
                               

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DA VILA SANTA CATARINA - (Dr. 

Gilson de Cássia Marques de Carvalho) - (HMVSC) E (U P A)  

 

Aos treze dias do mês de Janeiro de 2017, às 10,15 hs: , na sala de reuniões do (HMVSC), sito a Av. Santa 

Catarina, 2375-SP, onde participaram os conselheiros, segmento gestores titulares; Dr. Guilherme de 

Paula Pinto Schettino (HMVSC), Flávia Gonçalves Godinho (UPA), suplente gestor , Eliton Paulo Leite 

Lourenço (HMVSC), segmento trabalhadores titulares: Rafael Teixeira de Oliveira (UPA), Carolina Pereira 

Magalhaes (HMVSC), suplentes: Mario Lucio de Souza (UPA), Melina Lopes C . Melo (HMVSC), segmento 

usuários titulares: João Batista Mariano, Hamilton Bazoli Pereira Pontes, suplentes: Lourdes Ishikami 

Naruse, Rita de Cássia Santos.  Ausência justificada de Patrícia Januária da Silva, do segmento gestão 

suplente (UPA) pelo motivo (férias). Não justificaram ausência: Dimitri Auad e Otávio Cosmai, titulares 

do segmento usuários. Participaram como convidados os (Srs.) Sras.), José Renato (UPA), Eva Nogueira, 

Auzilene Santana, Dr. Carlos Alberto (Gestor- UPA), Sandra Silvério (Supervisora - SACA da 

Coordenadoria Regional Sul de saúde, Gabriela Sato (Gerente Assistencial) do (HMVSC) e João Cortês 

Neto (Conselho Municipal). Lembrando que as justificativas de ausências devem ser feitas por escrito e 

dirigidas à coordenação, até antes da próxima reunião ordinária deste conselho. Dr. Guilherme - gestão 

titular- dá inicio a reunião agradecendo a presença de todos e sugere eleger um dos conselheiros como 

“coordenador” dos trabalhos. Por unanimidade o Sr. Eliton é o escolhido, Sr. Hamilton se oferece para 

secretariar a reunião, e eleitos estão por seis meses inicialmente. Hamilton solicita que se faça alteração 

no documento registrado no (DOM) pela Coordenadoria Regional Sudeste, através da Portaria nº 

63/2016, onde consta o nome da conselheira Rita de Cássia Silva. O nome correto é Rita de Cássia 

Santos. Eliton fala sobre a pauta inicial desta reunião como sendo a elaboração do Regimento Interno 

deste conselho. Propõe que o tempo das reuniões não ultrapasse a primeira hora, dando um prazo de 

15 minutos para a segunda chamada. Sugere que estas ocorram todas as quartas  sexta feira do mês, e 

assim  sendo as  reuniões que se  seguem serão  respectivamente:  (  Fev-24 ); ( Mar-24); ( Abri- 28 ); ( 

Mai-26); ( Jun-23); ( Jul-28); ( Ago-25); ( Set-22);  ( Out-27); ( Nov-24); ( Dez-22). Hamilton faz a leitura  

do esboço de um regimento sugerido pelo conselheiro Rafael (  UPA),  Dr. Guilherme questiona sobre a  

expressão “ Complexo hospitalar “, João Batista fala sobre suposto serviço de  “ rede hora certa” no ( 

HMVSC). Gabriela Sato esclarece que  as  especialidades que não contemplam esse  pedido do  

conselheiro João Batista, serão pontuadas em próxima  reunião do conselho.  Dr. Guilherme  ratifica 

essas palavras e se disponibiliza a  mostrar o que o  hospital oferece  hoje   a  população. Gabriela.  

salienta que para maior segurança dos pacientes e colaboradores toda e qualquer presença de 

conselheiros nas dependências que não sejam área comum de circulação, sejam previamente 

agendadas e com acompanhamento. Esse procedimento também será utilizado na (U P A). Dr. 

Guilherme  esclarece  ainda  em  reunião  próxima  será  discutido o “Termo de Convênio  nº 12/2014-

SMS.G.  Gabriela Sato fala sobre os  conselhos internos realizados  no  hospital e sugere que se escolha 

um conselheiro para acompanhar tais  reuniões, ideia também ratificada pelo José Renato ( U P A ).  Fica 

estabelecida nesta oportunidade a data de  24 de  Fevereiro de  2017, às 10 horas, a próxima  reunião 

deste conselho, bem como o dia   03 de Fevereiro de  2017, no mesmo horário e local  ( sala de reunião 

do  ( HMVSC ),   para a extraordinária. Não havendo mais nada a falar e ninguém querendo fazer uso da 

palavra, dá-se por encerrada a  reunião. 


