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Novos desafios

 É uma grande honra ter sido escolhido 
o 9º provedor da Santa Casa de Misericór-
dia de Marília nestes 92 anos de fundação 
da instituição. Tenho 25 anos na Irman-
dade, sendo 10 anos como tesoureiro e 
posteriormente vinha desempenhando a 
função de 1º vice-provedor. 
 Sei que é grande a responsabilidade 
de substituir o senhor Milton Tédde, com 
relevantes serviços prestados ao hospital, 
à sociedade mariliense e que infelizmen-
te nos deixou recentemente. Sempre tive 
nele um irmão, um grande mestre e pode 
ter certeza que na Santa Casa de Marília 
este grande homem será sempre lembra-
do com carinho e respeito.
 Com o apoio da Irmandade, Conselho 
de Administração, Diretoria Executiva, Cor-
po Clínico e Colaboradores, tenho certeza 
que faremos um bom trabalho para que o 
hospital continue crescendo e atendendo 
cada vez melhor a população de Marília e 
região. 
 Agradeço a confiança de todos, o apoio 
irrestrito da minha família, em especial mi-
nha esposa Silvana. Quero estar sempre 
ao lado da nossa comunidade interna. Os 
nossos funcionários fazem toda a diferen-
ça e conto com todos eles para continu-

armos sendo reconhecidos como umas 
das melhores Santas Casas do Brasil.
 A Santa Casa de Marília não tem 
dono. É fundamental a conscientização 
do meio político, do empresariado e das 
pessoas de uma maneira geral de que 
todos nós somos responsáveis pela ins-
tituição.
 Para a Gestão 2021-2024 da Direção 
da Santa Casa de Marília, da qual esta-
mos assumindo, pretendemos colocar 
em prática nosso projeto, desenvolvido 
a partir do nosso planejamento estraté-
gico, contando com toda a retaguarda 
da nossa Diretoria Executiva. 
 Vamos iniciar a implantação do ser-
viço de Radioterapia, complementando 
os serviços já oferecidos no tratamento 
do câncer, em prédio ao lado do Com-
plexo Ambulatorial “Bento de Abreu 
Sampaio Vidal”. Para o nosso atendimen-
to na área de Oncologia ficar ainda mais 
completo, iremos ampliar e modernizar 
o serviço, em local onde hoje funcionam 
a Diretoria, o Faturamento, o TI (Tecno-
logia da Informação) e o Laboratório. 
 Com recursos já aprovados pelo go-
verno estadual, daremos início à cons-
trução da nova cozinha e do refeitório 
para os funcionários do lado externo do 
hospital.
 Também estaremos criando um es-
paço para acolhimento de pacientes 
SUS (Sistema Único de Saúde) de mu-
nicípios da nossa região em área anexa 
ao Complexo Ambulatorial “Bento de 
Abreu Sampaio Vidal”. Também vamos 
implementar novos serviços médicos e 
revitalizar o nosso Pronto Saúde.
 É preciso deixar claro o importante 
papel da Santa Casa de Marília no aten-
dimento de saúde pública para a região 
do DRS IX (Departamento Regional de 
Saúde). O hospital realiza mais de 70% 
dos seus atendimentos pelo SUS e va-
mos continuar garantindo esta assistên-
cia à população, primando sempre pela 
qualidade dos nossos serviços.
 Vivemos um momento difícil, de en-
frentamento à pandemia de Covid-19, 
mas mesmo assim continuamos aten-
dendo diversas especialidades médicas.
Somos referência no atendimento a pa-
cientes com Coronavírus, mas nem por 
isso deixamos de assistir pacientes de 
outros serviços médicos. Prova disso é 

