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Diretoria

aPReSentaÇÃo
Este documento traz um resumo das princi-

pais atividades desenvolvidas ao longo do ano 
de 2015. Foram muitos os desafios e as lutas li-
deradas pela Femipa e seus afiliados. Avança-
mos na promoção de eventos e treinamentos 
com a realização de cursos no interior do Esta-
do, além da promoção do 8° Seminário Femi-
pa que contou com novidades na programa-
ção que contribuíram sobremaneira para a me-
lhoria dos conteúdos tratados no encontro.

Participamos ativamente dos chamamentos 
coordenados pela CMB com o intuito de mobi-

lizar o setor na busca por melhores condições 
econômico-financeiras para os hospitais filan-
trópicos e santas casas. Mostramos, mais uma 
vez, a força do Paraná por meio da participa-
ção dos afiliados no movimento “Acesso à Saú-
de: Meu Direito é um Dever do Governo” e no 
primeiro encontro realizado com a bancada fe-
deral paranaense em Brasília.

Confira, nas próximas páginas, esses e ou-
tros assuntos que marcaram as ações desen-
volvidas pela Femipa em 2015.

PresiDente

José Pereira
Irmandade Santa Casa de Misericórdia  de Maringá

seCretaria GeraL

Secretário Geral 
Wilson Edmar Ascêncio
Hospital São Camilo de Ponta Grossa

1º secretário 
Álvaro Luiz Quintas
Irmandade da Santa Casa de Curitiba

2º secretário 
Maçazumi Furtado Niwa
Hospital Nossa Senhora das Graças

tesoUraria

Tesoureiro Geral 
Claudiane Ligia Minari

1º tesoureiro 
Ana Paula Cantelmo Luz
Irmandade da Santa Casa de Londrina

ConseLho FisCaL 

Anilton José Beal 
Hospital Ministro Costa Cavalcanti

Heracles Alencar Arrais 
Santa Casa de Paranavaí

MISSÃO

“Congregar e representar em âmbito estadual os interesses do setor filantrópico e sem fins 
lucrativos da saúde, em consonância com as diretrizes da CMB (Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas), promovendo ações para o seu desenvolvimento 
e capacitação, proporcionando assistência de qualidade à saúde da população.”
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PaRticiPaÇÃo em eventoS
Mais uma vez a Femipa esteve 

presente em diversas reuniões im-
portantes para o segmento filantró-
pico. No Conselho Estadual de Saú-
de, por exemplo, o representan-
te da Femipa, Antonio Garcez Neto, 
foi reeleito presidente para o biênio 
2015/2016. Rosita Marcia Wilner, su-
perintendente da Federação, assu-
miu a 2ª vice-presidência. Além dis-
so, a Federação realizou algumas re-
uniões de diretoria para discutir as 
ações ao longo do ano, esteve pre-
sente nas comissões técnicas junto à 
Sesa e à CMB, entre outros eventos.   

Em setembro, o governador Beto 
Richa lançou o Mutirão Paranaense 
de Cirurgias Eletivas e o então pre-
sidente da Femipa, Luiz Soares Kou-
ry, foi uma das autoridades convi-
dadas para o evento de lançamen-
to. Na ocasião ele reforçou o bom 
relacionamento que a Femipa tem 
com a Secretaria de Estado da Saú-

Como todo início de ano, o secretário de Estado da 
Saúde, Michele Caputo Neto, recebeu o presidente da 
Femipa, Luiz Soares Koury, e a superintendente da en-
tidade, Rosita Marcia Wilner, para encaminhar a pauta 
de ação conjunta entre a Femipa e a Secretaria de Esta-
do da Saúde (Sesa) para 2015. A reunião serviu para dar 

de e com o secretário Michele Capu-
to Neto e garantiu que quem se be-
neficiou com essa parceria foram os 

milhares de pacientes que são aten-
didos pelas instituições de Saúde fi-
lantrópicas. 

