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Novos diretores da Famema tomam posse

A Congregação da Faculdade de Medicina de Marília (Famema) se
reuniu na segunda-feira, dia 15 de maio, para dar posse aos novos diretores da
Instituição, Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz (Diretor Geral) e Prof. Dr.
José Augusto Sgarbi (Vice-Diretor Geral).
O Diretor Geral da Famema, gestão 2013/2017, Prof. Dr. Paulo Roberto
Teixeira Michelone, abriu a reunião extraordinária da Congregação com o item
único na pauta, a posse dos novos diretores. Após a leitura da ata confirmando
a posse, o Diretor Geral da Famema, gestão 2017/2021, Prof. Dr. Valdeir
Fagundes de Queiroz, agradeceu aos integrantes da diretoria anterior pelo
empenho e dedicação à Instituição.
“Publicamente, quero aproveitar a oportunidade e agradecer através do
Diretor Geral, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone, todos os integrantes da
diretoria que muito se empenharam na condução da Famema na formação de
novos profissionais na área da saúde, no ensino e na pesquisa. A atuação dos
gestores desta diretoria contribuiu para engrandecer o nome da Famema”,
concluiu o atual Diretor Geral dando por encerrada a reunião extraordinária da
Congregação.
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No dia 11 de maio, os novos diretores da Famema, Prof. Dr. Valdeir
Fagundes de Queiroz e Prof. Dr. José Augusto Sgarbi, juntamente com os
diretores da gestão 2013/2017, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone e
Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo, assinaram o termo de transmissão de posse,
consolidando a passagem de gestão anterior para a atual, proporcionando,
oficialmente, a posse dos novos diretores.
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Médico Marcelo de Almeida é o novo presidente da
Fumes

O médico e docente da disciplina de Cirurgia Vascular e Angiologia da
Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Prof. Dr. Marcelo José de
Almeida é o novo presidente da Fumes.
Os novos integrantes do Conselho de Curadores da Fundação Municipal
de Ensino Superior de Marília (Fumes) tomaram posse em sessão realizada na
terça-feira, dia 30 de maio, no gabinete do executivo na Prefeitura Municipal.
Na solenidade, o Prefeito Daniel Alonso deu posse à nova diretoria da Fumes.
Além do presidente Prof. Dr. Marcelo de Almeida, a nova diretoria é composta
pelo Prof. Dr. José Raphael de Moura Campos Montoro como vice-presidente,
Prof. Dr. José Augusto Sgarbi para o cargo de tesoureiro e o Prof. José Carlos
Nardi, como secretário.
O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz, o
Presidente da Câmara Municipal de Marília, Wilson Alves Damasceno, o
vereador José Luiz Queiroz e o representante da AFFUMES – Associação dos
Funcionários da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, Lourival da
Silva Salvino, participaram da sessão. Os demais integrantes do Conselho de
Curadores também estavam presentes.
Todos os participantes do encontro usaram a palavra. Os discursos
foram direcionados para a parceria entre a Famema e a Prefeitura Municipal,
através da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de fortalecer os
serviços de saúde desde a rede básica até a média e alta complexidade.
Diretores da Famema, da Fumes, Prefeito Municipal Daniel Alonso, Secretária
de Saúde, Kátia Ferraz Santana (também membro do Conselho de Curadores),
Presidente da Câmara Municipal, Wilson Damasceno, ratificaram o
compromisso de esforços conjuntos pelo fortalecimento dos serviços de saúde.
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O mandato da nova diretoria da Fundação Municipal de Ensino Superior de
Marília teve início no dia 1º de junho de 2017 e término em 31 de maio de 2019.
A Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília foi criada pela Lei
Municipal nº 1.371, de 22 de dezembro de 1966 e o seu principal objetivo é dar
sustentação à Famema, como mantenedora. Decreto Municipal de 3 de janeiro de
1967 aprovou o estatuto social da entidade, com alterações posteriores ratificadas
pelo Ministério Público.
A administração superior da Fundação é exercida pelo Conselho de Curadores
e Diretoria. A Fumes não tem fins lucrativos, possui autonomia administrativa e
financeira e dá sustentação ao funcionamento da Famema.
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Inauguração da Unidade de Urgência e
Emergência do Hospital das Clínicas de Marília

No dia 11 de maio, foi realizada a cerimônia de inauguração da nova
Unidade de Urgência e Emergência do Hospital das Clínicas de Marília.
Autoridades de Marília e da região foram recepcionadas pelo Diretor Geral da
Famema, Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz, pelo Vice-Diretor Geral da
Famema, Prof. Dr. José Augusto Sgarbi e pela Superintendente da Autarquia
HCFAMEMA, Dra. Paloma Aparecida Libanio Nunes.

A solenidade de inauguração contou com a presença do Prefeito de
Marília, Daniel Alonso, do ex-prefeito Vinícius Camarinha, representando o
Vice-Governador do Estado e Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Márcio França, do
deputado estadual Abelardo Camarinha, do Presidente da Câmara Municipal
de Marília Dr. Wilson Alves Damasceno, da Secretária Municipal da Saúde de
Marília Kátia Ferraz Santana, do Diretor do DRS IX (Departamento Regional de
Saúde) Prof. Dr. Luís Carlos de Paula e Silva, secretários municipais,
vereadores e prefeitos de municípios da região. Diretores da Famema,
coordenadores, chefes de disciplina, docentes, acadêmicos e funcionários
prestigiaram o evento.
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O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz,
usou a palavra para saudar todas as pessoas presentes e enalteceu a
importância do novo espaço para o atendimento à população dos municípios
de toda a região.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília foi um dos
hospitais beneficiados pelo Programa de Modernização dos Hospitais
Universitários do Estado de São Paulo. Nesta etapa das obras, reforma e
ampliação da Ala C, compreendendo uma enfermaria com 38 leitos, uma
Unidade Semi-Intensiva com 24 leitos, uma nova Unidade de Urgência e
Emergência com 10 leitos de estabilização e 10 consultórios, e um novo
espaço para o Serviço de Imagem.
A Unidade de Urgência e Emergência do Hospital das Clínicas de Marília
é referência SUS de alta complexidade para 62 municípios da região e realiza
em média 2.500 atendimentos e 500 internações mensais.

Após descerrada a placa de inauguração, todos foram convidados a
conhecer as novas instalações da Unidade de Urgência e Emergência do
Hospital das Clínicas de Marília.
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Diretores da Famema visitam secretarias de
Estado
Os novos diretores da Famema, gestão 2017/2021, realizaram visitas às
secretarias de Estado diretamente ligadas à Instituição. O Diretor Geral, Prof.
Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz e o Vice-Diretor, Prof. Dr. José Augusto
Sgarbi, foram recepcionados nas secretarias para tratar de diversos assuntos
de interesse da Famema.
Os diretores estiveram em São Paulo na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, na Casa Civil e na Secretaria de
Estado da Saúde. Foram tratados assuntos sobre investimentos e convênios
com a Famema diretamente com os responsáveis pelas pastas.

7