que o hospital mantém média conside-
rável de consultas, exames, cirurgias e 
outros procedimentos.
 Na Oncologia, o hospital fez 7,6% 
mais sessões de quimioterapia em 2020 
(ano em que teve início a pandemia) em 
relação a 2019 (quando ainda não havia 
registros da doença). A quantidade de 
consultas médicas e da equipe multi-
profissional também foram maiores em 
ano de pandemia (2020) do que no ano 
anterior. Total de 19.839 atendimentos 
do gênero (média de 1.653 por mês) 
aconteceram no ano passado e 18.635 
consultas (média de 1.553 por mês) no 
ano anterior (2019).
 O serviço de Nefrologia da Santa 
Casa de Marília também é destaque e 
atende 42,6% da demanda de hemodiá-
lise e diálise peritoneal da nossa região, 
com população estimada de 1,2 milhão 
de habitantes em 62 municípios. Dos 
800 pacientes com disfunção renal na 
região, 341 realizam tratamento na uni-
dade hospitalar filantrópica mariliense.
Tanto nas sessões de quimioterapia 
quanto nas sessões de hemodiálise, 
mais de 90% dos procedimentos são re-
alizados via SUS.
 Recentemente, iniciamos a imple-
mentação do Programa de Conformida-
de em Privacidade e Proteção de Dados 
na Santa Casa de Marília. Com o apoio 
de especialistas, estamos atualizando 
nossos processos e seguindo a LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados), garan-
tindo assim total transparência e preo-
cupação com questões de privacidade, 
proteção e uso adequado de dados 
pessoais de pacientes, colaboradores e 
parceiros.
 Esta é a Santa Casa de Misericórdia 
de Marília, que tem a missão de “prestar 
assistência às pessoas de forma a aliviar 
a dor e diminuir o sofrimento, com de-
dicação e solidariedade, valorizando a 
vida!”



Referência SUS, Nefrologia atende 42,6% da demanda 
de hemodiálise e diálise peritoneal da região

 A Comissão de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos de Saúde da Santa Casa de 
Marília arrecadou 169 kg de tampas plásti-
cas para reciclagem, nos últimos três meses. 
Trata-se da campanha Papa Tampa, iniciada 
há mais de um ano no hospital e que tam-
bém conta com a colaboração de outros 
parceiros.
 As tampas plásticas foram compradas 
pela empresa Bellaplas, de Garça e a renda 
será utilizada para algumas ações da Co-
missão de Resíduos, como a aquisição de 
lixeiras, placas de sinalização e carrinhos de 

Comissão de Resíduos arrecada 169 kg de tampas plásticas para reciclagem
transporte.
 “A campanha é um sucesso. Temos a 
adesão da nossa comunidade interna, que 
deposita as tampinhas em bombonas nas 
proximidades do Relógio de Ponto e na Di-
retoria, mas também firmamos uma parceria 
com a Farmácia Municipal”, destacou o pre-
sidente da Comissão de Resíduos da Santa 
Casa, Clayton Corona.
 As tampinhas plásticas compradas pela 
Bellaplas serão processadas e moídas para a 
produção de cabides. 

Papa Tampa foi iniciada há mais de um ano 

O médico coordenador do serviço de 
Nefrologia, José Cícero Guilhen

O caminhoneiro Benedito Barreto, 64, faz três 
sessões de hemodiálise por semana

 Referência regional e grande prestador 
de serviços através do SUS (Sistema Único 
de Saúde), o serviço de Nefrologia da Santa 
Casa de Marília atende 42,6% da demanda 
de hemodiálise e diálise peritoneal do DRS 
IX (Departamento Regional de Saúde), que 
abrange uma população de 1,2 milhão de 
habitantes em 62 municípios. Dos 800 pa-
cientes com disfunção renal na região, 341 
realizam tratamento na unidade hospitalar 
filantrópica mariliense.
 “O nosso serviço continua atendendo 
grande volume de pessoas durante a pan-
demia de Covid-19, mesmo porque os pa-
cientes com função renal menor que 10% 
não podem parar de fazer a hemodiálise ou 
a diálise peritoneal”, explicou o médico coor-
denador do serviço de Nefrologia da Santa 
Casa de Marília, José Cícero Guilhen.
 Em 2020, o número de sessões de he-
modiálise cresceu 3,3% e a quantidade de 
pacientes admitidos também foi 4,8% maior 
em comparação ao ano anterior, quando 
ainda não tinham sido registrados casos de 
Coronavírus no País.
 Mais de 90% das sessões de hemodiálise 
são realizadas via Sistema Único de Saúde. 

