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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

23.05.2018 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Boa tarde, senhoras e 

senhores. Esta sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as 

Organizações Sociais de Saúde teve duas convocações, a primeira delas às 13 horas. 

Não havendo quórum, apenas com a presença do deputado Marco Vinholi e Carlos 

Neder, nós vamos aguardar a segunda convocação prevista para às 13 horas e 30 

minutos.  

 

* * * 

 

- É feita uma pausa de 30 minutos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Boa tarde a todos. 

Havendo número regimental declaro aberta a 18ª reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída com pelo Ato de nº de 17, de 2018, com a finalidade de apurar as 

denúncias de irregularidades dos contratos celebrados com as organizações sociais de 

saúde pelas prefeituras e pelo Governo do Estado. 

Quero registrar a presença dos nobres deputados: Cássio Navarro, relator dessa 

Comissão; Wellington Moura, vice-presidente da Comissão; Carlos Neder; Barros 

Munhoz; Davi Zaia. Quero agradecer a presença, de quem nos visita hoje e vem 

acompanhar o trabalho, ao lado do nobre deputado Barros Munhoz, o procurador de 

justiça do Ministério Público, Dr. João Garreta, que cuida de crimes dos prefeitos, e 

veio nos acompanhar e nos dar sua honra aqui hoje. Muito obrigado Dr. João Garreta.  

Dando continuidade aos trabalhos, solicito a Secretaria a leitura da Ata da 

reunião anterior.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO – PSDB - Questão de ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pela ordem, nobre 

deputado Cássio Navarro.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO – PSDB - Para dispensar a leitura da Ata da sessão 

anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – É regimental a solicitação 

de V. Exa. e está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Dois, objeto proceder a 

oitiva do Dr. Antonio Rugolo Junior, secretário adjunto da Secretaria de Estado e 

Saúde, convidado com o objetivo de prestar informações, esclarecimentos sobre 

assuntos pertinentes ao objeto da CPI. Quero convidar ao Dr. Antonio Rugolo Junior 

para que tome assento ao nosso lado direito e desde já agradeço a sua presença.  

Dando continuidade, quero agradecer a presença do Dr. Antonio Rugolo Junior, 

secretário adjunto da Secretaria do Estado e Saúde. Hoje, como titular da pasta, até 

porque o secretário pelas informações está viajando. É uma alegria recebe-lo, obrigado 

por agendar o mais rápido possível. Vou conceder a palavra a V. Exa. pelo tempo de até 

20 minutos para fazer a explanação que achar necessária.  

Logo em seguida vamos fazer a abertura das inscrições, para que os deputados 

possam fazer as suas perguntas. Quero dizer que hoje temos a presença do Tribunal de 

Contas, pelo Sr. Gustavo Pereira, servidor da 1ª Diretoria de Fiscalização, que está aqui 

conosco, ao lado daquela elegante senhorita de cor laranja. Obrigado pela sua presença. 

Vou dar a palavra ao senhor. Obrigado, Dr. Rugolo, fique à vontade.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Boa tarde Sr. Presidente dessa 

Comissão Parlamentar, deputado Edmir Chedid, a quem estendo os cumprimentos aos 

demais membros da Comissão. É uma honra estar aqui perante essa Comissão e em 

atendimento ao convite feito. Me coloco à disposição para as informações, 

esclarecimentos que a Comissão entenda que sejam necessários.  

Queria falar um pouquinho da minha carreira. Sou formado em Medicina em 

Botucatu, em 1982, fiz residência lá mesmo. Trabalho na área de pediatria, mais 

especificamente em UTI neonatal. Fiz mestrado, doutorado, uma carreira universitária. 

Foi responsável pelo serviço de UTI neonatal na Faculdade de Medicina de Botucatu na 

Unesp. Em 2000, o superintendente do Hospital das Clínicas me convidou para chefiar a 

divisão médica do hospital. 
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Assim começou a minha carreira de gestão administrativa. Nesse mesmo período 

comecei a fazer cursos de especialização na área de gestão da saúde. Fiz um MBA em 

parceira da Unesp com a FGV, em gestão hospitalar e fiz mais dois cursos de 

administração hospitalar também. Posteriormente fui presidente da Fundação, da 

Famesp, por um período curto e depois fui superintendente do Hospital das Clínicas de 

Botucatu.  

Também por um período fui diretor da Faculdade de Medicina em Botucatu. Em 

2012, 2013, mais precisamente, a convite do então secretário de saúde do Estado e do 

governador, fui para Bauru para poder administrar hospitais que a época o hospital de 

base de Bauru e a maternidade de Santa Isabel estavam completamente abandonados e 

praticamente fechados. Esse convite seria muito pesado para mim porque eu teria que 

deixar minha carreira universitária. 

Mas, a pressão foi grande, e, eu acabei indo para lá e me afastando da carreira 

universitária, dando aulas e alguma coisa, mas não mais dedicado exclusivamente a ela. 

Acho que o trabalho feito em Bauru e nesses hospitais de recuperar os hospitais, os de 

base que estavam com 60 leitos e hoje tem 160 funcionando. A UTI tem 28 leitos hoje, 

praticamente não existiam antes. A maternidade completamente reformada, ampliada e 

em pleno funcionamento.  

Acho que o trabalho feito foi bastante profícuo, e, pelo menos a população da 

região e as pessoas com quem temos contato valorizaram bastante, e afirmam que 

melhorou muito a assistência à saúde na região. Eu acho que por esses motivos todos e 

essa carreira em gestão na área da saúde motivou o atual secretário a fazer o convite 

para que eu fosse o seu adjunto.  

Acho que é isso, estou à disposição, as perguntas e o que eu puder responder 

com certeza o farei e lembrar que eu estou a menos de um mês como secretário adjunto, 

então não tenho conhecimento de todas as prováveis perguntas e informações que os 

senhores queiram.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem. Quero 

registrar a presença do líder do PSDB, o deputado Marco Vinholi, e também integrante 

dessa Comissão. Deputado Wellington Moura tem a palavra, já fez a inscrição. Por 

gentileza, nobre deputado e vice-presidente da Comissão.  
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O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Dr. Antonio Rugolo, obrigado pela 

sua presença nessa CPI. Gostaria de fazer algumas perguntas a Vossa Excelência. O 

senhor ocupou anteriormente, me corrija, o cargo de presidência da Fundação para o 

desenvolvimento médico e hospitalar da Famesp, como o senhor acabou de nos 

informar. Pesquisando no site da Fundação, consta que o senhor continua ainda como 

membro nato do seu Conselho Consultivo.  

Por exercer o cargo de diretor executivo dos ambulatórios especializados. O 

senhor não acha – é uma pergunta que eu quero fazer – questionável, que com vínculos 

desse calibre com a Fundação, que o senhor exerça o cargo de secretário adjunto? Ainda 

pesquisando no site da Fundação, o seu nome continua constando como seu presidente. 

Afinal, houve o seu afastamento ou licenciamento do cargo? Houve ou não esse 

afastamento? 

Com quais entidades a Fundação mantém convênio? Qual é a sua opinião sobre 

as pessoas ligadas a organizações sociais? Em assumir cargos que atuam 

acompanhamentos, fiscalização e controle dos referidos contratos? O senhor é a favor 

ou é contra? Como secretário em exercício, o senhor assinou algum contrato, seja ele 

emergencial até o prezado momento, nesse período, com alguma organização social? 

O senhor indicou ou nomeou pessoas para cargos na Secretaria? Se positivo, 

quais? O senhor faz parte ou já prestou serviços para alguma outra organização social 

como quarteirizado? Se sim, quais são? Médicos e funcionários do Estado são sócios de 

empresas que prestam serviços para organizações sociais que trabalham para o Estado. 

Essa atitude é proibida no estatuto do funcionário público. O levantamento do Tribunal 

de Contas com base nessa CPI, nesse duplo recebimento, quais foram as medidas 

tomadas pela Secretaria da Saúde com base nas denúncias apresentadas pelo conselheiro 

estadual. 

Não sei se ele se encontra hoje, o Amauri Bezerra, e pela imprensa nesses dias.  

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, eu solicitaria que essa pergunta 

especificamente não fosse dirigida ao secretário adjunto... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - ... Que está em exercício hoje. 

 

O SR. - Há menos de 30 dias. Obviamente a competência disso é do secretário 

que está viajando e não do adjunto. Só essa pergunta.  
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O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pela ordem, nobre 

deputado.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Eu gostaria que fosse respondida 

essa pergunta.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Fica à disposição do 

secretário se ele tiver condição de responder ou não.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Foram feitas minhas perguntas, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Boa tarde deputado Wellington 

Moura. Eu não olhei o site da Fundação, eu acho que ele não foi atualizado. Mas, no 

mesmo dia em que o secretário Zargo me convidou para ser adjunto eu já fiz a 

solicitação de afastamento, renúncia de cargos de diretor executivo, dos AMEs, e de 

hospitais. Isso foi feito a de referendo pelo presidente do conselho da Fundação, no dia 

27 de abril, e foi homologado em uma reunião do próprio conselho da Fundação três 

dias depois, na terça-feira seguinte. 

Isso foi na sexta, na terça-feira teve uma reunião do conselho. Eu estou 

completamente afastado das atividades da Fundação e das unidades de saúde, não tenho 

mais vínculo nenhum. Eu já disse que renunciei a todos os outros cargos de diretor 

executivo. Vou pedir para atualizarem o site, se isso ainda consta lá. Inclusive a Ata da 

minha saída e do meu desligamento da Fundação já foi encaminhado à procuradoria em 

Botucatu para a procuradoria de Fundações e já foi aprovada essa Ata.  

Quais os convênios ou contratos que a Fundação tem, essa é a pergunta? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Quais as entidades que a Fundação 

mantém convênio?  
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Convênio, apenas com uma, que é o 

Hospital de Base de Bauru. O contrato de gestão tem com o Hospital Estadual de Bauru, 

a Maternidade Santa Isabel, AME Bauru, AME Tupã, AME Itapetininga, e mais 

recentemente o Lucy Montoro em Botucatu.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - O senhor quer que eu vá fazendo as 

perguntas? E o senhor respondendo? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Eu gostaria, dessa próxima... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Para ficar mais fácil? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – ... Pessoas ligadas à OS’s, não 

consegui pegar tudo.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Qual é a sua opinião sobre pessoas 

ligadas a organizações sociais em assumirem cargos que atuam no acompanhamento, 

fiscalização e controle dos referidos contratos, o senhor é a favor ou contra? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Completamente contra. Não dá para 

uma pessoa ligada a uma organização social fazer parte de qualquer Comissão que 

avalie esses contratos. Assumir algum contrato... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - ... Como secretário em exercício o 

senhor assinou algum contrato... 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Se eu assinei? Não assinei nenhum 

contrato com organizações...  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - ... Nem emergencial... 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – ... Sociais. Nenhum. Até o momento 

não apareceu nenhum contrato para que assinássemos. Não indiquei ninguém na 

Secretaria e não trouxe ninguém para trabalhar comigo, a equipe que estava lá é a 
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equipe que está trabalhando comigo, não tenho nenhum assessor e não indiquei 

ninguém na Secretaria.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Quem o indicou para esse cargo? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Quem me indicou?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Isso.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – O secretário e professor Zargo.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - O senhor faz parte ou já prestou 

serviço em alguma outra organização social?  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Quarteirização? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Não. Só para a Fundação e Famesp 

mesmo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Minha última pergunta, que foi 

sobre os médicos e funcionários do Estado que são sócios das empresas que prestam 

serviços para as organizações sociais, se essa atitude que é proibida no estatuto do 

funcionário público, foi um levantamento do Tribunal de Contas, com base nessa CPI 

que não sei se o senhor tem acompanhado, e, passou até na “Globo”. 

