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Ata
Dr. Barra e Rafael apresentaram projeto do 3º e 4º andar do HCa para equipe de técnicos da Proplad (Próreitoria de planejamento UFU) com presença do Sr. Tito. Segundo avalição de um dos técnicos, se não
houver problemas ou erros no projeto, o mesmo deve ser cadastrado em tempo hábil. Documento da Cira foi
homologado para aquisição do AL3. O motor da cabine foi consertado no tempo previsto, a nossa cabine já
está funcionando e Dr. Barra agradece o apoio do COT. Médica da UTI adulto solicitou 05 frascos de
quimioterápicos comprados pelo Grupo para paciente com iminência de morte, liberou a medicação. Foram
comprados os quimioterápicos que foram autorizados pelos Diretores na reunião de quinta-feira passada
(18/08/16). Conforme lista do almoxarifado FAEPU existem mais medicamentos que estão com estoque
crítico e dr. Barra e Denise farão avaliação da necessidade. Evelin e Adriana estiveram em evento para
arrecadação de doações para o HCa, vão apurar o saldo real. HCa terá espaço no Camaru e haverá plantão
de motorista do HCa para conduzir voluntários para trabalhar no stand. Serão dois pontos de coleta das
pessoas e no último horário (23h) as pessoas serão levadas até suas casas. Roque expõe preocupação com
necessidade de desocupação do 3º e 4º andar para início das obras. Ariza informa sobre andamento do
projeto da casamata do AL3, houve mudança de metodologia de cálculo que foi refeita, não houve alteração
de resultado e aguarda retorno da CNEN. Sérgio está dando prosseguimento com projeto de festejar com
pacientes que terminam o tratamento e solicita ir conhecer o trabalho do COT. Rafael informa sobre
Seminário em BH, em setembro, sobre Cuidados Paliativos e nosso Unacon foi convidado a enviar 02
participantes. Tem a finalidade de subsidiar ações para políticas e estratégias públicas sobre o assunto.
Como deve ser uma reunião burocrática os diretores concordam que houver interesse os custos devem ser
conseguidos via UFU. Rafael irá marcar reunião com Fernanda, da PMU, para dar seguimento no assunto
CNES para o Grupo. Renato esclarece que a finalidade do Grupo ter CNES não é para faturamento e sim
para efeito de um simples cadastro. Simpósio de Câncer acontece no próximo final de semana e estão
liberadas 50 vagas para funcionários e voluntários.
Presentes: Dr. Barra, Denise, Adriana, Evelin, Roque, Ariza, Renato, Sérgio, Dr. Rogério, Antônio Carlos,
Clóvis, Rafael.
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