Em 2019, foram 29.775 procedimentos do 
gênero enquanto que no ano passado acon-
teceram 30.502 sessões para a filtragem do 
sangue pelo SUS.
 A maioria dos pacientes faz três sessões 
de hemodiálise, durante quatro horas cada, 
por semana e uma minoria comparece ao 
hospital para fazer este procedimento duas 
vezes por semana.
 O setor de Hemodiálise possui 63 má-
quinas destinadas à filtragem do sangue em 
dois pavimentos. Cinquenta e seis equipa-
mentos fazem o atendimento de rotina, en-
quanto que sete ficam de reserva para serem 
utilizados em caso de necessidade.
 A enfermeira gerente do setor de He-
modiálise da Santa Casa de Marília, Geni dos 
Santos Teles Silva, afirmou que várias medi-
das foram adotadas neste período de en-
frentamento à Covid-19. “Estamos limitando 
a concentração de pessoas na sala de espera, 
respeitando o distanciamento social. Além 
disso, verificamos a temperatura das pessoas 
e orientamos elas a utilizarem as máscaras de 
proteção facial e a higienizarem as mãos com 
álcool gel, oferecido pelo hospital”.
 Em caso de necessidade, máquinas de 
hemodiálise e de diálise peritonial estão dis-
poníveis nos setores de internação do hos-

pital para atender pacientes que precisam 
fazer os procedimentos, mas não podem se 
deslocar. “Existem pacientes em tratamento 
de Covid com disfunção renal que precisam 
fazer as sessões”.

Pacientes
 Morador de Oscar Bressane, o caminho-
neiro Benedito Carlos Barreto, de 64 anos, 
tinha problemas com hipertensão e após 
constatar a disfunção dos dois rins teve que 
iniciar o tratamento, pelo SUS, na Santa Casa 
de Marília, há seis anos. “Venho toda segun-
da, quarta e sexta aqui. O atendimento é 
nota 10, as profissionais são extremamente 
atenciosas. Até brinco que minha namorada 
é a máquina de hemodiálise. Tinha hiperten-
são arterial severa e hoje preciso controlar o 
consumo de sal, evitar alguns alimentos e in-
gerir outros em pequena quantidade. Com a 
hemodiálise mantenho uma boa qualidade 
de vida”.
 A comerciante Eliana Balarin de Oliveira, 
de 55 anos, ressaltou o acolhimento da equi-
pe de profissionais do serviço de Hemodiáli-
se da Santa Casa de Marília. “Venho três vezes 
por semana fazer as sessões e fico feliz que 
o atendimento tenha sido mantido mesmo 
com a pandemia. Necessito desta filtragem 
dos rins e agradeço o hospital por sempre 
nos atender bem”.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Marília elege diretoria 
 Encontro dos representantes do Con-
selho de Administração realizado através 
de videoconferência elegeu e deu posse, 
no dia 6 de março de 2021, à nova diretoria 
da Irmandade da Santa Casa de Misericór-
dia de Marília. 
 Norival Carneiro Rodrigues é o novo 
provedor da instituição para a gestão 2021-
2024. Luiz Antônio Orlando foi eleito o 1º 
vice-provedor, Francisco Carlos Verza o 2º 
vice-provedor, Wilson Passador o secretá-
rio geral, Nivaldo Liguori o 1º secretário, 
Fabrício Garla o 2º secretário, João Carlos 
Sproesser Mathias o tesoureiro geral, Ivan 
Jacinto Zochio o 1º tesoureiro e Washing-
ton Carneiro Guillen o 2º Tesoureiro.

Conselho Fiscal
 Assembleia da Irmandade também 
aconteceu para a eleição e posse do Con-
selho Fiscal para a gestão 2021-2024.
 Assumem como membros titulares: Is-
sei Sakamoto, José Geraldo Garla e Paulo 
Carvalho Teixeira. Como suplentes, foram 
escolhidos: João Gonçalves, João Paulo de 
Souza e Odair Aparecido Martins.