Sobre vários médicos que estão sendo ligados, e, esse duplo recebimento, quais 

foram as medidas no prezado momento tomado pela Secretaria da Saúde com base 

nessas denúncias. Foi esses dias.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Já esteve aqui nessa Casa o 

coordenador de recursos humanos quando ficou sabendo desse tipo de denúncia feito 

por um membro do Conselho Estadual de Saúde. Ele até estranhou porque não foi feito 



8 
 

no próprio Conselho e veio ser feito aqui. Mas, já estão sendo tomadas providências de 

fazer esse tipo de avaliação. 

Em que pese ser uma falta funcional. O funcionário sabe que não pode fazer 

isso, e, é difícil para a Secretaria de Saúde averiguar todos esses contratos que tem com 

as organizações sociais. Mas, enfim, foi solicitado para que todas as organizações 

sociais investiguem se há algum caso de funcionários públicos sócios de empresas e 

prestando serviços.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Então até o prezado momento não 

fizeram nada? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Está sendo feito sim. Desde a semana 

passada quando... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB -  Não foram afastados. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Não, é que não descobrimos ainda se 

tem. Não descobrimos nada ainda. Não detectamos se tem algum funcionário que é 

sócio de alguma empresa. Não é de conhecimento da Secretaria que isso aconteça. Mas, 

está sendo investigado e caso seja detectado vai ser denunciado, e tomadas as medidas 

cabíveis. Se houve eventualmente, e, encerrar o contrato com a empresa.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Obrigado. Por enquanto é só, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito obrigado, nobre 

deputado Wellington Moura. Passo a palavra agora ao deputado Cássio Navarro.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO – PSDB – Boa tarde. Quero cumprimentar ao Dr. 

Antonio Rugolo. Ontem ainda falei aqui sobre a questão que eu não vejo que a ordem, 

Presidente, esteja correta sobre a vinda, os convites e convocações feitas as pessoas para 

prestarem esclarecimentos. Mas, já que o Dr. Antonio Rugolo está aqui hoje, vamos 

perguntar, só uma ideia que pudesse nos passar, já que o senhor já foi presidente de uma 

grande OS.  
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Qual é o seu entendimento, como o senhor vê a quarteirização e os reflexos que 

isso gera para a população na sua prestação de serviços? Só para ter o conhecimento da 

sua ideia sobre a quarteirização, por favor, doutor.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Boa tarde, deputado Cássio Navarro. 

Se formos ver ao pé da letra, as organizações sociais não são consideradas uma empresa 

de mercado, privada. Ela é até na própria lei da organização social, que cria uma, o 

Estado chama de “parceiro”. E o Tribunal de Contas do Estado disse que as 

organizações sociais não são terceiras, não são prestadoras de serviço, são parceiros no 

atendimento a assistência à saúde.  

Fica difícil entender qual é a utilização se eventualmente se contrata uma outra 

empresa por esse motivo. Eu não enxergo isso como uma quarteirização. Porque as 

organizações sociais são parceiras do Estado e não são empresas que vendem serviços 

ao Estado.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO – PSDB – Está bom, muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Está inscrito. Não há 

mais deputados inscritos. O nobre deputado Marco Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Muito boa tarde a todos e todas. Nobres 

parlamentares e Sr. Antonio Rugolo Júnior. Primeiro quero desejar sucesso na gestão 

dos senhores, para que possam tocar a saúde do Estado com probidade e eficiência, 

porque a população precisa. Segundo, quero dizer aqui que eu acho que o motivo 

principal da vinda do secretário adjunto aqui foi justamente essa relação com as OS’s 

que tinha e que é normal dentro do ramo da saúde antes de assumir a Secretaria Adjunta 

da Secretaria de Saúde, nosso segundo maior orçamento do Estado. 

É de uma importância vital ao Estado de São Paulo, e que tem um modelo de 

OS’s experimentado, e, que está sendo discutido nessa importante CPI. Eu pergunto ao 

senhor, nesses 30 dias que o senhor tem estado lá, quais foram os atos fiscalizatórios 

que já pode participar em torno dos contratos com as OS’s? Tem uma Comissão que 

fiscaliza? Já esteve um membro dessa Comissão presente.  

Nós tentamos entender um pouco do processo e como ele é dividido dentro da 

Secretaria da Saúde. Eu só queria saber do senhor qual é o envolvimento do secretário 
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adjunto dentro desses atos fiscalizatórios na Secretaria da Saúde. Quero perguntar 

também ao senhor, é evidente que vemos uma possibilidade de o senhor mesmo 

fiscalizar através da Secretaria da Saúde os contratos em que eram geridos pela Famesp.  

De que forma o senhor pretende atuar para que sejam fiscalizados, e como 

sempre foi. Eu acho que é uma entidade séria, sempre foi tocada com probidade, mas, 

evidente que agora o senhor está do outro lado do balcão, então o próprio contrato que o 

senhor tocava como diretor e presidente da Famesp era fiscalizado pelo senhor. De que 

forma o senhor pretende atuar como secretário adjunto em torno disso? 

Quero pedir para que o senhor dê uma contribuição importante para essa CPI das 

OS’s, e de que forma o Estado de São Paulo vê e essa atual gestão, que nós possamos 

avançar nesse modelo de OS’s com mais transparência, eficácia e para que tenhamos 

cada vez, sobretudo, do credenciamento das entidades, a transparência necessária.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Eu entendi acho que três perguntas, 

como é feita a fiscalização dos contratos, a segunda é a minha oposição com relação a 

minha origem. E, depois o modelo como um todo. Os contratos de gestão são 

extremamente fiscalizados. Começa em um sistema da própria Secretaria em que todos 

os contratos e as unidades alimentam esse sistema mensalmente, tem um prazo para 

terminar a alimentação do sistema. 

E, tem uma Comissão, aliás, uma coordenação dos contratos de gestão, que fica 

avaliando essas informações prestadas pelas organizações sociais. Trimestralmente tem 

uma avaliação na própria Secretaria em que as organizações sociais e os dirigentes vem 

até a Secretaria e a cada três meses. Além disso, a Secretaria da Fazenda faz uma 

auditoria nas unidades bastante minuciosa, eles chegam a olhar até a data de validade de 

medicamentos.  

Toda a inconsistência ou coisas que eles não concordam eles encaminham ao 

Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. Também nessa avaliação feita por 

todas essas entidades, e, por todos esses órgãos de fiscalização, são avaliadas as metas 

quantitativas e qualitativas. Caso não haja o cumprimento de alguma dessas metas, seja 

ela qualitativa ou quantitativa, tem descontos sim na receita daquele período em que ela 

não cumpriu com a meta.  

Depois se o senhor acreditar que preciso explicar mais alguma a respeito disso. 

Tem aqui também na Assembleia Legislativa uma Comissão que avalia as organizações 
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sociais. Então fiscalização não falta. Tem desde a base, uma coordenadoria dos 

contratos de gestão até aqui na própria Assembleia Legislativa.  

 

O SR. - A dúvida Excelência, o senhor falou sobre o Tribunal de Contas da 

União, é o Estado, não é?  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Desculpa, do Estado. Se eu falei da 

União falei errado. É do Estado. Em relação ao modelo que o senhor perguntou como o 

Estado enxerga hoje, e confesso ao senhor que eu não tive esse tipo de conversa com o 

governador, e não posso afirmar nada em relação a como ele vê esse modelo. Eu vou 

ficar devendo essa resposta. Mas, tanto o secretário quanto eu estamos tocando aquilo 

que pegamos e esse modelo que está implantado hoje.  

Não temos nenhuma orientação para algum tipo de mudança.  

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Agradeço as respostas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Quero anunciar a 

presença também do nobre deputado Enio Tatto. Por favor, deputado Barros Munhoz, 

que está inscrito, tem a palavra Vossa Excelência. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSB - Pois não. Em primeiro lugar, Dr. Rugolo, 

vou fazer uma pergunta bem concreta. Aqui se tem dois pontos principais de discussão 

em análise nessa CPI, e, no meu modesto modo de entender. O primeiro, é com relação 

a existência e utilização dos sistemas de OS’s pelo Estado de São Paulo há 20 anos.  

Há um setor que defende que isso é bom, necessário, útil, importante e eficaz. E 

há um grupo que acha que isso é ruim, caro, pernicioso, e, palco para falcatruas e 

etecetera. Esse é o panorama. A segunda grande coisa que se levanta, é com relação ao 

fato de o senhor ter pertencido a Faema, e depois ter passado para a secretário adjunto 

da Secretaria. E, terceiro, a questão de... São três, não dois. A questão de funcionários 

do Estado que fazem parte de organizações ou empresas contratadas pelas OS’s, a 

primeira coisa antes de fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário.  

Eu acho muito bom que o senhor tenha vindo aqui porque eu fui pesquisar não o 

seu currículo porque isso era fácil de saber, mas, o seu conceito. Eu fui falar com todas 

as pessoas que eu conheço daquela região, e, eu conheço bastante. Porque militando na 
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política há 42 anos, sendo deputado no quinto mandato, já tendo sido o secretário da 

agricultura, candidato a governador. Eu tenho um ciclo de relacionamentos muito 

grande em todas as regiões do Estado, especialmente na de Botucatu que é 

importantíssima no Estado de São Paulo. 

Então, eu fui perguntar, fui indagar, fui saber, falei com pessoas de todos os 

tipos de atividades. E não encontrei uma pessoa que não o elogiasse. Todas e de 

diversos partidos políticos falaram que o senhor é um homem íntegro, competente, 

dedicado, exerce inúmeras atribuições da maior importância e é um exemplo de 

cidadão, médico e homem público.  

Eu quero deixar bem claro, caro Dr. Rugolo, que faz parte do nosso papel 

interrogar, perguntar, quando essas dúvidas que eu mencionei surgem. Mas, eu quero 

deixar bem claro de minha parte que o senhor entenda que isso é um osso do ofício e 

nada mais do que isso. Que não se tem absolutamente nada pessoal contra o senhor. Por 

isso, que eu faço questão dessa manifestação, que pode parecer extemporânea, mas que 

eu entendo como absolutamente justa e necessária.  

Seu currículo é invejável. Eu faria algumas perguntas. A Famesp é ligada a 

Faculdade da Unesp de Botucatu.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Excelência, me desculpe, 

eu e o deputado Davi Zaia temos que abrir a sessão da reunião da Comissão de 

Finanças.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSB - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Então se fosse possível, 

suspenderíamos a sessão por dois minutos.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSB - Ótimo, perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pode ser?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSB - Sem dúvida alguma. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Por favor.  
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* * * 

 

- É feita uma pausa de dois minutos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Retomados os trabalhos 

dessa sessão, peço ao deputado Barros Munhoz que retome a palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado. Vou procurar fazer as perguntas, 

e à medida em que for formulando o senhor vai respondendo por favor, Dr. Rugolo.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Pode ser. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Acho que é mais prático dessa forma. A 

primeira pergunta é ligada à Faculdade de Medicina da Unifesp, é isso? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim, a fundação tem hoje 36 anos e foi 

criada como uma fundação de apoio à Faculdade de Medicina de Botucatu e ao Hospital 

das Clínicas de Botucatu. Assim ela ficou até 2002, quando foi convidada pela 

Secretaria de Estado da Saúde a ser interveniente no Hospital Estadual de Bauru. Foi a 

primeira vez que ela saiu. Em 2011 ela se qualificou como Organização Social de 

Saúde, e aí vários outros convites para participar do chamamento público de 

equipamentos de saúde no estado.   