ReuniÃo com o SecRetáRio  
de eStado da Saúde

continuidade à parceria que já acontece entre a Sesa e 
a Femipa e atuar em conjunto para encontrar soluções 
para a assistência à saúde dos usuários do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) do Paraná.

No encontro, Koury propôs que a pauta de trabalho 
do ano fosse com base no Caderno de Propostas produ-
zido pela Femipa e entregue, em 2014, para os represen-
tantes dos três candidatos ao governo do Estado mais 
bem colocados nas pesquisas de intenção de votos.

“Discutimos com o secretário cada uma das 14 pro-
postas que compõem o caderno. Dentre os principais 
assuntos, destacamos que é fundamental que haja re-
gularidade nos pagamentos, para que os hospitais pos-
sam continuar prestando atendimento de qualidade à 
população; e reforçarmos que buscamos um incremen-
to nos recursos repassados às instituições que já fazem 
parte do Hospsus e que estão com os valores congela-
dos desde o início”, revelou o presidente da Femipa.
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29 anoS da FemiPa

caFé da manhÃ em BRaSília

A Femipa reuniu, no Hotel Bour-
bon, em Curitiba (PR), associados e 
autoridades do Paraná para o tradi-
cional café da manhã, que celebrou 
os 29 anos da entidade. O encontro 
aconteceu no dia 24 de março e teve 
a presença do superintendente de 
Gestão de Sistemas de Saúde, Pau-
lo Almeida, que na ocasião represen-

tou o governador Beto Richa e o se-
cretário de Estado da Saúde, Michele 
Caputo Neto. 

Como uma das reivindicações do 
Caderno de Propostas da Femipa en-
tregue aos candidatos ao governo 
do Estado em 2014 era sobre uma li-
nha de crédito especial pela Fomen-
to Paraná com garantia do governo 

estadual, o diretor-presidente da en-
tidade, Juraci Barbosa Sobrinho, re-
velou que isso só seria possível atra-
vés de Lei. Como alguns deputados 
estaduais estavam presentes no café 
da manhã, Barbosa Sobrinho sugeriu 
que os parlamentares buscassem me-
canismos para que se pudesse ter su-
porte jurídico e financeiro do Estado. 

Paulo Almeida reforçou que go-
vernador Beto Richa e o secretário 
Michele Caputo Neto têm uma re-
lação de parceria com o setor de 
Saúde filantrópico. “Precisamos do 
apoio de todo mundo. Precisamos 
solidificar essa relação e avançar 
muito mais na construção do SUS do 
Paraná”, disse. 

Um dos grandes momentos da Femipa no ano de 2015 
aconteceu em abril, quando a Federação organizou, na 
Câmara de Deputados, em Brasília (DF), um café da ma-
nhã com a bancada federal paranaense. O encontro serviu 
para discutir os rumos da Saúde no Paraná e pedir o apoio 
dos parlamentares para as causas dos filantrópicos. A Fe-
mipa aproveitou o encontro para apresentar o seu traba-
lho e também falar sobre a situação das instituições filan-
trópicas de Saúde no Estado. Com base nos números que 
foram apresentados, todos os parlamentares decidiram 
eleger a Saúde como prioridade para as ações da bancada.

Luiz Soares Koury, então presidente da Femipa, lem-
brou que a história da Federação está ligada à luta cons-

tante por reconhecimento e valorização do trabalho das 
santas casas e hospitais filantrópicos para assistência à po-
pulação. O objetivo do encontro foi reafirmar a importân-
cia do apoio dos parlamentares para que incluam o setor 
nas emendas, cobrem dos gestores a regularidade dos re-
passes e coloquem o orçamento da Saúde na pauta. 