Primeira reunião
 O primeiro encontro de trabalho já 
aconteceu no dia 12 de março, no salão de 
reuniões do hospital. Na oportunidade foi 
passado um panorama atual da instituição 
e discutidas as principais metas para a ges-
tão que se inicia à frente da unidade hospi-
talar filantrópica mariliense.

Primeira reunião da nova diretoria

 Os médicos residentes aprovados no 
processo seletivo do Programa de Resi-
dência Médica da Santa Casa de Marília 
foram recepcionados na manhã do dia 8 
de março. Seguindo as recomendações do 
Ministério da Saúde no enfrentamento à 
pandemia de Covid-19, cerimônia foi reali-
zada no salão de reuniões da instituição e 
contou com a presença de representantes 
da direção do hospital.
 Minuto de silêncio foi respeitado antes 
do início da solenidade em homenagem a 
Milton Tédde, provedor da Santa Casa de 
Marília por 14 anos e voluntário do hospital 
por cerca de 40 anos, falecido no último dia 
25 de fevereiro.
 “Convivi com o Milton por 30 anos. 
Uma pessoa íntegra que sempre teve todo 
o meu respeito. Acredito que seja impor-
tante lembrarmos dele como esta pessoa 
que tanto fez, não só pelo hospital, mas 
também para o desenvolvimento da cida-
de em diversos setores”, enfatizou o vice-

Médicos residentes aprovados no processo seletivo são recepcionados 
-diretor clínico da Santa Casa de Marília e 
coordenador da Coreme (Comissão de 
Residência Médica) do hospital, Valdeir Fa-
gundes de Queiroz.
 O provedor da Santa Casa de Marília, 
Norival Carneiro Rodrigues, fez menção 
ao saudoso Milton Tédde durante o seu 
discurso. “Conheci o Milton muito novo, 
tive uma convivência de irmão com ele, 
uma pessoa maravilhosa, com 40 anos de 
voluntariado na Santa Casa e que ajudou 
muita gente. Ele estará sempre em nossos 
corações”.
 Após a merecida homenagem a Mil-
ton Tédde e saudação especial ao Dia In-
ternacional da Mulher, Valdeir Fagundes 
de Queiroz falou sobre os desafios dos 
médicos residentes e a importância deste 
período na formação profissional deles. “O 
sucesso só vai vir a partir do que for feito 
no relacionamento profissional de cada 
um. É preciso dar o seu melhor a cada dia. 
Estudem, aproveitem este tempo para se 

Recepção dos residentes aconteceu no salão de 
reuniões da instituição

dedicarem à profissão”.
 Norival Carneiro Rodrigues destacou 
que os médicos residentes têm a sorte de 
estarem juntos de grandes mestres ensi-
nando-os na Santa Casa de Marília. “Nosso 
hospital conta com profissionais de alto 
gabarito, que serão fundamentais para 
o aprendizado de todos vocês. Classifico 
como muito importante valorizar as pes-
soas e podem ter certeza que vocês terão 
equipes maravilhosas de profissionais de 
saúde trabalhando ao lado de vocês”. 



Visita ao Hospital de Amor de Barretos - Representantes da Santa Casa de Marília esti-
veram recentemente no Hospital de Amor de Barretos para conhecer o modelo de gestão 
da instituição. A visita foi intermediada pelo deputado federal Capitão Augusto (PL) e pela 
coordenadora regional do PL Mulher, Daniele Alonso. O coordenador do setor de Oncolo-
gia e assessor da Direção da Santa Casa de Marília, Elton Turola, esteve acompanhado do 
responsável pela Captação de Recursos, Alex Torres e do farmacêutico da Oncologia da 
Santa Casa de Marília, Fabiano Bueno. Na oportunidade, foi possível conhecer a estrutura 
oferecida pela instituição reconhecida pelo grande trabalho desenvolvido no tratamento 
do câncer.