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pelo que vejo aqui no seu currículo, o 

senhor foi inclusive membro de uma comissão interinstitucional do Ministério da 

Saúde, para avaliar e diagnosticar a situação de hospitais universitários e de ensino no 

Brasil. É isso? Nessa qualidade, qual a avaliação que o senhor faz dos hospitais que a 

FAEMA administrou e administra, e os demais hospitais do Brasil? 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - O senhor tinha feito outras perguntas 

antes, não sei se respondo... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, pode. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Antes de mais nada eu queria 

agradecer às qualificações que o senhor fez e os elogios. Sempre procurei ser bastante 

íntegro, e nunca trabalhei em benefício próprio. Mesmo na administração da 

organização social, sempre pensei no coletivo. E algumas desavenças que aconteceram 

foi por eu pensar na região, e não no local sede. Agradeço por esses elogios que o 

senhor fez para mim. 

O senhor também perguntou inicialmente sobre o sistema de OSS. O modelo é 

bastante interessante, e penso que vai prosperar. Hoje esse modelo de contratos de 

gestão com organizações sociais já está em 23 estados e 200 municípios. Aqui no estado 

de São Paulo a maioria dos leitos públicos estão nos contratos de gestão. Tem mais de 

sete mil leitos em hospitais, sem falar nos AMEs, Lucy Montoro e outros de apoio. 

Mais de sete mil leitos estão sob contratos de gestão. A administração direta tem cinco 

mil e poucos leitos. Então 55% dos leitos disponíveis no estado estão nas organizações 

sociais. E já há vários trabalhos, até dissertação de mestrado, tese de doutorado 

mostrando que o sistema é bom, eficiente, eficaz e custa mais barato do que a 

administração direta. 

E todos os indicadores de saúde dos hospitais administrados por organizações 

sociais, o tempo de permanência é menor, taxa de infecção, mortalidade é menor. Então 

esse modelo... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só pela oportunidade, o senhor tem 

números ou dados concretos para mostrar isso? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Eu não trouxe, mas temos esses dados 

na secretaria sim, e inclusive tem trabalhos publicados. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor está querendo dizer que o custo 

das OSS é menor do que o custo da administração direta? 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Na média é um número bastante alto, 

mas se pegar por saídas - altas hospitalares - um paciente custa nas organizações sociais 

oito mil e 900 reais por saída. Na administração direta ele custa 12 mil reais.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor está querendo dizer que o valor do 

gasto poderia ser menor, ou com a administração direta é menor que com as OSS, mas 

essas produzem muito mais? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não, é mais barato na OSS e ela 

produz muito mais.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Além de ser mais barato, produz mais? É 

isso que o senhor está afirmando? O senhor tem dados que demonstram isso? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - É isso que estou afirmando. Tenho 

dados, mas não tenho para mostrar nesse momento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu requereria que o senhor demonstrasse, 

porque faz no amago da questão. Quer dizer, a OSS é mais barata e produz mais? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim, tem levantamentos não só da 

própria secretaria que o Dr. Olímpio fez e tem essa apresentação, mas também trabalhos 

de mestrado e doutorado mostrando isso.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor tem esses trabalhos para 

encaminhar? Acho que seria de máxima importância.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Barros Munhoz, 

até para complementar, por gentileza. Esse documento é importantíssimo para a CPI, até 

para que ela tome conhecimento e tire as dúvidas dos deputados. O senhor poderia 

mandar junto a memória de cálculo desse estudo? 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Faço isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Outra coisa, a FAEMA tinha empresas que 

contratavam funcionários do Estado? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Lá eu posso dizer porque vim de lá; 

nós não temos, porque esse cuidado nós sempre tivemos. Sempre que ia contratar 

alguma empresa terceira, investigava se tinha algum sócio que era funcionário do 

Estado ou da própria fundação. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Maravilha. O senhor mencionou que existe 

uma comissão de avaliação da secretaria, que era a Dra. Eliana que já esteve aqui, e 

outra comissão de verificação constituída por membros inclusive do Conselho Estadual 

de Saúde, por deputados estaduais. É de conhecimento do senhor que alguma vez 

alguém denunciou que havia funcionários do Estado que trabalhassem... 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Nunca, não é do meu conhecimento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Algum deputado, algum membro do 

conselho denunciou isso em algumas dessas comissões? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não é do meu conhecimento, apesar de 

eu estar pouco. Quando fiquei sabendo disso, que o Dr. Haino foi questionado aqui, nós 

perguntamos na própria secretaria, para as pessoas envolvidas, e ninguém tem esse 

conhecimento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nunca houve? Nunca constatou em ata? 

Nunca aconteceu de se abordar esse tipo de assunto em nenhuma das duas comissões?  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não, nunca. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mais uma coisa, só rememorando porque 

não anotei, me desculpa. Quantos AMEs a FAEMA administrava ou administra? 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Três AMEs. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Se o senhor puder mencionar quais. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Bauru, Tupã e Itapetininga. E 

implantamos um AME em Ourinhos, mas não está mais conosco. Agora está com outra 

organização social.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Eu sei que esses AMEs são avaliados 

pelos usuários. Qual é a avaliação média dos usuários dos AMEs que a FAEMA 

administra? Considerando ótimo e bom, regular, ruim e péssimo? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Em torno de 98% de ótimo.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Como que o senhor considera uma 

avaliação de 98% de uma instituição de saúde no Brasil? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - É muito difícil, muito raro.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Normalmente a avaliação dos equipamentos 

médicos de saúde no Brasil são em torno de quanto? Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais são em torno de quantos? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A secretaria tem um modelo de 

avaliação dos usuários. Eles é que preenchem isso daí, e também tem uma parte 

proativa, que a própria unidade, o próprio AME vai até alguns pacientes para fazer a 

investigação, e daí sai esse resultado. Nem todos os serviços e nem todas as instituições 

têm esse tipo de avaliação. No contrato de gestão é obrigado a ter o SAU - Serviço de 

Avaliação do Usuário, e por isso temos essa informação. Não tem essa informação em 

todos os outros serviços, principalmente fora do estado de São Paulo. 

Mas eu sinceramente não saberia dizer qual é a média de avaliação nos demais 

serviços fora do estado de São Paulo. Não sei se o senhor sabe, porque também é da 

área.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu acompanho bastante. Não sei se há 

algum equipamento de saúde em algum estado que chegue a 30% de ótimo e bom. Eu 

duvido muito que exista. Fui prefeito em 1977 e comecei a montar um serviço de saúde, 

e de lá para cá acompanho a evolução, a criação do SUS, etcetera. Enfim, na minha 

avaliação não tem nenhum que chegue a 30%.  

Outra pergunta que reputo importante, o senhor tem algum tipo de participação 

política, faz parte de algum partido? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não, nunca. Não sou filiado a nenhum 

partido, e nunca fui filiado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Essa questão de os funcionários 

fazerem parte de empresas é líquida e certa que é proibida?  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Olha, até onde eu busquei é proibido. 

Porém, como já disse aqui anteriormente, isso daí é uma falta funcional. O indivíduo 

funcionário não deveria ter esse tipo de atitude, ser sócio de uma empresa e vender 

serviços para o Estado. Como já disse, fica muito difícil da organização social conseguir 

levantar todas as pessoas envolvidas nas sociedades, para saber se é ou não funcionário 

público. Mas até onde sei, não é permitido.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Encaminhando para o final. O senhor sente 

alguma incompatibilidade entre ser da FAEMA, que administra um hospital estadual, o 

Hospital de Bauru... O de Botucatu também? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não, o HC de Botucatu existe um 

convênio com a autarquia da fundação para que ela faça a fatura SUS. Ela recebe o 

dinheiro da fatura e aplica no desenvolvimento das atividades do Hospital das Clínicas.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E a FAEMA foi convidada, foi concitada a 

assumir esses hospitais que não vinham bem? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Em Bauru sim. O hospital tinha desvio 

de dinheiro, o parque tecnológico estava completamente sucateado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E era administração direta? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não, era uma associação hospitalar. 

Mas acho que não era uma organização social.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E melhorou? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Na minha opinião, muito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quanto mais ou menos? 100%, 50%, 

1000%? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - O estadual já era um hospital bem 

administrado, mas tinha um perfil de atendimento de média complexidade. A pedido da 

própria secretaria, houve uma mudança no perfil do hospital, que passou a atender mais 

alta complexidade - oncologia, queimados, UTIs, cirurgias cardiovasculares. A 

mudança foi no perfil desse hospital. Agora o hospital de base mudou muito, diria que 

falta para ele agora um pouco de investimento em tecnologia, em equipamos e reforma. 

Mas do jeito que estava, acho que melhorou uns 70%. E a maternidade, falo de peito de 

aberto e cheio, porque sou neonatologista e trabalhei a vida inteira em maternidade, 

melhorou 100%, porque não dá para melhorar 200.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só para finalizar, o senhor sente algum 

constrangimento entre sair de uma OSS e assumir um cargo de secretário adjunto da 

secretaria?  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Deputado Barros Munhoz, nenhum. E 

vou dizer o porquê. Eu acho que esse tipo de atividade que temos na vida, em nosso 

currículo, é o que permite que se ocupe um cargo de tão alta responsabilidade. Se 

olharmos para trás recentemente, o Dr. Barradas veio da Santa Casa aqui de São Paulo, 

o Dr. Giovanni era diretor da Faculdade de Medicina da USP, o adjunto dele Zé Manoel 

era superintendente do Hospital das Clínicas. E assim por diante.  
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Então a carreira do indivíduo é o que proporciona tecnicamente ele a ocupar um 

cargo desses. Não vejo constrangimento nenhum nisso. Pelo contrário, isso habilita um 

indivíduo a ocupar um cargo de tanta responsabilidade assim. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Agradeço pela resposta, porque esclarece 

um pensamento que eu já tinha. Fica difícil você recrutar um bom jogador de futebol 

para uma equipe, se não for de outra equipe. A menos que venha da seleção de base. 

Mas o normal é isso na vida. Seria a mesma coisa que criticar um presidente da 

Volkswagen que trabalhou numa empresa que fornecia peças para ela. A empresa era 

fiscalizada, e o cara era tão bom que foi convidado. Eu penso assim. Então é mais ou 

menos esse é o raciocínio que o senhor faz? Não tem nenhum constrangimento?  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Nenhum. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É rotina isso? É o caminho natural, é isso? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Exatamente isso, até porque na vida 

nós vamos galgando degraus, e você cada vez pega coisas de maior complexidade. 

Então você vai aprendendo para chegar num lugar onde você possa usar todo o seu 

conhecimento com mais responsabilidade. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só para concluir, meu caro secretário 

adjunto, Dr. Rugolo. Quero dizer que me orgulho muito de que aqui em São Paulo 

existam pessoas como o senhor, e que ajudam a nossa saúde com todas as suas falhas e 

dificuldades, ser disparadamente a melhor do Brasil, e se equiparar em muitos 

segmentos às melhores entidades de saúde do mundo. Eu conheço os AMEs 

administrados pela Unicamp, e todos têm de 96 a 98% de avaliação. Então lhe dou os 

parabéns e desejo felicidades.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Muito obrigado pelas considerações. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, deputado Barros 

Munhoz. Agora inscrito o nobre deputado Carlos Neder. 
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O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Alencar Santana, 

registramos a sua presença. Pela ordem.  

