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SSVP no Brasil desvincula o Hospital São Vicente de Paulo de sua organização administrativa
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Em Assembleia Geral Extraordinária, realizou-se no dia 8 de agosto, na sede do Sindicato dos Produtores Rurais (Sala
de Reuniões Alfredo Vieira Furtado), uma reunião para a desvinculação do Hospital São Vicente de Paulo de Rio
Pomba da estrutura administrativa da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil, contando com os associados
componentes da assembléia geral convocada em 30 de julho p. p.,
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizou-se no dia 8 de agosto, na sede do Sindicato dos Produtores Rurais (Sala
de Reuniões Alfredo Vieira Furtado), uma reunião para a desvinculação do Hospital São Vicente de Paulo de Rio
Pomba da estrutura administrativa da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil, contando com os associados
componentes da assembléia geral convocada em 30 de julho p. p., entre os quais, os membros da Diretoria e
Presidentes do Hospital, do Conselho Particular de Rio Pomba, dos demais Conselhos Particulares vinculados ao
CC/Ubá, do Conselho Central de Ubá e do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora, com direito a voto, e com as
presenças de membros da comunidade de Rio Pomba dispostos a formar o novo quadro social daquela instituição
hospitalar. A decisão partiu dos representantes do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora, que ao prestar
esclarecimentos a respeito, apresentaram o motivo e a necessária desvinculação do Hospital da organização da SSVP
para que a instituição possa se manter em funcionamento e continuar a prestar o seu importante e essencial serviço à
comunidade de Rio Pomba. Mediante isso, surgiu o interesse de membros da comunidade e do corpo clínico do
hospital em assumir a administração da instituição, sendo aprovada de forma unânime a proposta da desvinculação da
instituição local da SSVP. A transferência do hospital para a comunidade de Rio Pomba havia sido discutida em
reunião extraordinária em 17 de junho p. p., com a participação e aprovação unânime do Conselho Particular de Rio
Pomba, do Conselho Central de Ubá e do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora. A partir dessa decisão e aprovação
da transferência, o Hospital São Vicente de Paulo de Rio Pomba está totalmente desvinculado da Sociedade de São
Vicente de Paulo, sendo que seu quadro social não está sendo mais composto apenas por Vicentinos, mas sim por
membros da comunidade de Rio Pomba. Colocado em votação o novo Estatuto Social do Hospital foi aprovado por
unanimidade. Nova convocação para a Assembleia Geral foi efetivada em 15 de agosto, com as presenças do corpo
clínico, representação do prefeito municipal e de integrantes da comunidade inscritos como associados, para as
eleições dos novos membros administrativos e fiscais do Hospital São Vicente de Paulo para o mandato de três anos. A
Diretoria ficou assim constituída: - Presidente, Jairo Cristian de Oliveira Goulart, também Administrador do hospital.
&#8211; Vice-presidente, Lincoln Domiciano Corrêa Netto Cunha. &#8211; 1ª Secretária, Andréya Aparecida Alves
Gomes . &#8211; 2º Secretário, Heron Alves Grossi. &#8211; 1ª Tesoureira, Ciléia Baesso Canônico Lopes. &#8211; 2º
Tesoureiro, Diogo Homem Borges da Costa. &#8211; Conselho Fiscal &#8211; Titulares: Efigênia Lucas Garcia, Ruy
de Oliveira Vidal Júnior e Kátia de Souza Delson Rossi. - Suplentes: Marconi Bomtempo de Almeida, Dalmo Maurício
Furtado e Reinaldo Lima Silveira. Os associados foram cientificados do Estatuto Social e estão dispostos a
abraçarem à nobre causa da instituição, que tem por finalidade a prática da caridade nos campos da assistência
médico-hospitalar e ambulatorial, social e da promoção humana.
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