Oncologia registra aumento no número de 
atendimentos mesmo com pandemia
 O serviço de Oncologia da Santa Casa de Marília registrou aumento no número de aten-
dimentos mesmo com o enfrentamento à Covid-19.
O hospital fez 7,6% mais sessões de quimioterapia em 2020 (ano em que teve início a pande-
mia) em relação a 2019 (quando ainda não havia registros da doença).
 Vale lembrar que mais de 90% das sessões de quimioterapia realizadas na unidade hospi-
talar filantrópica mariliense acontecem através do SUS (Sistema Único de Saúde) e se forem 
contabilizados apenas os procedimentos pelo sistema público de saúde do governo federal 
o crescimento constatado é ainda maior, chegando a 10%. 
 A quantidade de consultas médicas e da equipe multiprofissional também foram maio-
res em ano de pandemia (2020) do que no ano anterior. Total de 19.839 atendimentos do 
gênero (média de 1.653 por mês) aconteceram no ano passado e 18.635 consultas (média de 
1.553 por mês) no ano anterior (2019).

 As cirurgias oncológicas tiveram ligeira 
queda em 2020, em um comparativo a 2019, 
ano em que a pandemia ainda não havia se 
instalado. Mais de 80% das intervenções cirúr-
gicas aconteceram através do SUS nestes dois 
períodos. Foram 624 procedimentos cirúrgi-
cos do gênero (média de 52 por mês) no ano 
retrasado, sendo 505 (média de 42 por mês) 
pelo SUS e total de 532 (média de 44 por mês) 
no ano passado, com 441 cirurgias (média 
de 37 por mês) realizadas através do Sistema 
Único de Saúde. Mesmo com esta queda a 

Santa Casa de Marília é a unidade hospi-
talar que realiza o maior volume cirúrgico 
oncológico pelo SUS na área correspon-
dente ao DRS-IX (Departamento Regional 
de Saúde).

Ações durante a pandemia
 A médica oncologista coordenadora 
do Centro de Oncologia da Santa Casa de 
Marília, Lia Rachel Gaspari, enfatizou que 
durante a pandemia os pacientes não 
deixaram de ser assistidos. “Adotamos al-

gumas medidas, até para evitar aglomera-
ções, seguindo sempre as recomendações 
do Ministério da Saúde. Alguns pacientes 
clínicos tiveram atendimentos remotos”, 
explicou ela.
 De acordo com Lia Rachel, a Oncolo-
gia vem aperfeiçoando seu atendimento 
a cada dia e o paciente recebe assistência 
médica, psicológica, nutricional, fonoau-
diológica e odontológica, além do apoio 
na área de terapia ocupacional.
 Um diferencial da Oncologia da Santa 
Casa de Marília é que o paciente é fideli-
zado ao médico. “Isso é muito importante 
para o sucesso do tratamento, pois o pro-
fissional cria um vínculo com o atendido, 
facilitando esta relação e ocasionando ga-
nhos extremamente positivos”.
 A Santa Casa de Marília conta com cirur-
giões e oncologistas clínicos formados em 
grandes universidades, faculdades e com 
experiência em hospitais de referência no 
tratamento do câncer como A.C. Camargo 
e Amaral Carvalho, além de médicos liga-
dos ao Inca (Instituto Nacional do Câncer).

Experiência do paciente
 Em tratamento de um mieloma múlti-
plo Santa Casa de Marília, a professora de 
história aposentada Maria Haydée Mar-
ques Rodrigues, de 73 anos, falou sobre o 
atendimento que recebe. “O pessoal daqui 
é excelente. Os profissionais desta insti-
tuição nos tratam com doçura, são gentis 
e nos ajudam a enfrentar nossas dificul-
dades”, comentou ela, que comparece à 
unidade hospitalar uma vez por mês para 
fazer quimioterapia.
 Já a serviços gerais Rosa Teixeira Co-
neglian, de 64 anos, passa por sessões de 
quimioterapia no hospital uma vez por se-
mana. “A equipe é nota 10. Sou muito bem 
atendida e isso me motiva a lutar contra 
qualquer adversidade. As pessoas que aqui 
trabalham são maravilhosas e amenizam a 
dor que sentimos”.

