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Autarquia HC Famema: Diretor Geral tem audiência 
com novo Presidente da Assembleia Legislativa 

O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, foi 
recebido em audiência no dia 19 de março, pelo novo Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capez 
(PSDB), para tratar do projeto de lei complementar nº 31/2014, que cria a 
Autarquia HC Famema. O Presidente da AL abriu espaço na sua agenda e 
confirmou a audiência a pedido do Deputado Estadual, Abelardo Camarinha e 
do Prefeito de Marília, Vinícius Camarinha. 

“Aproveitei para cumprimentar o Deputado Fernando Capez pela posse no dia 
15 de março e desejar uma gestão profícua como Presidente da Assembleia 
Legislativa. O novo Presidente confirmou seu empenho para dar prioridade na 
pauta de votação da Assembleia Legislativa do projeto de lei complementar 
que cria a Autarquia HC Famema. Também é importante destacar o empenho 
e a agilidade do Deputado Abelardo Camarinha para efetivar a audiência com o 
novo Presidente. Sua atuação, juntamente com o Prefeito Vinícius Camarinha, 
três vezes deputado estadual, comprova o prestígio que desfrutam na 
Assembleia Legislativa”, frisou o Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo 
Roberto Michelone. 

O projeto de lei complementar que cria a Autarquia HC Famema foi enviado à 
Assembleia Legislativa pelo Governador Geraldo Alckmin. As comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, de Administração Pública e Relações do 
Trabalho, de Saúde, e de Finanças, Orçamento e Planejamento deram os 
pareceres favoráveis para a criação da Autarquia HC Famema. Agora, o 
projeto de lei complementar nº 31/2014 está na Ordem do Dia para ser votado 
em plenário. Se aprovado, será remetido ao Governador Geraldo Alckmin para 
sancionar a lei. 

Pela nova lei, a Autarquia HC Famema vincula-se à Secretaria de Estado da 
Saúde  para fins administrativos e atuará em conjunto e de forma coordenada 
com a Faculdade de Medicina de Marília, para fins de ensino, pesquisa e 
extensão.  
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Diretor Geral da Famema  expõe redução de custeio para 

Secretários de Estado 

O Diretor Geral da Famema (Faculdade de Medicina de Marília), Prof. Dr. 

Paulo Roberto Teixeira Michelone, tem participado de audiências para discutir 

a redução de custeio à Instituição. Nesses encontros realizados nos meses de 

fevereiro e março com os Secretários de Estado da Saúde, Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Planejamento e Casa Civil, o 

Diretor Geral da Famema expôs sua grande preocupação com a redução dos 

repasses financeiros à Instituição neste ano. 

“Entendo que a crise no cenário econômico nacional esteja afetando todos os 

estados e municípios do país e também o Complexo Famema, entretanto em 

2014 nossa Instituição já apresentava um orçamento ajustado e limítrofe para o 

atendimento aos municípios que integram a RRAS 10 (Rede Regional de 

Atenção à Saúde). Demonstramos aos Secretários e ao Vice-Governador, a 

necessidade de manter as mesmas condições financeiras de 2014, para que a 

atenção de assistência à saúde do Complexo Famema não seja afetada. O não 

repasse para este ano de R$ 712.000,00 mensais do reajuste de 6,08% do ano 

de 2014, significa um corte de 25% no custeio assistencial. Tivemos que 

priorizar o pagamento da folha dos funcionários em relação à assistência a 

saúde, enfatizou o Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone. 

 

 

Ação do Sinsaúde limita horas extras no Complexo Famema 

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

(Sinsaúde) promoveu ação civil coletiva, apresentando com um dos pedidos, o 

fim da realização de horas extras no Complexo Famema. Na audiência 

realizada no dia 16 de março de 2015, entre representantes da Fundação 

Municipal de Ensino Superior de Marília (FMESM) e do Sinsaúde, ficou 

decidido nos autos da ação que, a contar desta data, no prazo de seis meses, 

as horas extras serão limitadas em até 48 horas mensais nos termos do acordo 

coletivo em vigência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 a onerar os 

cofres da Instituição. 

 


