
Em Defesa do

Nº 03 • Agosto /2018

A 
Comissão Consultiva Mista do 
Iamspe (Instituto de Assistên-
cia Médica do Servidor Público 
Estadual), da qual a APEOESP 

faz parte, realiza no próximo dia 21 de 
agosto, a partir das 9 horas, o XV En-
contro Estadual. O evento, que conta 

Encontro Estadual da 
CCM será dia 21 na Alesp

CCM-Iamspe cobra secretário

Superintendente 
pede demissão
Na tarde de segunda-feira, 13, 

o superintendente interino do 
Iamspe, Márcio Cidade Gomes, 
pediu demissão.  Márcio Cidade, 
que ocupava o cargo de diretor 
do Departamento de Convênios 
e Assistência Médica (DECAM) do 
instituto, assumiu o cargo depois 
da exoneração de Latif Abrão 
Júnior, no dia 4 de abril. Latif 
Abrão é acusado pelo Ministério 
Público de firmar, em 2009 e 
2014, contratos com a empresa 
Qualicorp, que teriam desvio de 
finalidade e que causaram prejuí-
zos de R$ 405 milhões aos cofres 
do Iamspe.

Na quinta-feira, 16, por Decre-
to, o governador indicou para o 
cargo de Superintendente do Ia-
mspe a ex-diretora administrativa,  
Maria das Graças Bigal Barboza 
da Silva, que já ocupou cargos 
em empresas de economia mista, 
fundações, administração direta e 
autarquias do Estado de São Paulo.

com o apoio da Frente 
Parlamentar em Defe-
sa do Iamspe, acon-
tecerá no Auditório 
Paulo Kobayashi, da 
Assembleia Legislati-
va, e é aberto a todos 
os servidores públicos 
estaduais.

Mais uma vez, os 
participantes do En-
contro debaterão o 
próprio Instituto e em 
especial o Hospital do 
Servidor Público (HSPE) 
e seus problemas diá-
rios, como a emergen-

te necessidade de garantir a cota-parte 
de 2% por parte do governo estadual no 
Orçamento; a instituição de um Conse-
lho Administrativo, Deliberativo, Fiscal e 
Paritário; o fortalecimento da luta contra 
qualquer iniciativa que indique privatiza-
ção do Instituto, entre outros assuntos. 

Como fase de preparação do 
Encontro Estadual, a CCM Iamspe 
realizou reuniões com o governador 
e com o Secretário de Planejamento 
e Gestão, cobrando propostas para 
soluções para o Instituto (leia matéria 
neste boletim).

Na Assembleia Legislativa, a CCM 
buscou o apoio de deputados da Fren-
te Parlamentar para a elaboração de 
emendas à Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), que até o fechamento 
deste boletim, por disputas políticas 
entre a atual base do governador e o 
PSDB, base de Geraldo Alckmin, ainda 
não fora votada.

No dia 2 de agosto, 
membros da CCM-Ia-
mspe, entre eles repre-
sentantes da APEOESP, 
reuniram-se com o Se-
cretário de Planejamen-
to e Gestão do governo 
do Estado para cobrar, 
entre outras reivindica-
ções, a contrapartida 
do governo de 2% para 
o Iamspe, melhoria no 
atendimento do Hospital do Servidor 
Público; a não transformação do Ins-
tituto numa autarquia especial, que 
seria o caminho para a privatização, 
mas, ao contrário, que as mudanças 
implantem uma gestão – adminis-
trativa e financeira – paritária; mais 
verbas e a participação no processo de 

escolha do Superintendente.
Os membros da CCM cobraram do 

governo que garanta verbas para que 
o Iamspe cumpra seus compromissos 
com fornecedores, além da imediata 
regularização do pagamento dos 
funcionários do Hospital do Servidor 
Público (HSPE).