Participaram do café da manhã os deputados federais 
Antonio Brito, Dilceu Sperafico, Ricardo Barros, Evandro 
Roman, Christiane Yared, Zeca Dirceu, Enio Verri, João Ar-
ruda, Aliel Machado, Toninho Wandscheer, Sergio Souza, 
Alex Canziani, Diego Garcia, Luciano Ducci, Leandre, Mar-
celo Belinati, Osmar Bertoldi e Luiz Carlos Hauly. O presi-
dente da CMB, Edson Rogatti, também esteve presente. 

aPReSentaÇÃo
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Com uma realidade cada vez 
mais alarmante, a Confederação das 
Misericórdias do Brasil (CMB) organi-
zou o movimento “Acesso à Saúde: 
Meu Direito é um Dever do Gover-
no”. A manifestação foi dividida em 
três etapas - municipal, estadual e 
nacional - e a Femipa participou ati-
vamente de todas. No Dia D Munici-
pal, a Federação convocou seus afi-
liados a realizarem atos em frente ao 
hospital para chamar a atenção da 
população. A maioria dos afiliados 
aderiu à campanha e espalhou ban-
ners e faixas do movimento. Além 
disso, os colaboradores usaram uma 
faixa preta no braço para simbolizar 
o luto pela Saúde. 

Na etapa estadual do movimen-
to, a Femipa organizou, em julho, 
uma audiência pública na comissão 
de Saúde da Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep). O evento reu-
niu o secretário de Estado da Saúde, 
Michele Caputo Neto; o presiden-
te da Alep, deputado Ademar Traia-
no; o presidente e o vice-presiden-
te da comissão, deputados dr. Batis-
ta e Alexandre Guimarães, respec-
tivamente; os deputados Tercílio T 
urini, Prof. Lemos, Schiavinato e Pa-
ranhos;  o presidente do Conse-
lho Regional de Medicina do Para-

movimento aceSSo à Saúde

audiência no Senado
Representantes da diretoria da Femipa e de hospitais afiliados participaram, em setembro de 

2015, da sessão temática sobre o financiamento das santas casas no Senado, em Brasília (DF). Na 
ocasião, o presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Edson 
Rogatti, entregou ao presidente da sessão, senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), e aos representan-
tes da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), um ofício contendo os pleitos do setor filantrópico, entre eles a criação de uma linha de 
crédito com juros menores e maior prazo para quitação. Cerca de 150 representantes das santas 
casas de todo o país participaram da sessão.

ná (CRM-PR), Dr. Luiz Ernesto Pujol; 
Malu Gomes, representando o Con-
selho Estadual de Saúde; e Philli-
pe Fabrício de Mello, que represen-
tou o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seção do Para-
ná (OAB-PR), Juliano José Breda. Di-
retores dos hospitais afiliados tam-
bém participaram do evento. A oca-
sião serviu para que os hospitais fi-
lantrópicos pudessem expor a situa-
ção em que vivem e a necessidade 
de medidas urgentes.

Para fechar a campanha, a CMB 
organizou, em agosto, um encon-

tro em frente ao Congresso Nacio-
nal para chamar a atenção da po-
pulação para o movimento. Lá fo-
ram distribuídos folders que mos-
traram a situação de dívida em que 
as entidades se encontram. Do Pa-
raná, estiveram presentes no mo-
vimento representantes da San-
ta Casa de Curitiba, Grupo Marista, 
Hospital Cruz Vermelha, Santa Casa 
de Maringá, Santa Casa de Londri-
na, Hospital Evangélico de Londri-
na, Hospital Bom Jesus de Toledo e 
Rede de Assistência à Saúde Metro-
politana. 
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ReviSta BRaSileiRa de diReito da Saúde
A sexta Edição da Revista Brasileira de Direito da Saúde (RBDS), organizada pela Femipa, foi impressa em 2015. 
A publicação trouxe artigos de pesquisadores e profissionais da área do Direito sobre temas como a perspec-
tiva do direito à saúde no Brasil comparado ao cenário norte-americano; a qualidade de vida das pessoas ido-
sas; a responsabilidade técnica dos estabelecimentos farmacêuticos; as negativas de cobertura dos planos 
de saúde em caso de divergência técnica entre o médico que solicitou o procedimento e o médico auditor 
do convênio; a possibilidade de remuneração de dirigentes de entidades sem fins lucrativos de saúde possui-
doras do CEBAS; e a relação entre a prestação dos serviços de saúde, a judicialização e a reserva do possível.

