
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA MESA ADMINISTRATIVA DA SANTA CASA DEMISERICORDIA ”DONA CAROLINA MALHEIROS”, REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE2017.

A05 seis dias do més dezembro de dois mile dezessete, na ala administrativa da sedcda instizuigao hospitalar, Iocalizada ha Rua Carolina Malheiros, n9 92, no cidac'e de SEC
Joéo da Boa Vista, com a presenca do Provedor, Senhor Antonio Fernandes Filho,
acompanhado de minha pessoa — André Luis Hentz - servindo como secretario,
exatamente as dezoito horas e trinta minutos (18:30 horas) foi aberLa a Reuniao
Extraordinaria convccada nos termos dos Estatutos Sociais, com a presence dos
seguintes membros da Mesa, senhores Antonio Fernandes Filho, Marcio Roberto
Franciolli, André Luis Hentz, Valdemir Aparecido Nogueira Marques, Danilo Antonio
Vicentini, Paulo Henrique Melo, Diogenes Vieira Barros, José Wanderley Damasceno,
Francisco Antonio Alves, sendo que estiveram presentes ainda, os membros do
Conselho Fiscal Marco Aurélio Ferreira, alem do advogado do Departamento juridrco
Carlos Alberto Ciacco de Moraes. Pelo Senhor Provedor for dltc que face do ObItC da
segunda secretaria Genimara Aparecida Romero, declarando vago o cargo} paid sau
Iugar for indicada a senhora CELIA DE LOURDES SIMOES JUNQUEIRA, e quanto ao
pedido consensual de mudanca de cargo na Mesa Administrative e Conselho Fiscal
dos membros FRANCISCO ANTONIO ALVES que deixa de Mesério para ocupar em
definitivo como membro do Conselho Fiscal no Iugar do ConseIheIro WAGNER JOSE
BERALDO que passa a ser doravante Mesario; e assim exposto, como ja feito de
outras vezes, consubstanciado em parecer juridico, a maioria da Mesa dove Indicar
novos mesarios e aprovar alteragoes, desde que convioados aceitem a funcao e no
caso de troca de funcoes, seia feita em consenso, nos termos do artigo 54 dos
Estatutos e artigo 14, § 69 dos estatutos pela analogia juridica, Ia que o critério de
escolha é da Mesa. A Mesa ainda esta constituida em sua maioria para a decisao,
Wesmo levando em consideracao os suplentes, ja que a mesma é composta pcr coze

(12) membros efetivos e trés (3) suplentes. Assim, a pedido do Provedor, fol exposto
polo Juridico, que como ja ocorreu em vezes anteriores, quando so Jlj‘ClIv‘asa
preencher cargos vagos cxrste parecer que foi acolhido pela Mesa, due :cdos 05 cases
omissos, sao por ela decididos, com fundamento no artigo 54 dos {stators Assim,
aprovados por unanimidade dos membros presentes a indicagao para a scgunda
secretaria e a troca de funcao do Mesa’rio e do membro do Conselho Fiscal, sendo os
nomes dos irméos propostos, depois de verificado que preenchem o: requisites
estatutarios e legals, que aceitaram as indicacoes 5e cclocando a disposicao. A posse
da indicacao e da troca de funcdes passam a tor vigéhcia de imediato. Nada mais
havendo a tratar, agradecendo a presenca o Sen'nor Provedor deciaroi. encorrada a
reuniao que de tudo o que ocorreu, por mim foi Iavrada a presents» ata. Ed,

[André Luis Hentz, que a digital e sobscrevo.
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