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Ao  Vigésimo  quarto  dia  do  mês  de  Março  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 ( HMVSC) ,Flávia  Gonçalves  Godinho  

( UPASC ),  Suplente  gestor:  Eliton  Paulo  Leite  Lourenço ( HMVSC)  ;  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:    Hamilton   Bazoli  Pereira  Pontes,  Dimitri  Auad  e  

Otávio  Cosmai;  segmento usuários  suplentes: Deise Jurdelina de Castro Freire  .  Ausência   

justificada  de  Iasmi  Aires  Loberto .  Ausentes  nesta  reunião  Patrícia  Januária  da Silva  ( UPASC 

,João  Batista   Mariano ( USUÁRIO) - justificada,  Rita  de  Cássia Santos  ( USUÁRIA ) - justificada, e  

Lourdes  Ishikami  Naruse( USUÁRIA ), como  convidados  a  sra., Eva  Nogueira Rodrigues,  Dr. 

Carlos  Alberto ( UPASC), sra.  Zuneide  Sacamoto , sra. Terezinha  Santos,  sr. Tommaso  de  

Francesco,  sr.  José  Renato  (UPASC), e  o  Sr  João  Cortez  Neto  pelo ( CMS ).   Eliton   abre   a  

reunião  saudando    a  todos  e  ressalta  a  necessidade  de  fechar  o  regimento  interno  nesta  

reunião. Fala  de   uma  cobrança  saudável  no  empenho dos  conselheiros , no trabalho de 

elaboração  deste  documento  norteador das  atividades  futuras  deste  Conselho. Sugere  então  

que  seja  feita  a  leitura  da minuta  do  regimento. Hamilton  entrega  na  oportunidade  a  ATA  

da  última reunião realizada  em 10  de  Março  de  2017, para  a  secretária  Carolina . Rafael  dá  

informes  sobre  o  Curso  de  Facilitadores  que se  dará  no dia  28 de Março de  2017  no  

auditório  do  Hospita l Savoya.  Eliton  retoma  e  pede  que  seja  feita  a  leitura  da  minuta.  

Hamilton  então  começa a  leitura.  Algumas  considerações         de   conselheiros  se  faz   e  as  

devidas   correções  anotadas. Dimitri  em  sua  fala,  sugere   uma  Comissão  Executiva.   A  sra. 

Terezinha    dá  um  testemunho  exitoso  sobre   grupos  de  trabalho  .O   Sr. Joâo Cortez    do  CMS  

esclarece   alguns  tópicos   e insiste  na  necessidade  de  uma  Comissão Executiva.   Hamilton 

esclarece que  tal comissão  não  tem  poder por  legislação,  deliberar  o  que  o pleno  decidir.  

Diante  da  insistência   sobre  a  Comissão Executiva,  o  coordenador  Eliton  sugere  para  maiores  

esclarecimentos   quanto  essa  proposta  votação  da mesma.  Por   6 (seis) votos  contra  1 ( um) 

não será  incluído  nesse  regimento,  tal  comissão.  Interessante  seria  formar  grupos de 

trabalhos. Hamilton fala  sobre  a  sugestão do  Sr. Cortez, em  convidar   um profissional  do  ( 

CONDEF  ) ,  para  uma  palestra  sobre   a  instituição. Dimitri  sugere  alterações  no  Capítulo V  -   

Funcionamento-   Hamilton  completa  a leitura  da  minuta  e relata  os  nomes  dos  colaboradores 

para  a   elaboração deste regimento  e  salienta  que  existe ( quórun  ) para  aprovação . Dimitri  

apresenta  algumas  propostas  e  pede  esclarecimentos . Eliton  apresenta  uma  profissional  do  

SAC,  srta. Liliam  que  fala   sobre   reclamações de  pacientes  e  sugestôes   .Otávio  pede  

esclarecimentos  sobre a  fala  da  Liliam.  O  coordenador  Eliton  e  o  dr. Guilherme, informam 

sobre  ferramentas  e  caminhos  a  serem  seguidos  sobre  esse tema.  Dr. Guilherme  reconsidera  

todas  as  sugestões  e  ratifica  mais  uma  vez , a  necessidade  objetiva de  aprovação  do  

regimento.  Abre-se  espaço  para   a   fala  dos  convidados.  A sra. Terezinha   salienta  que  a nossa  

população  territorial  ainda  pensa   que  o (HMVSC )   é  particular, e  conveniado  com  o ( SUS). 

Dr.  Carlos  Alberto  (  UPASC)  contempla   as  informações e  fala  sobre  a ( UPASC ).  Sr. Dimitri  



alega   questão  de  ordem  e  pede  a  retomada de  pauta.  Hamilton  informa  que  a   fala  é  

direito  de   todos  e  deve  ser  respeitada.  Retomada  para  definição  das  sugestões propostas  

pelo conselheiro Dimitri. Sr. João Cortez  lembra  de  iniciativas a serem tomadas  futuramente 

sobre  o  nome  do  patrono  do  hospital  , Dr. Gilson  de  Cássia Marques  de Carvalho. Flávia 

Godinho  colabora  nas  correções  feitas   na  minuta do  regimento.  Dimitri  fala  sobre   

Comissões  Temáticas  e  inclusão  no  regimento. Hamilton  faz   proposta de pauta  para  a 

próxima  reunião  deste  pleno. Um  comparativo  da  proposta  inicial quando  da   reconstrução do  

hospital  acordado  entre   o parceiro  e  o  governo  municipal.  Dr. Guilherme   e  Dr. Carlos  

Alberto  concordam  com  a  proposta.  Hamilton  informa  que  este  regimento  será  registrado  

no  (  DOM  ) através  da  ( CRS-SE.).  Sr. João Cortêz  da  alguns  informes  sobre  eventos  da  saúde. 

Não havendo  mais  ninguém a fazer uso da palavra Sr.  Eliton   informa  da  aprovação por  

unanimidade  do  regimento  e dá  por  encerrada  a  reunião. Com  início   as   10:15 hs  e seu  

término  as  12:00 hs,  onde  estiveram presentes : 11 ( onze)  conselheiros   e 7  (sete)  convidados, 

conforme   lista   de  presença  anexa,  lavrei  esta  ata  e  dou  fé.    São Paulo, 24  de  Março  de  

2017.  Hamilton  Pontes – 1º secretário                                                                                                                                                                                                                                                                                    