Maria Haydée Rodrigues, 73: “Os profissionais
são gentis e nos ajudam a enfrentar nossas
dificuldades”

A médica oncologista 
coordenadora do Centro de 
Oncologia da Santa Casa,
 Lia Rachel



1.170 funcionários, corpo clínico e residentes 
recebem vacina contra a Covid-19
 A Santa Casa de Marília aplicou as duas 
doses da vacina Coronavac em 1.170 funcio-
nários, médicos do corpo clínico e residen-
tes, do final de janeiro até o início de março 
de 2021. A imunização é produzida pelo 
Instituto Butantan em parceria com a farma-
cêutica chinesa Sinovac.
 “Tivemos uma resposta satisfatória da 
nossa comunidade interna. Primeiro aten-
demos os profissionais da linha de frente 
de atendimento ao Covid e à medida em 
que foram chegando mais doses da vacina 
conseguimos estender à linha assistencial 
Não Covid, seguida das áreas de apoio, de 
atendimento e administrativo”, destacou o 

superintendente assistencial da Santa Casa 
de Marília, Márcio Mielo.
 “O sentimento do profissional da saúde, 
ao ser vacinado, é de emoção, esperança e 
alívio”, enfatizou a enfermeira do trabalho do 
SESMT (Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho), Silvia Ferraz. 
 “A imunização acontece após o ciclo va-
cinal completo - no caso da Coronavac, após 
15 dias da aplicação da segunda dose - , perí-
odo em que o organismo produz anticorpos 
que o defendem contra a infecção viral pelo 
coronavírus”, destacou a coordenadora de 
Enfermagem da Santa Casa de Marília, Tatia-
na Garbelini.

 Vale ressaltar que mesmo sendo vacina-
da é importante que a pessoa continue uti-
lizando máscaras de proteção facial e os EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual), bem 
como a constante higienização das mãos e a 
manutenção do distanciamento social.

Imunização contra o Coronavírus no hospital

Hospital inicia implementação do Programa de 
Conformidade em Privacidade e Proteção de Dados
 A Santa Casa de Marília iniciou a imple-
mentação do Programa de Conformidade 
em Privacidade e Proteção de Dados. Pales-
tra sobre os impactos da LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados) e a metodologia de 
trabalho promovida pelo responsável da área 
de Direito Digital e Proteção de Dados do 
Escritório Gomes Altimari Advogados, Lucas 
Colombera e com o especialista em Seguran-
ça da Informação, Fábio Dacêncio, marcou o 
início das atividades da instituição.
 O Escritório Gomes Altimari Advogados 
vai prestar consultoria jurídica e técnica para 
a Santa Casa de Marília, em um trabalho com 
previsão de conclusão para 13 meses.
 “A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe 
impacto econômico regulatório transversal 
em todos os modelos de negócio, o que não 
seria diferente para o setor da saúde. Mas, ao 
contrário do que alguns costumam defender, 
empresas, hospitais, laboratórios e planos de 
saúde devem enxergar o Programa de Con-
formidade como uma verdadeira janela de 
oportunidades para estabelecer um forte ele-
mento de confiança com os titulares (pacien-
tes e colaboradores) e parceiros, demons-
trando transparência e preocupação com 
questões de privacidade, proteção e uso ade-
quado de dados pessoais. Infelizmente, ainda 
é comum se referir à famosa LGPD enquanto 
um espantalho, entendimento este que não 
se aplica à Santa Casa”, enfatizou o advogado 
Lucas Colombera.

