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DA MESA DIREI'ORA DA
DA SAi{TA CASA DE MISERICÓRDIA DË MOGI

Ëtrr ret¡nião crcJirlári¿r realizaöa ern 17

cJe

al¡rilcle 2018, no Saláo Nobre, ¡treserrtes

c membros'i,,tt¡lares cia iMesa Diretora da lrrnandade cla Santa Casa de
Miscricórcjra de Mogi Mirim t!ilL-ioN BRAZ BONATTI (provedor), ANToN¡o
c¡s lrmåos

cARLos ËRANCATTû (vice-Provector), MARTA MARLI MANARA (Mesária) e
RoGÉRto Ét-clo M,\NERA (Tesoureiio), no exercício de nossas atribuiç:ées

tnstltucionars e estatulárias, estando ainda presente o lrmão e Conselheiro Fiscal
CLAUDINEI SANDRO lìlBEltlO (Conselheiro Fiscalcla lrrnandade da Santa Casa
de Misericórdia de Mogi Mirim), e tambenr presente, o Adrninistrador l-lospitalar,
cLoDoALDo REGINALDO llos sANTos (santa c-asa de Misericórdia de Mogi
h,4irirn), DANIEL DUAR'|"E MiRANDA DA coNcEtçÃo (Diretor ctínico da sania
casa de Misericórdie de fvtogi Mirim), ausentes, por impedimento, o Diretor
récnrco da santa casa cle h'riserrcórdia de Mogi Mirim (RlcARDo FAZANI), por
exercer conciula aética corn c, tlesempenho do seu encargo e tambénl por veicular

inforrnaçÕes confidenciais ¿ terceiros estranhos âos quadros da Entidade
Hospitalar (ex-cotaboradore-c), e, justificadamente, JosÉ MARTA zoRzETTo
(Secretário), por problernas i? saúcle que o impossibilita, e o Procurador Jurídico
cla lrmandacie da sani;r cas? de Misericórdia de Mogi Mirim (JosÉ cARLos
FURIGO), por comprornissor; profissionais anteriorrnente assumidos. Após as
cteliberaçoes antecede:nies e as forrnalidades de praxe, lida e aprovada a ata da
reunião ordinária anterior, foi ;>osto ern discussão. 1. o crescente númerc de ações
execulivas ctntra a lrnandac,= cia Sanfa Casa de Miscricordia de Mogi fllirim e os
rr:fle>:.os dos r;ot¡.stante:; hlot.ueias jucliciais de numerario.s c/e confas-bancárias
cspeciflcas (tr,penhoraveis -:ecursos pitblicos) co¡ttinuam a seroliþto de penhora
a pedido rJo.ç t,'redore:; (fonte:edores, presfadores de serulços e médrcos), o que
inviabiliza ct rtt¡tcionanrenf¿r d.l operaçãa hospitalar, pondo em risco a ntanutenção
do sr-'rviço ¡nérlico e a v;da de pacientes. Após tongo debate f¡cou esclarecido que;
a) trala-se de encontr¿:r solui;,ãa ¡tara dilema institucional de altíssima r:elevancia
pelas posições c/as co,sas e de suas consequêncr,as; rnas pg11de¡4.d-A que: b) a
Sanfa Gasa é único h<>soital tir¡ caráter filantrópico do Município tyue é conveniado
para realtizar os pro,:edime r'os do sus e assm, atencler a saúcie pública
destinada ao oo\to n,ais catente. c) não será negado ao povo o atendimentrs
médico neces:.átio, nè't que laru isso, e nos limites cJo possivef se tenha r¡ue
cc>brir c¿¡slos r/o selv<,:r: con, o próprio bolso; d) as cliyldas executad¿ts são os
rctflexos d¿¡s llr.is-acltr'tnistraç:es r/e Gestões passac/as e tamt>ém por conivôncia
cle alguns; que trans¡i.;ssa/i; ;t au vieran: delas com a prestaçãct de servlços
deficiente, e\ o atual esfad< financeirc dos cofies não permite o pagamento,
sequer parctal das dnídas; t') há reunião de ex-Geslores com ex-colaboratlores
em proposito cle preju,;icar a 'r,nagern pañicular dos af¿raLs lrmãos e dos Gesfores,
cotn intuitct de extù1çuit ¿ Entidade e asse<llal' cotat¡oradores do Corpo
administrati,tc ent ativitlade., ri.: hát canstante vazamento de informações slgr/osas
de carâter f¡nanceiro ¡tor co.zboradores do Corpo administrativo ativa para excolatsorado¡es, ex-Gestores, ¡tédlcos e políticos; hl o Poder Judiciário, com
algumas lroas exceç,--ìes, ná o cornpreendem o valor sacial da Entidade; i) o
Depañamento Jurídict¡, recotúrccidamente, fem se empenhado ao limite de s¿ras
forças para rJirnintLlr e sr;e avít,1ço expropriatório; tl há intenção ¡totílica clo Poder
Ptiblico municlpal em propailr o déficit financei¡o arquitetado para justificar a
ntervenção, e por benr r: em .tnanim¡dade, em gglUCAg, que: k) não havendo outra
conduta, a (tnica solução vii:relrpara este nomentt¡ de crise institticianal
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resguardar a \t¡da de pacienles col?? a cotttinuóade do serv/ço médico sent
c¡ualc¡uer ¡tarallzação tla cpere:,ão ltospitalar, deve sor aulorizado a movintentação
de ¡¡unerarit¡s clltre ccntas-bancarias de terceircs á .se/en? lnc/icacios pela Mesa
Ðirett¡r¿t, que covorá.s{)/" pess(i¿ì de ìlihada rc¡>utaçäo ¡rc.ssoa/, socia/ e profissional,
corn es¡tírito (., rJosfcnìrir filar;rópico, fic¿tttdo tnanlid¿; a destinação/aplicação do
rec{//-so aa que é cuveni¿do, k1) os /?ornc.s iircl¡caclos ficarão ent sigilo
tnstilucic¡nal, k2) sorã tomurt:i;¿tdo a ocorrônci¿t de novimentação financeira à
i)RS cornpetetite para as pravidênclas <7ue achar r¡ecessárlas; k3) o Contador cJa
Ëntidade ficara ,esÁ)or?s¿iyÈl pelo aconpanhametto da ntovinrcnteç{io e
elaboraç:ão de laudo contabil do conciliaçäc¡ Ísancária; k4) lsso se dá ern carëtter
excepcional scm qual<luor iqtençäo da fraLtde ou de ardil cantra credores,
rser¡tando-se totaltnet¡,'e os fr:¡;elros do r¡uaisquer /ospo/lsabilidade civil e ftscal.
bern coino cje onus llancárii;s, que puderent ncles recalr. Ëstalrdo por lida e
o
assinada, Eu. LUANA GINEZ, rromeada pâra tarìto,
em conforr¡idade, finalizo.

