CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"
A TA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 15 .12.2004

Aos quinze dias de dezembro de dois mil e quatro, à Rua: Humaitá, nº 349 - Sobreloja, sede do
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM, às onze horas e trinta minutos, por
convite feito com mais de 10 (dez) dias de antecedência, conforme previsto no artigo 35 do seu
Estatuto foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CEJAM. Sob a
presidência do Dr. Fernando Proença de Gouvêa, e contando com a presença dos Conselheiros: Dr.
Francisco Soares, Dr. Nilo Foschi, o Sr. Lourivaldo Ribeiro, o Sr. João Francisco Romano, o Sr.
Ademir Medina Osório e o Sr. Valderino de S. Teixeira com a ausências justificadas do Dr. Gilberto
J. Pêra, Dr. Alberto P. Q. Moraes, Dr. Luiz Antonio Nunes e da Dra Valdelice Lago R. dos Santos.
Tendo como convidado o Dr. Luiz Baccalá. Inicialmente foi lida e aprovada a Ata da Reunião
anterior. O Sr. João Romano fez o relato destas atividades desenvolvidas pelo CEJAM no exercício
2004, onde o PSF Jd . Ângela conta com 62 (sessenta e duas) equipes de Saúde da Família, sendo que
19 equipes são incompletas, devido à limitação financeira por parte da Secretaria Municipal de Saúde
- SMS não foi possível completar as equipes com médicos, hoje o Programa Saúde da Família
conta com 588 funcionários, mas com uma rotatividade grande de médicos, já o PSF em Embu
das Artes, iniciou sua implantação em abril/2004, conta com 05 (cinco) equipes, sendo que a
expectativa é para 32 (trinta e duas) equipes de Saúde da Família. O Sr. João Romano informa que o
quadro atual de funcionários do CEJAM é de 688 funcionários em todos os programas O Dr.
Proença comentou que

o Convênio com a Secretaria Municipal de Guarulhos está pendente,

aguardando assinatura de Termo Aditivo. A seguir o Dr. Proença comentou sobre a Escola de
Saúde CEJ AM, já que a Delegacia de Ensino fez a vistoria e enviaram um relatório, onde uma das
exigências foi a criação de CNPJ próprio para a Escola e pediu autorização do Conselho a qual foi
dada. Portanto fica autorizado pelos presentes a criação de filiais para a Entidade os quais
responsabilizar-se-á pela administração dos recursos humanos, financeiros e técnicos dos programa.
Estas filiais seriam: 1- Escola de Saúde CEJAM situada à Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista
- CEP 01321-010 - São Paulo; 2 - CEJAM - Programa Saúde da Família/SP, situada à Rua
Monsenhor Passaláqua, 128 - Bela Vista - CEP 01323-010 - São Paulo; 3 - CEJAM - Programa
Rua Monsenhor Passaláqua. 1~8 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: O1323-010
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Saúde da Família/Embu das Artes, situada à Rua Monsenhor Passaláqua, 128 - Bela Vista - CEP
O1323-0 l O - São Paulo. O Senhor Presidente ou a pessoa por ele nomeado fica autorizado a tomar
providências necessárias para a regularização e criação dos novos CNPJ. Quanto a Escola de Saúde
no momento estamos aguardando a aprovação da Delegacia de Ensino. A idéia inicial é a
implantação de Cursos completos e/ou complementares de Técnicos de Enfermagem, mas está
abe1io para a realização de outros cursos

na área de saúde médica, já o Ambulatório de

Sexualidade com Diretos Reprodutivos - AMBSEX, conta com uma equipe de voluntários:
Psicólogas, Médica Ginecologista, e um Médico Urologista em pleno atendimento de pessoas
carentes e que está a procura de patrocínios para sua ampliação. O Dr. Francisco comentou que um
grupo de profissionais que está a procura de espaço tisico para fazer curso de Formação de
Homeopatia para médicos e enfermeiros, o Diretor Presidente respondeu que o CEJAM está aberto
para negociações. O Dr. Proença apresentou o relatório 2004 do Programa Dr. Conforto que conta
com voluntários, alguns colaboradores e algumas Entidades cadastradas. Já o Programa Deficiente
Saudável concentra seus trabalhos no site onde temos uma boa visitação, na busca de orientações,
informações atuais, tira dúvidas e oportunidades profissionais para portadores de deficientes, o Dr.
Proença informou da participação do grupo em um Seminário "Fórum de Inclusão" realizado no
Jardim Ângela que foi um sucesso, foi também elaborado um questionário para diagnosticar os tipos
de deficiência na região e que contou a colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde já se
conseguiu cadastrar mais de 2.000 tipos de deficiências; hoje o principal objetivo do grupo é um
Centro Desportivo de Reabilitação Para-olímpico que com o apoio de uma arquiteta voluntária e foi
elaborado um Projeto para busca de patrocínio, a idéia no primeiro momento é fazer uma Quadra de
Tênis e uma área para esportes Para-olímpicos. O Dr. Proença comentou que está em andamento um
Projeto de alimentação chamado "Alimente - se Bem por 1,00 Real" onde Sub-Prefeitura do M' Boi
Mirim cedeu um terreno no Jardim Ângela para a construção do refeitório escola e agricultura urbana
em Unidades Básicas de Saúde, com o apoio do Sesi e de um Instituto Biorna da cidade de Paulínia,
já houve adesão de algumas gerencias de unidades, seleção de voluntários e treinamento de agente
comunitário de saúde e com orçamento já previsto para 2005. O Dr. Proença comentou que o Site
Saudeprev está com conteúdo muito rico e serve como uma janela aos nossos projetos/programas e
que recebeu um patrocínio do Bradesco no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a sua
manutenção em 2005; O Sr. João Romano fez um relato da situação financeira do CEJAM, com
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algumas oscilações nos atrasos de repasse financeiro por parte da Secretária Municipal de Saúde de
São Paulo; o Sr. João comentou sobre o Convênio entre CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas
Dr. João Amorim e a Fundação Para o Progresso da Cirurgia - Hospital São Lucas esta se encontra
em Processo de insolvência, o CEJAM entrou com processo para que possa constar na lista como
credor no processo de Concordata daquela entidade, onde deverá habilitar os créditos anteriores à
concordata (sendo a primeira e a segunda parcela) e as demais parcelas (terceira, quarta e quinta
parcela), que é posterior a concordata, o CEJAM estará solicitando ao Hospital o pagamento da
parcela que venceu em 30/10/2004 que está fora da concordata, se não obtivermos resultado, deverá
ser feita a cobrança judicialmente a todas as parcelas posteriores a concordata, que houve aprovação
unânime de todos os presentes. A seguir o Sr. Ademir apresentou o do Plano de Trabalho para 2005
que consta em expansão do Programa Saúde da Família - PSF no Jd. Ângela /São Paulo e em Embu
das Artes, o inicio das atividades de cursos na área de Enfermagem e na área da saúde, do Centro de
Reabilitação para deficientes fisicos, do Plante e Alimente - se Bem e a renovação do Site com um
Projeto "Comunidade Médica Virtual" para todo e qualquer profissional na área médica,
principalmente do PSF. O Diretor Presidente propôs transformar o Site Saudeprev em um Portal e
os seus programas em Site, esta proposta foi aceita por todos presentes. Nada mais havendo a ser
discutido deu-se por encerrada a reunião do Conselho de Administração do CEJAM, e para constar
eu Floriza de Jesus Mendes, lavrei a presente ata, que depois de lida, assino com o Sr. Presidente.
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