 No Brasil, esta cultura de privacidade e 
de proteção de dados, embora esteja “enga-
tinhando”, já é uma crescente e a população 
brasileira está se conscientizando sobre a 
necessidade de ter o controle de seus dados 
pessoais, afinal de contas, é uma tendência 
mundial.
 De acordo com o profissional, o setor de 
saúde ainda está bem tímido em relação aos 
verdadeiros impactos que a LGPD vai trazer 
para a área médica. “A LGPD surgiu para es-
tabelecer a regra do jogo, desde o comparti-
lhamento de dados entre os setores público 
e privado, a forma de obtenção destes dados 
pessoais diretamente com o paciente, a for-
ma de armazenar o prontuário médico do 
paciente e a forma de compartilhar e forne-
cer inúmeros direitos dos titulares previstos 
na Lei Geral de Proteção de Dados. Trata-se 
de uma longa jornada de adequação a ser 
desenvolvida e, aqui na Santa Casa de Marí-
lia, os trabalhos já começaram”.

Palestra sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

 “Após várias reuniões internas para defi-
nir a formação do Comitê de Privacidade e 
Proteção de Dados da Santa Casa, iniciamos 
a primeira fase da metodologia de trabalho 
para conhecer os principais processos, a or-
ganização e a capacitação dos seus mem-
bros sobre questões de privacidade e prote-
ção de dados”, explicou Colombera.
 O passo seguinte será a realização de 
várias entrevistas com membros do Comitê 
e demais colaboradores de diversas áreas da 
Instituição para identificação dos dados. “Em 
um terceiro momento, o Gomes Altimari 
Advogados apresentará um relatório de ade-
quação, indicando à Santa Casa de Marília 
as ações a serem implementadas. Posterior-
mente, vamos estabelecer um cronograma 
e planos de ação para implementação das 
medidas necessárias em conformidade com 
a legislação.”, finalizou o representante do Es-
critório Gomes Altimari Advogados”.



Prestação de Contas de Emendas Parlamentares

Convênios Federais

Convênios Estaduais 2018 2019 2020

Parlamentar Tipo Valor Tipo Valor Tipo Valor

Carlos Neder Custeio 300.000,00

Ataíde Teruel Custeio 200.000,00

Sargento Neri Custeio 100.000,00

Coronel Nishikawa Custeio 400.000,00

Gil Diniz Custeio 130.000,00

Professora Bebel Custeio 100.000,00

Adalberto de Freitas Custeio 490.000,00

Ricardo Mellão
Equipamentos para o 
setor de Engenharia 
Clínica

400.000,00

Vinícius Camarinha
Obras do Serviço de Nutrição 
e Dietética (Cozinha e 
Refeitório)

1.650.000,00

Total de emendas 300.000,00 200.000,00 3.270.000,00

2019 2020

Parlamentar Tipo Valor Tipo Valor

Adriana Ventura Incremento de Teto Media e Alta 
Complexidades 200.000,00

Arlindo Chinaglia Incremento de Teto Media e Alta 
Complexidades 100.000,00

José Mentor Ventilador Pulmonar 100.000,00

Luiz Flávio Gomes Incremento de Teto Media e Alta 
Complexidades 100.000,00

Major Olímpio Incremento de Teto Media e Alta 
Complexidades 200.000,00

Marco Bertaiolli Incremento de Teto Media e Alta 
Complexidades 100.000,00

Mendes Thame Incremento de Teto Media e Alta 
Complexidades 180.000,00

Rodrigo Agostinho Ventilador Pulmonar / 
Monitor Multiparâmetro

175.000,00

Walter Ihoshi
Mesa Cirúrgica Elétrica
Aparelho de Anestesia
Cama Hospitalar tipo fawler elétrica

