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Aos  24 dias  do  mês  de  Fevereiro  de  2017, na  sala  de  reunião    do ( HMVSC), sito  a  Av. Sta. 

Catarina  nº  2785- São Paulo-  SP , onde  participaram  os  conselheiros  segmento  gestores 

titulares: Dr.  Guilherme  de  Paula Pinto Schettino ( H M V S C ), Flávia  Gonçalves  Godinho (  

UPASC ), suplente  gestor:  Eliton  Paulo  Leite  Lourenço ( HMVSC),  e  Patricia  Januária  da  Silva ( 

UPASC);  segmento trabalhadores  titulares:  Rafael  Teixeira  de  Oliveira  ( UPASC),  e  Carolina  

Pereira  Guimarães  ( HMVSC);  segmento  trabalhadores  suplentes: Mario Lucio  de  Sousa  ( 

UPASC) , e  Melina  Lopes C. Melo (  HMVSC);  segmento  usuários  titulares:   João  Batista  

Mariano, Hamilton Bazoli Pereira Pontes, Dimitri  Auad e  Otávio  Cosmai;  segmento usuários  

suplentes: Lourdes  Ishikami  Naruse ,  Deise Jurdelina de  Castro  Freire  e  Rita  de  Cássia  Santos.  

Ausência   justificada de  Iasmi  Aires  Loberto.  Ainda  presentes  nesta  reunião , srs.,  Paulo 

Roberto  Gouveia, Dr.  Carlos  Alberto ( UPASC ), sra(s)., Zuneide  Sakamoto,  Eva Nogueira 

Rodrigues , Terezinha  Santos , e  Gabriela  Sato ( H M V S C ) , e  o  sr. João Cortez  Neto  pelo  

Conselho  Municipal.  Eliton  abre  a  reunião  saudando  a   todos  e  sugere  uma  inversão  de  

pauta  para   mostrar  os  números  e  evolução do hospital com a  apresentação pelo  dr. 

Guilherme  que  agradece,  e  mostra  como  está  o  funcionamento da instituição  atualmente.  

Fala dos projetos para  2017. Números apresentados sobre internações, centro  cirúrgico, 

maternidade  e  outros,  esclarece  sobre pronto  socorro  obstétrico ( porta aberta),  o banco de  

sangue  e  demais. Mostra  os  números   do  ano  de   2016.  Hamilton  questiona  sobre  os  partos 

de  2016  e  como se  processam,   e  ainda  o  fechamento do banco  de sangue.  Dr. faz  os  

esclarecimentos  e  informa  que   o custo  de  processamento  inviabiliza  a  manutenção  da  coleta  

de  sangue  por  esta  unidade.  Sr.  Cortês  sugere que  essa  apresentação  seja  posteriormente  

feita   no  Conselho  Municipal. Sr. Dimitri  questiona  sobre  o plano  tri-anual, e  se  a  coleta de  

sangue  poderia  ser  reativada.  Eliton  esclarece  que   essas   explicações  serão dadas em 

reuniões  futuras, e  sugere  a  retomada da  leitura do  regimento  interno. É  retomada então a  

leitura pelo ítem    V.   Todos  os  itens adiante  discutidos  serão  apresentados  quando  da  

finalização  do  regimento.   Diante  do  tempo  Eliton  sugere  uma  nova  data   para  definição 

deste  documento.  Fica  estabelecido  que   o dia  10 de Março de  2017, como  extraordinária 

neste  mesmo  local  e   hora.  Por  final  o  sr.  João  Mariano  apresenta  documentos  ratificando o 

convite à  sra.  Deise , como  participante deste  Conselho. Presentes  nesta nesta reunião 22 (  

vinte e duas )  pessoas, sendo   15 ( quinze  )  conselheiros  e   7 ( sete ) convidados. Inicio da  

reunião  10:15  horas, e  seu término  11.25 hs.  Não  havendo mais  nada  a  falar, e  ninguém 

querendo fazer  uso da palavra,  sr. Eliton  encerra  esta  reunião. São  Paulo , 24 de Fevereiro de  

2017.  

  


