Reunião HCa – Unidade I
Segunda-feira, 05 de setembro de 2016

Confirmação de presença
Adriana Andrade Buenno
Antônio Ariza Gonçalves Júnior
Antônio Carlos C. de Miranda
Clóvis de Albuquerque Rosa
Denise Maria Flores Diniz
Eurípedes Rodrigues Barra
Evelin Boletti

Rubrica

Confirmação de presença
Fernando Antônio Ferreira
Rafael Mathias Antonioli
Renato Alves Pereira
Rogério Agenor de Araújo
Roque Alves Pereira
Sérgio Torga

Rubrica

Ata
Dr. Barra comenta sobre alto nível de qualidade das palestras do Simpósio de Câncer. Informa que estamos
comprando as medicações autorizadas. O candidato a reitor, Valder, e o seu vice, Dr. Orlando, estiveram em
visita ao HCa sem nenhum viés eleitoreiro da nossa parte. Evelin avalia que a atuação no Camaru é bastante
cansativa para todos que trabalham (motoristas, funcionários e voluntários). Em 10 dias de trabalho
conseguiram 190 cadastros e 900 reais de venda do Bazar. Sérgio sugere avaliar custo/benefício quanto à
visibilidade nesse tipo de evento. Roque informa que teve dificuldades com o fornecedor do forro da copa
em reforma. Comenta sobre multa de trânsito do caminhão. Diretores aprovam o Grupo pagar esta multa e
orientam advertir o motorista para futuros problemas que serão custeados pelo mesmo. Evelin consultará
advogado para orientação de como formalizar essas responsabilidades junto aos motoristas. Evelin informa
a necessidade de aumento de capacidade do servidor de informática para o escritório, orçamentos estão
sendo preparados, mas os valores estão em torno de 32 mil reais. Dr. Rogério não recebeu planta e memorial
do projeto do laboratório da Unidade II conforme combinado com arquiteto Zied. Roque irá verificar. Dr.
Rogério agradece o apoio e o trabalho da Evelin e do Rafael para a realização do Simpósio. Solicita à Evelin
o custo da terceirização de ponto de telemarketing. Agradece também a todos que colaboraram com o
evento. Clóvis reforça a ótima qualidade das palestras e do evento. Sérgio elogia a participação dos
voluntários no evento do Camaru. Clóvis indaga sobre o voluntário Vinícius que está com problemas de
saúde. Sérgio irá fazer contato com a família do mesmo e se necessário dr. Barra pode disponibilizar
atendimento com a dra. Natássia, nossa especialista em geriatria. Sérgio solicita tampar a grade do espaço
externo onde estão sendo colocadas as caixas com doação. Solicitação será avaliada.
Presentes: Dr. Barra, Denise, Adriana, Evelin, Roque, Ariza, Dr. Rogério, Sérgio, Clóvis, Rafael.
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