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IRMANDAI]E DA. SAI{-Í'A CASA DE MISERICÓRDIA DF. MOGI
tvilRt¡¡

Ëtlr rettnião crdirtári¿r realizad¿r ern 17 cle at¡ril de 2018, no Saláo Nobre, ¡treserrtes
lrmäos e meml¡ros-titulares cla i\¡lcsa Diretora da lrrnandade cla Santa Casa de
Miscricórdra de Mogi Mirir¡, I'vltl't'oN BRAZ BONATTI (provedor), ANTON¡o
cARLos FRANCATTO (Vice-Provector), MARIA MARLT MANARA (Mesária) e
RoGÉRlO ÉLcto MANERA (Tesoureiro), no exercício de nossas atr¡buiç)ôes
institucionais e estatutárias, estando arnda presente o lrmåo e tonselheiro Fiscal
CLAUDINE¡ SANDRO RlBEltìO (Conselheiro l:iscal cJa lrmandade da Santa Casa
de l\4rsericórdia de Mogr Mirirn), e tam!rénr presente, o Administrador Flosprtalar,
cLoDoALDo REGINALDO Dos sANTos (santa c,asa de Misericórdia de Mogi
f\4irirn), DANIEL DUARI"E MIRANDA DA coNcEtçAo (Diretor ctínico da santa
casa de fulisericórdia de Mogr Mirim), ausentes, por impedimento, o Diretor
Tecnrco da santa casa cle Misericórdia de Mogi Mirim (RlcARDo FAZANI), por
exercer conduta aética corn o desernpenho do seu encargo e tarnbenr por veicular
informaçÕes confldenciais è terceiros estranhos aos quadros da Entidade
Hospitalar (ex-colaboradores). e, justificadamente, JosÉ MARTA zoRZETTo
(Secretárro), por problemas cle saúde que o impossibilita, e o Procurador Jurídrco
da lrmancade da santa casa de Misericórdia de Mogi Mirim (JosÉ cARLos
FURIGO), por compromissos profissionais anteriormente assumidos. Após as
cleliberaçÕes antecedentes e as forrnalidades de praxe, Iida e aprovada a ata da
reutrião orCinária anterior, foi ¡rcsto ern discussão'. 1. o crescente numero cJe ações
execttlivas contra a lrmandacle cia Sanfa Ca.sa de Miscricordia de Mogi Mirin e os
r¡:flexos do.s co¡l.sfantes bloc¡ueias jucliciais de nunerarios de contas-lsancari¿ts
especift,cas (irnpenhorávels - rect¡rsos públicos) conthuam a ser objeto cle penhora
a peclido tlc.ts credc¡res (fornecedores, presfac/ores de serulços e medicos), a que
i¡tvtabiliza r¡ fu¡tcionarnenks d¿t operação hospitalar, pondo em risco a ntanutenção
clo sr-'rviço ntécilco e a vtda de pacientes. Após longo debate ficou esclarecido que:
a) frala-se de encontrar solucão ¡tara dilema instilucional de altíssi¡na relevancia
pelas posições das colsas e de s¿ias consequênclas; mas pgjldeG.dA que. b) a
Sanfa Casa é único hospital cle carater filantrópico do Município <¡ue é conveniado
para realizar os procedimeiilos do SUS e assi¡n, atender a saúde pública
destinada €)o povo mais ca¡ente, cl ttão será negado ao povo o atendi¡nentr¡
medico nccessállb, nein que pala /sso, e nos limites c/o possivet, se tenln que
cobrir c¿¡slos dct seruiço con, o ¡:róprio bolso; d) as dívidas executit<l¿ts são c.rs
r<:flexos d¿¡s rnás-acintinistraçlses c/e Gesfões passac/as e tamltém ¡tor c<>nivencia
<le alguns que lranspassa/¿rln ou vietant delas conl a prestação cie serviços
deficiente, el o atual eslado financeiro dos cofies não permite o pagamento,
sequer parcral, das dívidas; f) há reunião c/e ex-Geslores com ex-colaboraclores
em proposito de prejudicar a 'magern partícular dos afuais Irmãos c'dos Gesfores,
conl intutto de extinguir a Entidade e assec/lar colal¡oradores do Corpo
administrativo etn atividade', gl hát constante vazamento de informaçÕes slgi/osas
de caráter financeiro por co,aboraclo¡as do Corpo admtnistrativo ativo para excolaf¡orado¡es. ex-Gestores, médicos e políticos; hl o Poder Judiciário, com
alqu¡nas rSoas exceçÕes, nâo compreendem o valor social da Entidade, il o
Depañamertto Jurídico, reconhecidamente, fem se empenhado ao limite de suas
forças para diminuli esse avanço expropiatório; jl ha intenção ¡tolítica do Poder
Pitl¡lico municlpal em propa7ar o déficit financei¡o arquitetado para juslificar a
interuençao, e por bem e em unanimrdade, em gglgçag, que: k) não havendo outra
conduta, a única solução viável, para este momentct de crise institucional
c.¡s
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resguardar a vida de ¡tacienles col?? a continuidade do serviço médico sent
qualc¡uer paralização cla operação haspitalar, dcvc scr autorizado a movintentação
cle r¡un¡erários ellfie cantas-bancttrias de terceilos a sercm i¡tcliçt¡dos pela Mesa
Dirr:tora, t¡ue dc:verá.serpessoa dc ilÌbada re¡tutação pc.ssoa[ sociale prof¡ss¡onal,
cortt es¡tírito e dosfcmrtr filanlropicc:, ficitttclo ¡nanlid¿; a clestinação/aplicação do
recurso aa que ó conve¡¡iado, k1) os /?o/nc.s i¡ttltcados ficarão em sigilo
instilucic¡nal k2) scrã conutnic¿tdo a ocorrô¡tcia de ¡novi¡netilaçao financeira à
i)fìS cornpeterite para as prt:videncias que achar lrecr:ssárl¿ls; k3) o Contador da
[:ntidade fic¿trá rcspons;ivel pelo acompanhanetto <!a ntovintentttç{to e
elaboraç:ão <Je lauclcs cctntábil de concÌliaç?ics bancâria; k4) lsso se da et¡t carater
excepcional sent qualquer intenção de fraude r>u de ardil cont¡a credores,
lserita¡rdo-se k;taltne¡tte os le¡ceiros de quaisque, /r.lspo/lsabilidade civil e fiscal,
bern coino cJe onus bancários, que puderent ncles recair Estando por lida e
assinada, Eu. LUANA GINEZ, nomeada para tanto, redi esta ata, que e
o
em conformidade, frnalizo