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Cumprimentá-lo, e cumprimentar 

os demais deputados. Queria me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, já vamos 

inscrevê-lo. Tem a palavra o nobre deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, estamos aqui ouvindo o 

secretário adjunto em exercício hoje no cargo de secretário de Estado da Saúde. E de 

fato, consta ainda no site da Famesp, creio que quando o deputado Barros Munhoz se 

referiu à FAEMA, estava se reportando à Famesp.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Em todas as vezes.   

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E de fato permanece o nome do senhor 

como presidente. Portanto, gostaria de pedir cópia das atas datadas por parte da Famesp, 

em que o atual secretário solicitou seu desligamento, seja na renúncia do cargo de 

presidente ou eventualmente afastando-se. Peço a V. Exa. que providencie isso junto a 

Famesp. Também é praxe que as pessoas que ocupam essa Mesa sejam devidamente 

qualificadas. Eu gostaria de saber quem é o senhor que está ao lado do secretário 

adjunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Olha deputado, talvez tenha 

sido falha dessa Presidência. A assessoria já havia me passado e acabei não 

apresentando. É o Dr. Arsênio Rodrigues da Silva, sócio titular de um escritório de 

advocacia Rodrigues Silva.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então o nosso convidado veio 

acompanhado de um advogado. Pergunto se o acompanhante mantém algum tipo de 
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vínculo com a Famesp, e se há um contrato firmado com a pessoa física daquele que 

está hoje aqui se pronunciando. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dr. Rodrigues, o senhor 

poderia explicar essa situação ao deputado Carlos Neder? 

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Nobre deputado, boa tarde. É um 

prazer. Estou aqui como advogado. Não tenho nenhum vínculo contratual com o Dr. 

Antonio Rugolo. Eu vim acompanhá-lo. Estou envolvido nessa questão da área da 

saúde, e milito nisso pelo meu escritório. Mas não tenho nenhum vínculo pessoal ou 

contratual com o Dr. Antonio Rugolo e nem com a Secretaria de Estado da Saúde.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas eu perguntei também sobre a 

Famesp. 

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Sou consultor jurídico da 

Famesp. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então temos aqui o secretário adjunto 

acompanhado do consultor jurídico da Famesp.  

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Gostaria de esclarecer que a 

minha vinda nesse caso foi exatamente por isso, para responder sobre essa questão da 

eventual atuação do Dr. Antonio Rugolo, como agora secretário de Estado adjunto, e 

sua atuação na Famesp.  

Como advogado, cuidei da renúncia do Dr. Antonio Rugolo assim que foi 

nomeado pelo conselho. O senhor tem razão, o site deve estar desatualizado, é questão 

de informática. Mas eu como advogado e consultor jurídico, providenciei todos os 

termos de renúncia que foram ao presidente do conselho e ao conselho de administração 

que acatou todos os atos. A minha presença aqui para acompanhar o Dr. Rugolo é 

exatamente para esclarecer esse ponto específico. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, considero como 

gravíssima essa situação, e totalmente inapropriada. Na medida em que estamos 
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discutindo exatamente um aspecto importante, que é a eventual confusão de papeis entre 

quem está hoje à frente da Secretaria de Estado da Saúde ou numa secretaria adjunta. E 

nós já mencionamos em reuniões anteriores que infelizmente isso vem se tornando 

praxe. Essa secretaria repete algo que observamos também nas secretarias municipais. 

Progressivamente, membros das entidades privadas qualificadas como organizações 

sociais vêm ocupando posições de mando nas secretarias, que como gestoras do Sistema 

Único de Saúde, deveriam fiscalizar os contratos de gestão. 

Portanto, eu afirmo aqui que o Dr. Giovanni Guido Cerri não pertencia à 

Fundação Faculdade de Medicina da USP. Uma coisa é o Dr. Giovanni ter sido 

secretário e ex-diretor da Faculdade de Medicina da USP, na qual me formei. A outra é 

nós dizermos que o Dr. Giovanni foi alçado à condição de secretário sendo ele membro 

da Fundação Faculdade de Medicina da USP, que é uma organização social. Tão pouco 

a direção da autarquia especial do Hospital das Clínicas, que não se confunde com a 

Fundação Faculdade de Medicina da USP. Portanto, esse é um aspecto que reitero 

importante de ser analisado aqui. Como membros de uma determinada organização 

social acabam sendo alçados a uma função em que eles devem cumprir um papel 

importante de fiscalização? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, presidente. O senhor me 

permite um aparte, deputado Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não, deputado? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu acho que o senhor está maximizando um 

problema que não existe. O senhor está vendo fantasia. Eu não vejo nenhum problema. 

Em primeiro lugar, é um amigo pessoal do Dr. Rugolo, trabalhou 20 anos na Famesp. 

Eu acho que é perfeitamente natural. E em segundo lugar, ele não está aqui para falar 

em nome, responder nenhuma pergunta. Ele respondeu uma indagação de quem ele era, 

e sobre a validade da passagem, atual posição do secretário adjunto, que não tem mais 

nada a ver com a Famesp. Simplesmente isso. Acho que estamos fazendo um cavalo de 

batalha. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Outro aspecto que eu gostaria de 

destacar é que o presidente do Tribunal de Contas do Estado esteve aqui sendo ouvido 
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nessa CPI, e disse que o controle exercido sobre as organizações sociais é extremamente 

frágil. E vossa senhoria disse que ele é extremamente fiscalizado. Quer dizer, que as 

OSS são extremamente fiscalizadas. Há, portanto, uma contradição entre o 

entendimento do presidente do Tribunal de Contas do Estado e a afirmação feita por 

vossa senhoria. Na medida em que esse é um aspecto relevante, que recursos 

importantes vêm sendo destinados às OSS, e segundo dados trazidos pelo presidente do 

TCE, a organização social a qual o senhor pertence ficou com a terceira maior 

participação. 

Nós vimos aqui nos dados trazidos que a primeira delas... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só pela oportunidade, pertencia.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Até prova em contrário, pertence. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, pelo amor de Deus, deputado. Você 

está agredindo.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu quero ver a ata.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É uma pessoa honrada e digna.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu acabei de acessar e continua o nome 

dele como presidente da Famesp.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas não é, ele está afirmando que não é.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu quero ver a comprovação disso.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pelo amor de Deus. O senhor vai me 

desculpar, mas é um colega seu que merece todo o respeito.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então eu quero saber o seguinte, a 

empresa privada que faz gestão privada, e eu recomendo que veja o site do Ministério 

de Planejamento, que deixa muito claro que as organizações sociais são entidades 
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privadas que fazem gestão privada, utilizando recursos do fundo público, portanto, elas 

não se confundem com uma modalidade de gestão pública, fica com a terceira maior 

participação. Nos últimos cinco anos, cerca de 28 bilhões de reais foram gastos com as 

organizações sociais, sendo que a Famesp ficou com algo em torno de 12% desse 

volume, mais de três bilhões de reais. 

E ao que consta, pela declaração do presidente do Tribunal de Contas do Estado, a 

fiscalização fica muito aquém do que seria necessário, dado o volume de recursos 

destinados. Então eu gostaria de perguntar ao secretário adjunto, membro ou não da 

Famesp, se o senhor conhece o Sr. Danilo Druzian Otto. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Antes das outras? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor pode ir respondendo, fique à 

vontade. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Já terminou? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não terminei, não. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - O Danilo eu conheci recentemente, foi 

indicado pelo governo para ocupar o cargo da Dra. Eliana. Ele é o coordenador dos 

contratos de gestão de organizações sociais. Só isso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É um cargo estratégico. A Dra. Eliana 

Radesca veio aqui e fez uma apresentação bastante técnica, e foi questionada, porque 

quem participa como coordenadora dos contratos de gestão deveria ter uma leitura que 

vai além do aspecto técnico, se metas estão sendo cumpridas ou não. E eu pergunto ao 

senhor como foi feita a indicação do Sr. Danilo, e se o senhor tem conhecimento se ele 

tem um currículo tão bem como esse do senhor. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Olha, eu fui apresentado ao Danilo 

pelo secretário Zago. Não participei da indicação dele.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então o senhor atribui ao secretário pela 

escolha do Sr. Danilo para suceder a Dra. Eliana, uma semana após ela vir depor aqui 

nessa CPI? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A Dra. Eliana estava com um problema 

de saúde, e já tinha pedido para sair. Nós tentamos segurá-la, e ela não aceitou de forma 

alguma. E ficou esperando até que fosse indicada outra pessoa no lugar dela. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós temos aqui no Diário Oficial do dia 

27 de abril de 2017 uma auditoria feita na Famesp. E a empresa responsável foi a Matos 

Auditores Independentes. O senhor tem conhecimento dessa auditoria? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não. De auditoria independente? Sim, 

todo ano.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É uma auditoria que eu suponho que 

tenha sido contratada pela própria Famesp.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim, todo ano a Famesp contrata uma 

auditoria independente para fazer a avaliação dela.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, gostaria de solicitar que 

essa CPI receba os valores que foram gastos com essas auditorias independentes, ano a 

ano. Elas são publicadas em Diário Oficial do Estado informando qual é a situação 

financeira da Famesp. E eu gostaria de relatar que nesse documento publicado no Diário 

Oficial, ele traz o seguinte. Que em 2015 a Famesp estava com um déficit de 23 milhões 

de reais, segundo a publicação. E em 2016 o déficit era na ordem de dois milhões e 

meio de reais. Portanto, os dados trazidos, se somados os valores referentes ao final de 

2014 até o final de 2016, a Famesp estava com um déficit de quase 31,5 milhões de 

reais. Pergunto se o senhor confirma esses dados.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Parte desse recurso, e também não era 

para acontecer, mas foram investidos nos hospitais que ela faz a gestão.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Veja bem, nós estamos numa CPI e 

poderíamos fazer vários elogios às pessoas e a dedicação de cada um. Mas a finalidade 

dessa CPI é analisar se o dinheiro público está sendo adequadamente gasto. Para nós, 

importa saber se esse déficit decorreu de um problema de má gestão ou de um 

planejamento que não se mostrou adequado, ou a falta de aporte de recursos de 

investimentos por parte da SES, e o que teria levado, por exemplo, a Famesp a ter saído 

de Ourinhos. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Acho que falar em má gestão não 

acredito que o senhor pense isso. O que houve foi um descompasso, um desequilíbrio 

entre a receita nos contratos de gestão e as despesas para fazer frente à assistência. E a 

fundação achou por bem não reduzir serviços, manteve a assistência e usou o próprio 

para não ter redução de serviços. Nunca atrasou nenhum pagamento de funcionário; 

atrasou fornecedor, e depois acertou. Então essa diferença que o senhor vê é que 

realmente houve um aporte financeiro sim da fundação em prol dos serviços por um 

desequilíbrio entre o contrato e as despesas. O que mais o senhor perguntou? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A razão de ter saído de Ourinhos. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - É chamamento público, ficamos lá por 

cinco anos. Foi feito um chamamento em que cinco ou seis organizações sociais, não 

posso precisar exatamente, mas OSS participaram e uma de Assis acabou ganhando o 

processo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, então solicitei cópia das 

atas por meio das quais fica configurado a renúncia ou afastamento do depoente. 

