
PODER TEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLAÏIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

6A8INETE DEPUTADO JOÃO LUIZ

REqUERIMENTO N"
qD

ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. 1L6 e art. 120, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2', inciso V, da

Constituição do Estado do Amazonas, que seja enviado expediente à Secretaria Municipal de

Saúde do Município de Manaus - SEMSA, para que encaminhe a esta Casa Legislativa

informações a respeito do Acordo de Cooperação Técnica np OO3/20L9, celebrado entre a

Prefeitura Municipal de Manaus e a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e

Assistência à Saúde- Hospital Adventista.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Apresento aos nobres pares requerimento com intuito de ser aprovado e devidamente

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Manaus, para que seja

enviado a esta Casa Legislativa informações sobre o Acordo de Cooperação Técnica de ns

0A3|2AL9 celebrado emIS/LL/2019 entre a Prefeitura Municipal de Manaus e a Associação

Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde - Hospital Adventista.

O Acordo de Cooperação Técnica ns 003/2019, celebrado em tgltt/2019, entre o Município

de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, e a Assocíação Adventista

Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde - Hospital Adventista de Manaus, tem

como objeto estabelecer a mútua colaboração entre a entidade sem fins lucrativos e a

Prefeitura Municipal de Manaus, visando a prestação de serviços de apoio diagnóstico com

exames laboratoriais e de imagem, de forma complementar, e consultas médicas aos
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usuários do Sistema Único de Saúde -SUS, tendo como vigência24 (vinte e quatro) meses,

contados a partir da data de sua assinatura.

Logo, estando o contrato em pleno vigor, é que requeiro informações sobre o quantitativo

de serviços executados aos usuários do SUS realizados pela instituição no período de 01 de

março de 2020 até a presente data.

Ao bem da verdade, a instituição hospitalar, ora requisitada, é uma entidade sem fins

lucrativos, portanto recebe isenção de natureza tributária, e é de suma importância trazer à

baila se está havendo realmente uma contrapartida por parte do hospital, é necessário

avaliar se o incentivo fiscal traz retorno eficaz ao Estado, e mais especificamente à

população vulnerável da sociedade.

Um hospital filantrópico, em tempo de pandemia decorrente do Covid-l-9, deve exercer uma

parcela importante no âmbito hospitalar do Estado, no que diz respeito, primordialmente,

nos serviços assistenciais para o Sistema Único de Saúde.

Deve-se caracterizar pela oferta de serviços de natureza social com propósito beneficente

aos usuários, seja por meio do SUS, seja por atendimento individualizado.

No entanto, é notório que a instituição não vem trabalhando dessa forma, está totalmente à

contramão de seus propósitos, como podemos acompanhar em alguns links relacionados

a baixo:

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/procon-am-notifica-hospital-particular-de-

manaus-por-aumento-no-preco-dos-servicos

https://www.acritica.com/chan nels/mana us/news/vereadores-cobra m-q ue-im u nidade-

tributa ria-de-hospital-adventista-seja-revista

https://bnca mazonas.com. br/rapid inhas/cobra nca-hospita l-pa rticu lar-manaus/

https://d.emtempo.com .br/saude/2oL904lem-meio-a-pandemia-hospital-adventista-chega-

a-cobrar-r100-m i l-no-a m
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Destaca-se, ainda, que foram ventiladas várias informações nas mídias, que vão desde o fato

do hospital deixar de recolher para a União e para o Estado mais de RS SO milhões por ano,

até o fato de que o terreno onde está localizado a instituição é cedido pela Suframa.

A Câmara Municipal de Manaus já solicitou informações ao Hospital, o Procon procedeu com

a devida notificação, o Ministério Púbico do Estado está investigando por meio de lnquérito

Administrativo, e não podemos ficar omissos a tais fatos.

Desta forma, é que requeiro que sejam prestadas informações a esta Casa Legislativa, por

parte da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, para que possamos averiguar sobre a

contraprestação da Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à

Saúde- Hospital Adventista à todos os usuários do SUS, em tempo de pandemia decorrente

do Covid -19, em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica ne 003/2019.

Assim, solicito aos nobres pares a aprovação deste Requerimento e em seguida, que seja

encaminhada cópia deste à Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM, no endereço eletrônico:

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, Ne 1695, Adrianópolis, CEP: 69057-00L, Manus-AM.

PIENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus, 10 de junho de 2020.

JOÃO LUrZ

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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