cuRSoS
Ao longo do ano, a Femipa orga-

nizou cursos de capacitação para os 
colaboradores dos hospitais e apoiou 
eventos importantes para o segmen-
to. Um dos principais eventos foi 
o curso sobre Prestação de Contas  
CEBAS no meio eletrônico, que trou-
xe a Curitiba o coordenador Geral de 
Análise e Gestão de Processos e Sis-
temas do Departamento de Certifi-
cação de Assistência Social em Saú-
de do Ministério na Área de Saúde 
(DCEBAS), Brunno Carrijo; a assessora 
jurídica da CMB, Monaliza Santos; e o 
assessor jurídico da Femipa, Lincoln 
Vieira Magalhães. A entidade tam-
bém organizou, na Santa Casa de 
Maringá, um curso sobre Gestão de 
Custos em Saúde, que contou com a 
palestra de Eduardo Regonha, dou-
tor em Ciências e pós graduado em 
Administração Hospitalar e de Sis-
temas de Saúde. O último curso do 
ano, que aconteceu em dezembro, 
abordou o tema “SICONV - da prepo-
sição à prestação de contas”, com o 
palestrante Alexandre Cedran, espe-
cialista em Gestão Estratégica em Or-
ganizações do Terceiro Setor.   

Mas não foi só isso. Além de idea-
lizar diversos temas para capacita-
ção, a Femipa também ajudou a pro-
mover eventos. Em março, o Grupo 
Brasileiro de Classificação de Risco 
realizou o curso de Classificação de 
Risco com Protocolo de Manchester 
e teve apoio da Femipa. Ainda em 

março, a Federação participou da 
palestra “Parcerias Público-Privadas 
nos municípios: uma solução para o 
setor de saúde?”, do advogado Fer-
nando Borges Mânica. Outro evento 
importante foi o Café com palestra, 
organizado pelo Instituto de Planeja-
mento e Pesquisa para Acreditação 
em Serviços de Saúde (Ipass), que 

tratou do tema “Governança clínica 
e seu papel na segurança do pacien-
te”. Por fim, a Federação participou 
como apoiadora de mais uma edição 
do Parlons Santé, evento organizado 
pela FAE e pela Câmara de Comércio 
França-Brasil (CCFB) que tratou dos 
desafios para a sustentabilidade da 
medicina suplementar. 
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A oitava edição do Seminário Fe-
mipa novamente foi um sucesso e re-
uniu cerca de 380 participantes de 
todo o Brasil. Com o tema “Todos 
Unidos pela saúde da população”, o 
evento trouxe diversos palestrantes 
para falar sobre a situação de subfi-
nanciamento da saúde e a necessi-
dade de buscar alternativas para o fi-
nanciamento do Setor. O Seminário 
teve três salas temáticas na parte da 
manhã em cada um dos dias, que tra-
taram dos temas: “Enfermagem – for-
mação, qualificação e turnover”; “Re-
cursos humanos – as políticas que im-
pactam na gestão de pessoal”; “Ges-
tão Hospitalar”; “Transposição de re-
ceitas de Mat/Med para diárias e ta-
xas”; “A visão do controle social do se-
tor da Saúde no Paraná”; e “Hotelaria 
hospitalar – trabalhando em sintonia 
para atender ao paciente”. 

Além das salas temáticas, o even-
to também teve os tradicionais pai-
néis no grande auditório. Durante 
o evento, o secretário de Estado da 
Saúde, Michele Caputo Neto, anun-
ciou  a inclusão de 25 hospitais filan-
trópicos de pequeno porte no pro-
grama Hospsus, uma demanda anti-
ga da Femipa. 