Segundo, cópia de todos os relatórios de auditorias independentes. E terceiro, quanto foi 

pago para cada um desses relatórios de auditoria pela Famesp. Além disso, a questão 

relativa ao Sr. Danilo Druzian Otto, para sabermos como ele foi alçado a uma função 

estratégica, de acompanhamento e fiscalização dos contratos de gestão dentro da 

coordenadoria da Secretaria de Estado da Saúde, que cuida disso.  

O deputado Barros Munhoz colocou uma questão. Se a comissão de avaliação dos 

contratos de gestão, que não se confunda com essa coordenadoria da administração 

direta, teria tido acesso a algum tipo de denúncia de quarteirização. E de fato nós não 
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recebemos, nem o deputado Gil Lancaster, e tão pouco eu. Entretanto, exatamente em 

função da instalação dessa CPI - e eu quero elogiar V. Exa. por haver proposto a 

instalação dela - nós temos recebido inúmeras denúncias dando conta de existência de 

empresas que inclusive não têm sede fixa, ou que têm sede, por exemplo, num terreno 

baldio, e não têm funcionários para que prestem serviços quarteirizados, diante do fato 

que há uma terceirização da gestão por meio das OSS, e elas acabam repassando. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ou no apartamento 

residencial. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente, e não só. Lá em Bauru nós 

temos um terreno baldio. Quero perguntar ao depoente se ele tem conhecimento de 

empresas que prestam serviços à Famesp com endereço inclusive em locais 

inapropriados, empresas essas quarteirizadas pela Famesp. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não é de meu conhecimento, mas 

tenho quase que absoluta certeza que isso não acontece. Porque as empresas que 

prestam serviços no interior são do próprio interior, e que já conhecemos. Com exceção 

de quando se faz uma licitação de obras de maior volume, e aparecem empresas do 

Brasil inteiro. Mas as demais empresas que prestam algum tipo de serviço de terceiro 

como controle de acesso são da região com endereço sim. Não são empresas fantasmas.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então como recentemente o senhor até 

esteve na condição de presidente da Famesp, se nós levantarmos qualquer empresa que 

se configure nessa categoria de empresas inidôneas ou com endereços que não sejam 

apropriados, seria de responsabilidade do senhor a contratação delas? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim, o presidente responde por isso. 

Hoje não sou mais.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu pergunto, várias das OSS e hospitais 

são creditados. Eu pergunto se os hospitais sob gestão da Famesp têm creditação. 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - O Hospital Estadual de Bauru tem 

creditação na ONA e estamos tentando buscar agora, e não demos sequência porque isso 

tem um custo. Você creditar um hospital tem um custo, e não é baixo. Nós paramos com 

a creditação nos demais serviços, na maternidade e no hospital de base, por causa dessa 

crise econômica e financeira. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nenhum dos hospitais deixou de ser 

creditado por não atender aos requisitos? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É só uma questão de natureza financeira, 

de não poder arcar com os gastos? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim, nos dois. No outro que já 

tínhamos começado antes a creditação, ele ainda é creditado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, encaminhando para as 

últimas perguntas. Sou autor da lei das CIPAs no município de São Paulo, porque o 

poder público cobra da iniciativa privada a existência da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes, mas ele próprio não pratica. E a lei da CIPA é fundamental, mas com base 

inclusive numa legislação federal. E ela dá estabilidade aos seus membros eleitos em 

função do exercício que vão cumprir, e das prerrogativas que vão ter. Eles precisam ter 

estabilidade no emprego no período em que estão, durante o exercício de uma atribuição 

na CIPA. O Sr. Leandro Godoy, o senhor conhece? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Tenho a impressão que sim, não tenho 

certeza. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O Sr. Leandro Godoy, membro efetivo 

da CIPA e eleito como membro, foi demitido pela Famesp. O senhor poderia oferecer à 

CPI os documentos correspondentes? O que levou à demissão do Sr. Leandro, foi mal 

desempenho da função? Se foi alguma coisa relativa a problemas de outra natureza, uma 

vez que ele como membro da CIPA teria estabilidade no emprego. 



30 
 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A Famesp tem muito cuidado nesse 

aspecto de demissão, e faz poucas demissões. Com certeza se ele era membro da CIPA 

e foi demitido, é porque foi demitido por justa causa por alguma atitude 

comportamental inadequada.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, solicito cópia dessa 

documentação, até mesmo para sabermos se essa questão está judicializada, do Sr. 

Leandro Godoy, membro da CIPA. Quando o senhor esteve aqui na Comissão de Saúde 

no dia 20 de junho de 2017, o senhor veio a pedido da Câmara Municipal de Bauru. Os 

vereadores pediram que a Comissão ouvisse o senhor, porque houve uma morte na 

maternidade, o senhor explicou aqui o que houve e toda a comoção na cidade. E naquele 

momento foi informado também que havia uma greve dos trabalhadores. Importa para a 

CPI não só saber do contrato de gestão com o Governo do Estado, mas também a 

relação que se estabelece com os trabalhadores. E na ocasião, o senhor informou que a 

Famesp tinha mais de 5.500 trabalhadores, se não me fala a memória. Mas tenho aqui as 

notas taquigráficas. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Tem memória boa. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Obrigado. Então pergunto se o problema 

daquela greve foi contornado, e se a relação que se mantém hoje com os trabalhadores 

permite dizermos que eles vêm recebendo valores adequados em termos de mercado. 

Porque quando o presidente do Tribunal de Contas aqui esteve, disse que os dirigentes 

das OSS recebem sem poder receber. Que a legislação não permite taxa de 

administração, entretanto criou-se uma figura do apoio técnico-administrativo para 

camuflar a taxa de administração. Segundo, que os dirigentes das OSS não poderiam 

receber. Entretanto, há vários subterfúgios para que dirigentes de OSS recebam. 

Pergunto ao senhor se na condição de presidente até recentemente da Famesp, o 

senhor tem conhecimento de que dirigentes receberam utilizando recursos públicos, e se 

foi praticada a taxa de administração, ainda que com nome de apoio técnico-

administrativo, em relação a Famesp. 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A primeira pergunta sobre a greve; ela 

não teve acordo, foi judicializada. Está no TRT ainda, não está resolvido esse impasse. 

Estamos agora numa fase de negociação para 17 e 18. Taxa de administração, quando a 

fundação se qualificou como organização social em 2011, já em 2012 o Dr. Giovanni 

Cerri fez uma resolução dizendo que era proibida a taxa de administração, e que deveria 

ser feito um rateio. Porque a organização social tem um custo, e seria rateado de alguma 

forma entre as unidades, os contratos que a organização social tem. E a Famesp desde 

então tem usado essa prática, e apresentado ao Tribunal de Contas. Inclusive muitas 

vezes o tribunal pede que detalhe essas despesas, e isso é feito. 

Em relação a dirigente, lá na fundação da qual eu vim não tem remuneração. Isso 

eu posso garantir. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Direta ou indiretamente? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Nenhuma das duas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Podemos afirmar que nenhum centavo 

de recurso público chega às contas de particulares que exercem cargos de direção? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não chegam.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, duas últimas questões. 

Eu tenho aqui alguns documentos do Tribunal de Contas do Estado por meio dos quais 

o tribunal pede esclarecimentos à Famesp. E como o TCE está acompanhando as 

sessões da CPI, solicito que ele nos ofereça todos os procedimentos relacionados à 

Famesp. Processos instaurados, arquivados ou não, e as conclusões a que chegaram.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Senhores e senhoras, a 

senhora aqui é assessora do secretário adjunto e está nos colocando que ele veio aqui 

para falar como secretário da Saúde, e não como membro ou ex-membro da Famesp. Eu 

coloquei o seguinte, que a CPI vai fazer as perguntas que julgar, mas tudo bem se ele 

não quiser responder. Deve haver um novo requerimento aqui em que ele será 

convocado para vir falar sobre o trabalho dele na Famesp, se for o caso. Ou já 
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aproveitamos e perguntamos tudo que tem para perguntar, ou convocamos de novo 

como ex-presidente da Famesp.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu peço a 

qualificação também da senhora. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. Aproveitando esse momento.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem o vice-

presidente da CPI, deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, o advogado Arselino 

da Silva, é constituído pelo secretário? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, deixa eu dizer 

uma coisa. Eu já falei que errei aqui. Eu não perguntei quem era quando chegou, pensei 

que era um assessor da secretaria. Depois já estava aqui o cartão na minha frente, do Dr. 

Arsênio Rodrigues. Entendi que ele era advogado aqui do depoente, e não é. Ele é 

advogado da Famesp. Ele deve vir falar aqui quando a Famesp for chamada, porque já 

existe requerimento aprovado aqui. Talvez quiseram contribuir com esse processo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, então ele não pode 

ficar ao lado do secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato. Então eu vou pedir 

para que V. Exa., Dr. Arsênio, se retire e sente na assessoria, conforme o nobre 

deputado Wellington Moura deseja. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, antes eu só gostaria de 

fazer uma pergunta para o advogado, antes dele sentar, já que acompanhou. Eu só 

gostaria de saber se ele já acompanhou alguma outra CPI nessa Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor não é obrigado a 

responder, mas já que está aqui... 

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Deputado, só insistindo. Eu vim 

aqui somente para questão de esclarecimento dessa questão da atuação do Dr. Rugolo, 

para mais uma vez consagrar que ele renunciou a todos os seus atos na fundação OSS. 

Esse era o grande ponto da questão, e viemos esclarecer isso na questão jurídica que 

está nas atas que foram aprovadas.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor já acompanhou alguma CPI 

nessa Casa? 

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Já acompanhei algumas CPIs 

sim. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Quais CPIs o senhor já acompanhou? 

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Estive acompanhando a questão 

da CPI da pílula do câncer, da fosfo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Qual era a sua função nessa CPI? 

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Eu só atuei como advogado. 

Desculpa, eu... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente, por 

gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado Cezinha, 

ele está questionando. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Advogado? Eu gostaria só de 

entender... 

 

O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Qual o problema? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria só de entender de quem 

ele era advogado. Porque ele estava nessa CPI...  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Deputado Wellington Moura... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu vou dar a palavra a V. Exa., só 

gostaria de entender de quem ele é advogado. Porque o que parece é que ele não está 

aqui talvez só defendendo o secretário, porque ele já esteve na CPI da fosfoetanolamina, 

eu lembro da presença dele porque era membro daquela CPI. E eu queria saber de quem 

mais ele é amigo da secretaria, ou de quem mais ele está advogando nessa Casa. Porque 

talvez ele possa apresentar de outras pessoas. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Só me concede um aparte, 

deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Talvez seja uma outra pessoa que 

tenhamos que convocar nessa Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Senhores, a palavra é do 

deputado Carlos Neder. Ele concedeu pela oportunidade do deputado Wellington... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Mas já que V. Exa. abriu a 

palavra, eu quero falar.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Ele me deu um aparte. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, a palavra é do 

deputado Carlos Neder. Por gentileza.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria que ele não ficasse mais ao 

lado, Sr. Presidente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas concluindo... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - O senhor me concede um aparte, 

deputado Carlos Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Só um segundinho, por favor. Só restam 

duas questões. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Não, mas é dentro dessa discussão 

aqui. Eu acho incabível...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quero registrar a presença 

dos deputados Cezinha de Madureira e Itamar Borges. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Isso, já estou há meia hora aqui. 

