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Governo se compromete com a regulamentação do Pró-Santas Casas

A CMB, juntamente com parlamentares da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Federações estaduais e
representantes de hospitais sem fins lucrativos, estiveram na Presidência da República, Congresso Nacional e
Ministério da Saúde nessa quarta-feira (04), para apresentar pleitos especialmente em relação à regulamentação da
Lei Pró-Santas Casas (13.479/2017). As autoridades, incluindo o presidente Temer, se comprometeram a
regulamentar a matéria e incluir os recursos necessários para a viabilização do Programa de Financiamento Específico
de Santas Casas e hospitais filantrópicos que atuam no SUS.
O primeiro encontro foi com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que se comprometeu a verificar
a redação do novo Projeto de Lei sobre créditos suplementares, que deve chegar à Câmara ainda esta semana, e
incluir a previsão de recursos à viabilização do Pró-Santas Casas para este ano.
Durante a reunião, o presidente da CMB, Edson Rogatti, disse que as linhas de crédito previstas pela Lei 13.479 não
são a solução para os hospitais, mas dão fôlego às instituições. Cada presidente de Federação explicou o montante
da dívida de seus hospitais, ressaltando, porém, a atuação do segmento filantrópico na saúde de seus respectivos
Estados, onde são responsáveis por mais de 50% dos atendimentos SUS.
No Senado, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, recebeu os representantes e ouviu os pedidos de apoio do
segmento.
O presidente Rogatti, juntamente com o deputado Toninho Pinheiro (PP-MG), e o membro do Conselho Consultivo da
CMB e diretor da Santa Casa de Porto Alegre, Júlio de Matos, foi recebido pelo Presidente da República, Michel Temer,
para tratar do assunto. Rogatti explicou ao presidente a necessidade de regulamentação da matéria e Michel Temer
garantiu que vai atender o pleito 'de um jeito ou de outro'.
Já o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, recebeu os participantes do movimento, na companhia de representantes da
Caixa Econômica Federal (CEF). Ele ouviu as colocações dos deputados sobre a importância do Pró-Santas Casas e
disse que solicitou à CEF que elabore uma proposta de suplementação de subsídios. [Leia a matéria completa aqui]
Confira as fotos e vídeos do movimento no Facebook da CMB.