500.000,00

Total de emendas 1.080.000,00 575.000,00



Com 40 anos de Santa Casa, 
Milton Tédde deixa legado de 
liderança, seriedade e voluntariado
 O provedor da Santa Casa de Marília, 
Milton Tédde, faleceu aos 84 anos no dia 
25 de fevereiro, deixando um legado de li-
derança, seriedade e voluntariado. Foram 
40 anos dedicados ao hospital e uma vida 
com atuações de destaque como empre-
sário, pecuarista e representando diversas 
entidades da cidade.
 Milton Tédde deixou a esposa Barbara 
Dabus Tédde e os filhos Vilma Tédde de 
Moraes, Milton Tédde Filho, José Luiz Téd-
de e Fábio Tédde, além de netos e bisne-
tos.
 O então 1º vice-provedor da Santa Casa 
de Marília, Norival Carneiro Rodrigues, dis-
se que Milton Tédde deu a sua vida para o 
hospital. “Um homem dedicado à família, 
ao comércio de Marília. A Santa Casa e a ci-
dade como um todo devem muito a ele. O 
Milton sempre dizia que a Santa Casa era o 
segundo lar dele. Estou há 25 anos como 
voluntário do hospital e posso dizer do 
irmão, companheiro e grande mestre que 
perdi. Uma pessoa dedicada à filantropia 
que merece o reconhecimento de toda a 
sociedade pelos grandes feitos”.
 O superintendente geral da Santa Casa 
de Marília, Sérgio Stopato Arruda, ressal-
tou alguns dos pontos marcantes de Mil-
ton Tédde. “Um líder, filantropo, visionário, 
íntegro. O Sr. Milton era uma pessoa exi-
gente, firme, mas ao mesmo tempo de um 
coração gigante, um amigo, um pai”, disse 
ele, emocionado. “Como provedor ele foi 
fundamental. Com liderança e visão de 
futuro restabeleceu a credibilidade da ins-
tituição com muita transparência, serieda-
de e cumprindo com todas as obrigações, 
sendo fundamental para que o hospital 
caminhasse para um crescimento sólido, 
sempre dando muita importância e valori-
zando todos os colaboradores”, acrescen-
tou.

Na Santa Casa de Marília
 Em 31 de março de 1982, o então pro-
vedor da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Marília, Clóvis de Cerquei-
ra César, convida Milton Tédde a ocupar 
uma vaga de mesário na Irmandade, em 
função do falecimento de João Neves de 
Camargo.
 Em 12 de março de 1985, Milton Tédde 

assume o cargo de 2º secretário da Mesa 
Administrativa da entidade, em decorrên-
cia do falecimento do irmão Arnaldo Men-
des de Oliveira.
 De 1988 a 1991, Milton Tédde assume, 
na provedoria, o cargo de 1º secretário da 
mesa administrativa da entidade, perma-
necendo no cargo nos triênios de: 1991-
1994, 1994-1997 e 1997-2000.
 De 2000 a 2003, ele assumiu o cargo 
de vice-provedor, permanecendo também 
nesta função, no triênio 2003-2006.
 Em 2007, o então provedor Júlio Cé-
sar Brandão deixou o cargo de provedor 
da entidade e foi então que Milton Tédde 
assumiu então a provedoria, permanecen-
do no cargo até fevereiro de 2021. Foram 
aproximadamente 14 anos de serviços 
prestados na gestão da unidade hospita-
lar, com grandes conquistas e realizações 
como a inauguração do Complexo Am-
bulatorial “Bento de Abreu Sampaio Vidal”, 
do novo centro cirúrgico e da reforma dos 
apartamentos das alas E e F, entre muitas 
outras. 

Federação das Santas Casas
 Bastante respeitado no meio hospita-
lar por implantar um modelo de gestão de 
sucesso na Santa Casa de Marília, Milton 
Tédde foi convidado a ocupar cargo de 
destaque na Fehosp (Federação das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado 
de São Paulo) em 2011, quando assumiu 
como diretor administrativo e financeiro, 
cargo que ocupava até a data do seu faleci-
mento.
 Na CMB (Confederação das Santas Ca-
sas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas), Milton Tédde esteve como 
membro titular do Conselho Fiscal, entre 
2014 e 2019 e como membro titular do 
Conselho Consultivo, de 2013 a 2018.

Principais Títulos 
 Em 19 de outubro de 2012, Milton Téd-
de recebeu o título de “Cidadão Mariliense”, 
da Câmara Municipal. No mesmo ano, ele 
foi homenageado como “Administrador 
Hospitalar Emérito” na categoria Hospitais 
Filantrópicos, pela FBAH (Federação Brasi-
leira de Administradores Hospitalares).