Obrigado Itamar, você chegou e fui notificado na Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É porque eu não queria 

interromper o questionamento dos Srs. Deputados. Mas a partir de agora, logo que o 

senhor aparecer na porta, eu cito seu nome. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Deputado, eu acho descabível...  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria 

de concluir. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - O senhor vai concluir, mas eu 

acho descabível essa discussão sendo quê... 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Tudo bem, mas eu não concedi aparte a 

Vossa Excelência.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - ...até a intervenção da assessora, 

da secretaria, o convidado está indo muito bem em suas respostas. Acho que ninguém 

deve interromper, além dos deputados. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu gostaria de concluir. 

Apenas gostaria que o Tribunal de Contas do Estado nos ofereça... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Um momento, excelência. 

O deputado Marcos Martins acaba de chegar a CPI. Ele é médico e membro da 

Comissão de Saúde. Para mim ele ainda é médico... 

  

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ele está concluindo o curso de 

Medicina.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele cuida muito dos 

problemas de saúde. Médico às vezes é até aquele que não é formado, mas dá carinho a 

alguém que precisa. Obrigado por sua presença.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, apenas para concluir, 

duas questões. Primeira, é que o TCE nos ofereça todas as informações referentes a 

procedimentos relacionados a Famesp. E por fim, uma pergunta dirigida ao secretário 

em exercício, mas que até recentemente era presidente da Famesp. Pode parecer que não 

faça sentido, mas faz sentido. Há alguma intenção de entregar o Hospital Universitário 

da USP para uma organização social, seja ela a Fundação Faculdade de Medicina da 

USP ou a SPDM, ou quiçá a Famesp? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - O Hospital Universitário que você 

diz...? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O hospital de ensino universitário da 

USP. Só informando a V. Exa. que num período recente foi feita uma reunião 
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envolvendo o secretário municipal de Saúde da capital, e também representante da 

Fundação Faculdade de Medicina da USP, discutindo a possibilidade da entrega da 

gestão do pronto-socorro infantil e adulto do Hospital Universitário para a gestão de 

organização social. Isso não prosperou porque um movimento na região do Butantã 

denominado “Movimento Butantã na Luta” mobilizou 60 mil pessoas que assinaram um 

abaixo-assinado contra a desvinculação do Hospital Universitário da USP. 

Como o senhor é oriundo dessa OSS que é a Famesp, e hoje está no segundo 

cargo mais importante da Secretaria de Estado da Saúde, pergunto se há alguma 

intenção ou estudo no sentido de que o Hospital Universitário da USP passe para a 

gestão de organização social. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Caro deputado, aquele hospital é da 

USP, e não é prerrogativa da Secretaria da Saúde fazer algum tipo de estudo e passar 

para a organização social. Se a USP assim quiser, ela que terá que tomar as 

providências. Não tem nada na secretaria a respeito disso.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Por fim, gostaria de saber a qualificação 

da pessoa que interrompeu a oitiva durante quase cinco minutos. Quero saber quem é 

essa pessoa, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Senhora, por gentileza, 

poderia se dirigir ao microfone, ao lado do deputado Alencar Santana, e fazer sua 

qualificação, conforme sugere o deputado Carlos Neder, por favor? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Pois não. Deputado, eu só quis 

conversar com o presidente, não interromper a sessão. Se o senhor assim entendeu, me 

desculpe. Meu nome é Renata Gomes dos Santos, sou assessora técnica de gabinete. 

Fiquei de 2003 a 2012 na secretaria ocupando esse cargo, e voltei em 2013 e estou até a 

presente data. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dra. 

Renata. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Obrigada, e desculpa.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Inscrito o deputado Alencar 

Santana, depois eu estou inscrito. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Primeiramente, quero elogiar essa 

CPI, porque acho que os ventos estão mudando na Casa, por trazer a presença do 

secretário adjunto em exercício. Acho que é importante para o debate, assim como 

ontem aprovamos a presença do secretário de Educação na Comissão de Educação. Me 

informaram que o secretário informou que não praticou nenhum ato favorável às 

organizações sociais no período em que está na secretaria. Confere? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Confere, na minha mão não passou 

nada a respeito de organizações sociais. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - É comum o Estado, nesses 

contratos que têm com as OSS, ceder áreas públicas para elas? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Ela cede. Por exemplo, um hospital 

cedido num contrato de gestão, é feita uma cessão de uso sim, não só do prédio, como 

também de equipamentos, mobílias para a organização social que fica responsável por 

esse patrimônio.  

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Me dê um exemplo, por favor. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - O que foi falado aqui, o Hospital 

Estadual de Bauru é estadual. Todo o equipamento lá dentro é do Estado, a mobília é do 

Estado. Agora a organização social faz a gestão do serviço assistencial, e óbvio que tem 

que cuidar do patrimônio público. Mas nada que tem lá dentro é da organização social. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - E essa cessão é feita por quanto 

tempo? 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Pelo tempo do contrato de gestão, que 

pode durar até 60 meses. Ele é renovado anualmente em aditivo, e ao final dos 60 meses 

é feito um novo chamamento público. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - O hospital continua público; as 

OSS são contratadas para fazerem a gestão hospitalar. Correto? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - O que pode ter a cessão 

eventualmente são de equipamentos, é isso? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Porque me estranha esse caso, não 

sei se o governador gosta muito dessa Famesp, porque além de nomear como adjunto o 

seu ex-presidente, até então presidente, cedeu no dia 21 de maio a utilização de um 

imóvel pertencente à Maternidade Santa Isabel, localizada em Bauru. E aqui é uma área 

construída de praticamente cinco mil metros, 4.963, de um terreno do próprio hospital. 

E isso, pelo menos na publicação, consta aqui o nome do secretário adjunto, Sr. Antônio 

Rugolo Junior, respondendo pelo expediente da Secretaria da Saúde. Portanto, o senhor 

praticou um ato de cessão. E esse processo, segundo consta ainda do decreto... 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - De que data que é? 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - 21 de maio de 2018. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Eu não estava na secretaria. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - 21 de maio de 2018. O senhor 

estava? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Entendi errado. Sim, claro. 
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O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Estou falando da mesma pessoa 

aqui, o Sr. Antônio Rugolo Junior é a mesma pessoa. Só se eu estiver equivocado. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Entendi abril, desculpa. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - E mesmo que fosse abril, o senhor 

não entrou dia sete? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não, foi dia 27. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Mas foi no dia 21 de maio do mês 

corrente, uma segunda-feira. Cedeu a Famesp para o governador, com assinatura do 

senhor como secretário, está aqui no processo. O que é estranho, deputado Edmir, 

presidente dessa CPI, que foi autor do pedido, é que esse processo de cessão existe 

desde 2014, conforme descrito e caracterizado nos autos do Processo SS557/2014. E 

após o secretário assumir como secretário efetivo nesse período, tem a cessão desse 

imóvel.  

Eu considero isso grave e contraditório àquilo que o senhor falou há pouco, que 

não praticou nenhum ato em benefício de qualquer OSS. Então queria entender se o 

senhor praticou ou não, e o que acha disso efetivamente.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Isso não é um benefício, mas uma 

obrigação. O próprio Tribunal de Contas exige que o Estado faça a cessão de uso do 

bem para a organização social. É um processo rotineiro. Não tem benefício nenhum. 

Isso não passa a ser da fundação, ela está fazendo uma cessão de uso enquanto perdurar 

o contrato de gestão. Não é patrimônio dessa fundação ou de qualquer outra. E todos os 

outros contratos de gestão é obrigatório fazer a cessão de uso.  

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Por prazo indeterminado? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não é indeterminado. Você me 

desculpe, mas não é nem de meu conhecimento. A cessão de uso é enquanto durar o 

contrato de gestão.  
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O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Posso ler esse decreto? “Decreto 

633339, de 21 de maio de 2018. Autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso a título 

precário e gratuito, e por prazo indeterminado”, ou seja, não tem prazo o tempo do 

contrato. Então se os demais contratos e demais cessões, se for comum, são por prazo 

determinados, por que a Famesp tem um prazo indeterminado? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Olha, não é de meu conhecimento. 

Posso pedir ajuda para a assessora falar sobre isso?  

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Secretário, eu cheguei na CPI e é o 

senhor que está depondo. Desculpa, mas o depoimento é pessoal, pelo que eu saiba. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não é de meu conhecimento, porque é 

renovado anualmente, tem prazo de 60 meses. Acabou os 60 meses, acabou. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Gostaria de pedir uma verificação 

de presença, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência.  

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Se quiser ler aqui, estou mostrando 

o decreto. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Indeterminado é algum equívoco. Eu 

vou ver isso aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Só um momento. O nobre 

deputado Cezinha de Madureira solicita o quórum. Eu conto os deputados; Cezinha de 

Madureira, Cássio Navarro, Wellington Moura, Carlos Neder, este na Presidência. 

Temos cinco membros. Há quórum, excelência. O nobre deputado Davi Zaia está aqui 
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ao lado e já nos deixou colocado, que caso alguém precise sair é só chamar que ele vem 

dar quórum. Devolvo a palavra ao deputado Alencar Santana e ao senhor secretário. 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Só queria que esclarecesse isso 

presidente, sobre a cessão desse imóvel. Uma parte do hospital, não sei se é o hospital 

inteiro porque não conheço a unidade, uma área construída de cinco mil metros à 

Famesp. Logo após o secretário que estava como adjunto exercer um período como 

secretário e respondendo pelo secretário titular. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Eu pessoalmente vou atrás disso, 

porque não é rotina. Meu conhecimento, inclusive quando demora para o Estado passar 

para a organização social o próprio Tribunal de Contas cobra isso. E esse processo está 

parado lá, passou agora para ser assinado. Mas não é por tempo indeterminado. Não é 

do meu conhecimento. Pessoalmente vou cuidar disso, e se quiser posso até te dar... 

 

O SR. ALENCAR LULA SANTANA - PT - Não, eu quero que responda 

oficialmente à CPI, porque está no decreto. Então vocês vão ter que alterar o decreto. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, nobre deputado. 

Tenho algumas perguntas a colocar. Por isso que essa CPI é importante, para 

aprimorarmos o processo existente aqui. O que traz o nobre deputado Alencar Santana é 

grave. Bastava o decreto ter colocado “até que vigore o prazo do contrato”. Pronto. Mas 

talvez a área jurídica tenha falhado. Estou inscrito para falar, e depois o deputado 

Cezinha de Madureira, que deixou o plenário. Secretário, obrigado por sua presença, já 

sabemos do seu currículo e o conhecemos. O rigor aqui da CPI é porque é função dessa 

Casa, nada contra a pessoa do senhor. Que isso fique bem claro. Acho que todos aqui 

sabem do seu currículo, do seu trabalho, da sua determinação, até para assumir a SES, 

como adjunto ou secretário. 

