil.. 
Solicitou que seja rediscutido o modelo da Residência Médica que ficaria dento do 
HUCAM. Ficou afirmado novamente pelo Professor João Batista Pozzato 
Rodrigues que a lista de medicamentos solicitados pelos médicos residentes já 
está quase toda reposta. E que os filmes do Rx também estão disponíveis. 
Convidou aos médicos residentes para participiLem do processo gestor do 
HUCAM, mostrando as falhas, onde pode avançar, mostrando o orçamento. Nada 
mais havendo, foi encerrada a reunião, e eu, Rita Cássia de Paula Campos, 
Secretária do Centro Biomédico, lavrei a presente Ata. Vitória(ES), 09/12/2004. 