SemináRio FemiPa

Nesta edição, o Seminário trou-
xe duas novidades: o 1º Fórum de 
Direito da Saúde da Revista Brasilei-
ra de Direito da Saúde (RBDS) e o 1º 
Fórum de Tecnologia da Informação 
em Saúde. Os dois fóruns foram idea-
lizados para atingir novos públicos e 
garantir aos profissionais dos hospi-
tais acesso às informações atualiza-
das e específicas. Ainda como parte 
da programação do evento foi reali-
zada a segunda edição do Encontro 
de Assessores de Comunicação da 
Femipa.

E graças à relação de parceria en-
tre a Femipa e a CMB, a Confedera-
ção reuniu, na véspera do 8º Semi-
nário Femipa, os presidentes das Fe-
derações estaduais para a 152º Reu-
nião do Conselho de Administração 
da entidade. De acordo com o en-

tão presidente da Femipa, Luiz Soa-
res Koury, esta foi a primeira vez que 
a CMB fez a reunião do conselho de 
administração em Curitiba. Para ele, 
esse foi um reconhecimento à quali-
dade do Seminário, que já é tradição 
entre os filantrópicos. 

Outro grande momento do Semi-
nário foi o anúncio de que a startup 
Laura vai oferecer gratuitamente um 
sistema de gestão operacional aos 
hospitais filantrópicos paranaenses, 
em uma parceria com a Femipa. O 
sistema funciona com base na inteli-
gência artificial e vai servir de supor-
te às atividades do dia a dia das insti-
tuições. O projeto piloto foi instalado 
em novembro no Hospital Evangéli-
co de Ponta Grossa e estará disponí-
vel para os demais hospitais a partir 
de março deste ano. 
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demonStRaÇÃo do ReSultado  
do exeRcício

exPediente

    2015  2014

Receita oPeRacional BRuta 849.982,39 834.736,09

 RECEITA BRUTA  849.982,39  834.736,09
  RECEITAS ASSOCIATIVAS  610.692,39  582.546,09
  RECEITAS DE SERVIÇOS  12.280,00  6.625,00
  PROMOÇÃO DE EVENTOS  227.010,00  245.565,00

Receita líQuida   849.982,39  834.736,09

lucRo BRuto   849.982,39  834.736,09

deSPeSaS oPeRacionaiS  775.903,55  704.151,92

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  805.348,70  717.603,52
  DESPESAS EVENTOS  28.760,71  201.351,20
  DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS  152.995,48  0,00
  DESPESAS REVISTA BDS  29.159,75  32.285,47
  PESSOAL  105.292,90  99.582,02
  UTILIDADES E SERVIÇOS  30.256,65  31.066,04
  HONORÁRIOS  252.203,28  216.441,16
  OCUPAÇÃO  30.244,80  28.790,94
  GERAIS  137.574,86  103.321,54
  REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA  31.765,63  0,00
  DESPESAS TRIBUTÁRIAS  7.094,64  4.765,15
 outRaS ReceitaS oPeRacionaiS  29.445,15  13.451,60
 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  29.445,15  13.451,60
  REVERSÃO DE PROVISÕES  9.085,79  9.817,42
  OUTRAS RECEITAS RECUPERADAS  616,00  0,00
  DIVIDENDOS E JUROS  19.743,36  3.634,18

ReSultado anteS daS oPeRaÇÕeS FinanceiRaS  74.078,84  130.584,17

 ReceitaS FinanceiRaS  981,55  5.959,17
  RECEITAS FINANCEIRAS  981,55  5.959,17
 deSPeSaS FinanceiRaS  9.415,21  7.120,94
  DESPESAS FINANCEIRAS  9.415,21  7.120,94

SuPeRávit/déFicit líQuido do exeRcício  65.645,18  129.422,40
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