Eu tinha várias perguntas que minha assessoria havia elencado aqui, e sobraram 

algumas porque outras os nobres deputados fizeram questionamentos e vossa senhoria 

já respondeu. O senhor hoje é secretário. Para nós, as OSS são terceirizações dos 

serviços. Nós vimos no processo da Lava-Jato e vários problemas de corrupção no país 
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que muitas vezes o caminho para se retirar o dinheiro são as quarteirizações. Então 

quero perguntar para o senhor na condição de secretário, não só com esse 

questionamento, mas quanto a outros. Qual é o limite que o senhor entende para a 

quarteirização de serviços de saúde? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Essa pergunta para mim é um pouco 

difícil, porque eu não enxergo como quarteirização. Não vejo um limite para que 

coloquemos. Vou ter que pensar um pouco mais a respeito deputado, porque isso não é 

uma prática tão comum na atividade fim. É uma prática comum de terceirizar a 

atividade meio. Não sei se a pergunta é de atividade fim ou meio. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O que é meio e fim na 

saúde? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - No caso da saúde, atividade fim seria a 

contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Atividade meio é 

limpeza, nutrição, segurança, controle de acesso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então na sua opinião, meio 

poderia ser terceirizado ou quarteirizado, e atividade fim não poderia? Aí veria uma 

pergunta a V. Exa. que já me deixa transtornado. O Hospital de Pirajuçara foi questão 

de denúncia de um membro do conselho de saúde, de que 34 médicos são donos de uma 

empresa quarteirizada na nossa opinião, e contratada por uma OSS. É terceirização ou 

quarteirização? E ainda membros dessa empresa são servidores públicos estaduais e não 

poderiam ter uma empresa prestando serviços ao Governo do Estado, ou que receba 

recursos do mesmo.  

Como o senhor entende isso? Agora você é secretário e conhece os dois lados, é 

uma pessoa capacitada. O senhor não tem o que dizer? Até onde sabemos é uma pessoa 

transparente e honesta. Que providências o senhor vai tomar? Porque todo mundo que 

veio aqui até agora da secretaria, na minha opinião, o senhor é o que está sendo o mais 

objetivo. A Dra. Eliana foi um passeio, acho que ela olhou para a cara de todo mundo 

aqui e pensou, “estou indo embora mesmo, então vou falar o que quero e nunca mais 

volto aqui”. Ela não fez o trabalho dela de cidadã e nem de servidora pública, vindo 
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fazer o que veio fazer aqui. Mesmo nós sabendo que ela ficou reunida com o secretário 

uma tarde inteira lá antes de vir aqui. 

Outro que veio aqui, o Dr. Haino, puxa vida, parece que ele também não sabe 

nada de fiscalização. Ninguém sabe nada naquela secretaria de Estado. O senhor que 

estava do outro lado, diz que é muito fiscalizado. E eles aqui, a secretaria, não 

mostraram fiscalização nenhuma. Para nós até agora, temos conversado com os colegas 

deputados Mas vou partir logo para as perguntas, não é discurso, é desabafo. Parece que 

a secretaria não está nem aí para fiscalizar ninguém. O que eles vêm aqui contar 

historinha para nós é que a cada um mês reúne, a cada três meses faz outra reunião, 

avalia.  

Quem pode na secretaria vir aqui e realmente explicar, “nós temos tantas pessoas 

em tal região que fiscalizam aquela entidade que foi contratada pelo Estado, tantas 

vezes ela vai lá e olha se o médico está trabalhando ou não, se está cumprindo o que 

está no contrato ou não”? Quem é essa pessoa? Porque nós não conseguimos enxergar 

quem é até hoje. O senhor está lá e deve conhecer quem é, porque estava do outro lado e 

era fiscalizado, e agora o senhor está do lado de cá e tem a obrigação de fiscalizar. 

Quem é essa pessoa? Para convidarmos ou convocarmos para vir aqui, e explicar, 

colocar no telão para nós, trazer papel por escrito de como é feito isso, quem faz, e 

quantas pessoas são destacadas para isso. Se o senhor puder responder. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A secretaria faz uma fiscalização muito 

acirrada na questão do cumprimento de metas de produção que constam do contrato de 

gestão. Os outros órgãos de controle - tribunal, Ministério Público e Fazenda - fazem 

esse tipo de avaliação porque têm as contas das organizações sociais todas abertas. Não 

creio que achemos dentro da secretaria alguém que possa vir aqui e responder todos 

esses questionamentos. A questão é que existem vários órgãos de controle. Por 

exemplo, da mesma forma que eu vou levar do deputado do Diário Oficial, vou levar 

essa sua informação a respeito do Pirajuçara, porque também não é do meu 

conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, vou dizer uma 

coisa ao senhor. Você é muito mal informado, me desculpe. Mas isso é assessoria. 

Porque com uma CPI de OSS acontecendo aqui, de interesse do Estado, e as 

informações que nós temos é de que 50 bilhões de reais são despedidos, mais de dez 
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bilhões por ano, e acho que está chegando a 12 já, um bi por mês, acho que 30 mil reais 

por hora, um número assim. Mas a assessoria não informa ao senhor que a TV Globo 

passou no hospital? Houve uma denúncia, e a Globo foi lá, mostrou que os pediatras... 

A maior reclamação do hospital é de que não tinham pediatras.  

Esse contrato dos servidores era de 34 médicos pediatras, que não apareciam lá 

para trabalhar. Alguns deles eram servidores do Estado. O senhor me desculpe, mas 

vocês estão chegando lá agora. Reorganiza aquilo, excelência. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Deputado Edmir, esse caso dos 34 

pediatras já está sendo investigado, como todos os outros que foram falados aqui. Todos 

serão investigados pela coordenadoria de RH, todos os outros contratos de pessoas 

jurídicas. Isso já foi determinado semana passada e está sendo investigado. Até 

agradeço pelo trabalho de vocês, porque isso vai melhorar muito o nosso sistema de 

controle e esse modelo. Já está sendo investigado. E só uma informação, o valor correto 

do orçamento para as organizações sociais nesse ano de 2018 é de quatro bilhões e 900. 

Não é dez bilhões. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não excelência, é que 

talvez o senhor não tenha entendido. Nós ainda temos os contratos da Prefeitura de São 

Paulo que não constam no Tribunal de Contas do Estado, inclusive quero comunicar aos 

deputados dessa Casa que o presidente do Tribunal de Contas do Município confirmou a 

sua presença para dia cinco de junho. Então ele vai trazer todos os dados. Tem os 

valores despendidos pelo Governo do Estado, pela Prefeitura de São Paulo e ainda os 

valores despendidos pelas prefeituras municipais que contratam OSS. Por isso estamos 

chegando nesse valor. Não é totalmente do Estado. 

Excelência, pelo que entendo de prefeitura, sou deputado aqui há 23 anos e 

alguma coisa, fui vereador por mais seis, nós sempre ouvimos dizer... Eu nunca fui do 

Executivo, porque acho que deve ser muito difícil. Aqui legislar e fiscalizar é mais fácil. 

Mas fui segundo secretário da Casa por alguns anos, que é mais ou menos a prefeitura 

da Assembleia Legislativa. Assinamos vários contratos de manutenção, compra de 

equipamentos, e nas prefeituras e Governo do Estado também ocorre isso. Já passei pela 

Comissão de Fiscalização e Controle. Alguém do governo é responsável por aquele 

contrato, para fiscalizar, prezar para que o serviço seja cumprido. Quem são? É uma 

equipe? Se é uma equipe, o senhor pode mandar o nome de todo mundo para cá? Quer 
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seja da Fazenda. Contribua com a CPI, é o que pedimos ao senhor. Porque vamos 

chamar todos juntos e eles vão ter que explanar para nós como funciona isso. 

São bilhões de reais que temos obrigação de ficar olhando aqui. E vemos gente 

em hospital sem atendimento. Falaram do AME aqui, o deputado Barros Munhoz é 

apaixonado por AME e também sou, todos nós somos. Mas o AME é assim, atende todo 

mundo, mas parou ali. Cadê a cirurgia do pessoal, o que precisa ser feito, o atendimento 

depois? Isso na minha opinião não existe. Eu sou de uma região de Bragança Paulista, e 

uma hora vou marcar uma audiência com o senhor lá, e levar tudo o que acontece. 

Quero ver as providências que os senhores vão tomar, porque o governo passado até 

agora não tomou nenhuma na minha região. Inclusive há uma reclamação de todos os 

deputados dessa Casa que são do interior, de que a secretaria teria reduzido nesses 

últimos anos, recursos para contratos do interior do estado, privilegiando a capital.  

Isso é uma coisa que vamos olhar aqui e procurar saber, porque o atendimento no 

interior é muito ruim. O AME é uma maravilha, a pessoa chega lá, o atendimento é 

humanizado, as pessoas são boas, tem equipamentos, fazem exames. E depois? Nada. 

Desculpa, mas não atendem. Mas vou correr com minhas perguntas, porque acho que 

tem mais deputados que gostariam de falar e eu também gostaria de ouvir o Dr. João 

Garreta, caso queira falar alguma coisa aqui e contribuir com os nossos trabalhos.  

Quando o senhor era presidente da Famesp, funcionários de quatro unidades 

administradas pela fundação, os hospitais de base e estadual de Bauru, bem como a 

Maternidade Santa Isabel e o AME daquele município fizeram uma greve de 53 dias, 

que acabou causando cancelamentos de mais de mil cirurgias na região, bloqueou 

temporariamente cerca de cem leitos - segundo o jornal da cidade de Bauru. Agora o 

senhor como secretário, que providências tomaria para que essas pessoas fossem 

atendidas? Já que uma OSS entrou em greve, não sei se por falta de pagamento, reajuste 

salarial. Porque 53 dias de uma greve não é brincadeira no processo, fica todo mundo 

sem atendimento. Eu nem vou perguntar para o ex-secretário quando ele vir aqui, mas 

queria saber agora, porque quem está no cargo agora é o senhor e o secretário. 

Que providências emergenciais o senhor tomaria? O que o senhor faria para o 

povo não ficar sem cirurgias e morrendo? Porque deve ter morrido muita gente. O que o 

senhor faria? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A primeira coisa é, em contato com a 

OSS, tentar minimizar o prejuízo à população. Acho que essa negociação felizmente 
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tem dado certo nas outras organizações sociais, e não deu na fundação por falta de um 

acordo entre o sindicato e a organização social. Tanto que o próprio sindicato 

judicializou a ação e foi parar no TRT. Houve prejuízo sim, não digo que morte porque 

mesmo na greve o sindicato entende que os serviços emergenciais têm que ser 

mantidos. Então as UTIs funcionaram, os centros cirúrgicos nas emergências. É isso que 

temos que trabalhar, o que ficou atrasado foi eletivo, e a secretaria ainda cobra da 

organização social que não cumpriu a meta por causa da greve, que cumpra a meta 

depois e faça essas cirurgias eletivas fora do agendamento normal. 

Houve um atraso no atendimento do eletivo, mas depois isso foi recuperado. E a 

urgência não teve prejuízo, porque acho que todo mundo tem bom senso e não pode 

deixar de atender as urgências. UTI, pronto-socorro e cirurgias de emergência não 

tiveram prejuízos. E acho que é isso que temos que lutar, e conversando com as OSS, 

orientar que aconteça.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor pensa assim e eu 

penso diferente, acho que ninguém pode ficar sem atendimento. Uma empresa foi 

contratada para prestar aquele serviço, ela que tome providências. Eu se sou Executivo 

anulo aquele contrato na hora e contrato outra emergencialmente, porque ficar sem 

atendimento no hospital não pode. Na minha opinião. Eu não entendo nada de saúde. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Mas deputado Edmir, isso é muito 

difícil, você tirar uma organização social num momento de greve e colocar outra.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - 53 dias sem... Se vai ficar 

greve ou não vai, mas tem que ter alguém atendendo. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A troca de uma organização social 

demora muito mais de 53 dias. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sabe por que demora? 

Porque elas são muito grandes. Três tomam conta de 50% do orçamento do Estado. Se 

elas fossem menores, teríamos mais concorrência e facilidade para suprir essa 

necessidade. Pensamento meu. Votei a lei aqui há 20 anos, eu era deputado. Mas vou 

dar continuidade. 
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O chefe do RH veio aqui e nem se dignou a dizer quando houve a denúncia, “se 

esses médicos são empresários, recebem recursos do Governo do Estado, são 

servidores, vou abrir um procedimento administrativo e vou demitir por justa causa, vou 

ver o que cabe”. Eu respeitei muito o Dr. Haino aqui, mas não entendi. O que o senhor 

vai mandar fazer se houver comprovadamente... E já foi comprovado aqui por essa CPI, 

e o Dr. Haino recebeu toda a documentação no dia em que esteve, e não se dignou a 

dizer “vou abrir um procedimento e vou demitir, vou tomar providências”. O que o 

senhor pretende fazer quando chegar na secretaria, quanto a esse assunto? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Primeiro nós estamos investigando. E 

confirmando isso, é aquilo que já falei anteriormente, ou rescinde o contrato com essa 

empresa. Quer dizer, não tem outra possibilidade, tem que rescindir o contrato com a 

empresa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E eu vou mais longe, tem 

que demitir o funcionário, a bem do serviço público. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Mas o funcionário deve ser vinculado a 

um outro serviço. E se for funcionário da secretaria, pode ser demitido sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele é da saúde, é médico. 

Mas o senhor dá uma posição para nós lá. Vou dizer uma coisa, como o senhor 

conheceu o atual secretário da Saúde, que o convidou para ser secretário adjunto? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Ele é professor universitário e eu 

também, nós nos conhecemos na academia. Ele é da Faculdade de Medicina da USP de 

Ribeirão, e eu de Botucatu. Nos conhecemos por causa do meio acadêmico. Depois 

mais recentemente tivemos mais contato com a criação do curso de Medicina em Bauru 

pela USP, que deve usar os equipamentos de saúde que o Estado tem, como palco de 

ensino para esse curso. Ele era o reitor, então autorizou o curso. Foi por isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. O senhor acha que 

a habilitação feita pela Secretaria de Governo das OSS é rígida? 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A habilitação segue a Lei da 

Organização Social. Eu próprio já questionei um pouco se não poderia ser um pouco 

mais rígida e qualificar melhor as organizações sociais na hora de habilitar. Isso é uma 

coisa que está na minha pauta para conversar com o secretário e revermos, mas não é da 

nossa alçada, porque é uma lei. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas ela pode ser 

modificada. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Podemos sugerir sim alguma alteração. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E o senhor acha correto 

essa habilitação estar na Secretaria de Governo, em vez de estar na de Saúde? Porque a 

informação que nós temos é que a habilitação é feita na Secretaria de Governo. Não 

deveria vir para a de Saúde? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Ela passa pela Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, excelência. Na 

opinião do senhor, existe um cartel de OSS no estado de São Paulo? Das grandes e 

pequenas. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Eu não enxergo assim. São várias; acho 

que hoje o Estado tem mais de 39 organizações sociais que trabalham em parceria com 

ele. Existem as maiores que estão aqui na capital. Essa que eu participava, hoje ocupa o 

sexto lugar. As grandes estão aqui em São Paulo. Mas elas são convidadas pelos 

serviços que prestam, e muitas vezes abre um chamamento público e ninguém se 

habilita a prestar. E aí essas maiores, que já têm uma infraestrutura montada, acabam 

participando. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor falou de auditoria 

independente, o nobre deputado Carlos Neder já solicitou cópia, custo, quem fez. Quem 

paga essa auditoria independente? São recursos públicos? 
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O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não. Toda organização, eu imagino 

que sim, tem recursos próprios. E muitas delas têm recursos advindos de serviços 

privados. É esse dinheiro que paga. Dentro do contrato de gestão não tem como 

demonstrarmos esse tipo de despesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E taxa de administração?  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Quem poderia responder melhor isso é 

o Tribunal de Contas, porque ele audita muito a questão da taxa de administração. A 

secretaria também proíbe isso, mas o tribunal audita com muita perspicácia as contas. E 

não sei se conseguem ter taxa de administração, porque é muito difícil de prestar contas. 

Sim, o rateio.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, excelência. O cargo que 

o senhor ocupa é de chefia, um assessoramento, direção, gerência, administração? É 

tudo isso? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Estamos aqui para 

investigar, não é função de ninguém colocar alguém na cadeia, chamar, fazer 

estardalhaço. Ninguém está querendo isso, eu tenho conversado com todos os colegas 

aqui. Todo mundo quer aprimorar a legislação, melhorar a fiscalização, verificar se OSS 

é bom ou ruim, se tem que ser direto ou não - o senhor já tem os estudos e vai 

encaminhar para nós, estamos vendo outros. Queremos aprimorar tudo, porque fazem 

20 anos que existe a lei. Então queremos adequar isso para facilitar a vida e melhorar o 

serviço. Essa é a função dessa CPI.  

Mas existe uma lei, e às vezes elas devem ser aprimoradas. É função do 

Legislativo. Ou vem do Executivo ou o Legislativo aprimora a legislação. Então 

pergunto para o senhor, você dizendo que é tudo isso que falei, sendo um secretário 

adjunto e ordenador de despesas, chefe, direção, gerência, administração, manda na 

secretaria. Nós sabemos muitas vezes que o secretário faz um papel mais político, às 

vezes até de ir para a televisão e responder sobre febre amarela, e o secretário adjunto é 

quem acaba fazendo todo o trabalho pesado do dia a dia, que não é fácil. E a grande 
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discussão aqui é o seguinte, a constituição do Estado de São Paulo em 1989, eu não 

estava aqui e que eu me recorde dos deputados presentes, nenhum também. Dos que 

passaram aqui, o deputado Barros Munhoz.  

O Art. 226 que o deputado Barros Munhoz votou, meu tio votou, ele foi deputado 

aqui, o senhor conheceu a família, “é vedada a nomeação ou designação para o cargo ou 

função de chefia ou assessoramento na área de saúde em qualquer nível de pessoa que 

participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contratos 

ou convênios com o Sistema Único de Saúde a nível estadual ou sejam por ele 

credenciadas”. Esse Art. 226 nos deixa muito duvidosos, primeiro se o senhor deveria 

ter assumido esse cargo, porque o senhor assinou vários contratos quando estava do 

outro lado. Não está dizendo que o contrato é ilegítimo ou ilegal, que houve falcatrua. 

Estou falando o que diz a constituição do Estado. 

Ao meu entendimento, o senhor não poderia. Eu até falei outro dia o seguinte, por 

que não tem uma quarentena? Tinha que colocar uma legislação, tanto de um lado como 

no outro, principalmente de quem sai da secretaria e vai para uma OSS. Ele tem 

informações que só a secretaria tem muitas vezes. É algo que temos que aprimorar, os 

deputados têm que avaliar. Eu gostaria de pedir para o senhor, principalmente dos 

médicos e servidores públicos da Secretaria da Saúde ou do Estado que montam 

empresas e recebem do governo através de contratos de quarteirização.  

E eu queria pedir ao senhor o seguinte, o senhor esteve do lado de lá e de cá. O 

senhor deve conhecer muitas OSS nesse estado, e poderia contribuir conosco para dizer 

mais tarde ou em qualquer momento que deseja, manda escrito para a CPI, o que o 

senhor vê. Como você pode ajudar, nós que estamos tentando entender esse processo de 

como funciona tudo isso, pelo menos eu - alguns tem muito mais conhecimento. O que 

podemos melhorar nessa legislação? O que podemos deixar mais claro ou transparente, 

mais fácil, para que pairem menos dúvidas sobre esses contratos, desde o início da 

habilitação até a realização do contrato, as metas, etcetera?  

Porque para nós, o Tribunal de Contas, falamos que tem que comprar dez folhas 

de papel, e as dez folhas têm que ser entregues. As coisas são muito subjetivas. É aí que 

vou tentar explicar. Se você compra dez copos d’água, são dez copos. Tem que vir o 

copo cheio de água. Tudo bem. Agora na medicina é um pouco diferente nesses 

contratos com as OSS. Você contrata por exemplo duas mil horas de médicos. Não 

prestaram duas mil horas, mas realizaram a meta que deveriam realizar. Como fica esse 

contrato? Ele está sendo cumprido ou não? Pelo prisma de uns, pode ser que esteja 
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sendo cumprido, porque atingiu a meta. Por outro lado, se estavam contratadas duas mil 

horas e não foi prestado o serviço, não era aí que teríamos que ganhar mais 

produtividade e reduzir o que o Estado, a União e as prefeituras repassam para essas 

OSS? Porque a busca dos serviços das OSS é isso mesmo, é tentar uma gestão melhor, 

uma produtividade, um melhor atendimento às pessoas. Então queria que o senhor 

estudasse isso depois e os respondesse, sobre qual é o seu pensamento. É importante 

isso. 

O nobre deputado Davi Zaia está inscrito. Por gentileza, fique à vontade. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Cumprimentar o presidente, deputado Edmir Chedid, 

o Dr. Antônio, secretário adjunto da Saúde. E dizer que tenho partido pouco da 

Comissão, porque na condição de suplente tenho vindo aqui quando o deputado Roberto 

Morais por alguma razão está impossibilitado, como foi hoje que tinha outro 

compromisso. Acho importante a constituição dessa CPI, porque de fato depois de 20 

anos da vigência da lei, é difícil imaginar a saúde do Estado de São Paulo, com todos os 

problemas que tem, mas que faço coro com o que disse antes de mim o deputado Barros 

Munhoz, se encontra numa situação muito melhor do quê... Não tenho a certeza para 

falar de todos os estados do Brasil, mas da grande maioria. 

Eu ando muito pelo interior do estado em função do trabalho como deputado, e 

não foi nem uma e nem duas vezes que encontrei pessoas que passaram a morar aqui no 

estado de São Paulo por causa do atendimento da saúde. Me lembro um dia numa 

reunião na cidade de Cardoso, perto de Votuporanga, para aquele lado, e um senhor 

dizendo na reunião que tinha mudado para o estado de São Paulos, uns familiares que 

ele tinha, porque o atendimento do AME é uma excelência que faz inveja a qualquer 

cidadão que pretende um atendimento de qualidade. E isso se repete em todo o estado 

de São Paulo. Então estou fazendo esse relato para dizer que depois de 20 anos da 

vigência da lei, é difícil imaginar, pelo menos pelo conhecimento que tenho, um 

funcionamento da saúde do Estado sem esse modelo que está em vigência hoje. 

O primeiro questionamento que eu faria para o senhor secretário, e até mesmo 

fazendo um breve relato, porque o secretário adjunto assumiu há menos de 30 dias. E 

registrar aqui que a CPI não foi feita para investigar o governo que está exercendo 

mandato agora, mas constituída já há um bom tempo, e pedida lá atrás, ainda no 

governo anterior. Embora o senhor esteja aí há 30 dias, vejo que respondeu todas as 

questões com muita transparência e acima de tudo colocando a sua visão, que não é só a 
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do secretário, mas de uma pessoa que tem uma militância em grande parte de sua vida 

na área pública. Porque se formou na Faculdade de Botucatu, depois se especializou, 

continua como professor da Faculdade de Medicina de Botucatu.  

Aliás, essa também é uma das características das fundações que surgiram e 

existem em todas as nossas universidades. Embora sejam privadas, todas elas têm uma 

relação muito próxima com o funcionamento das universidades. Todos nós conhecemos 

todas elas. Mas faço essa pergunta então, muito pelas observações que o presidente 

acabou de fazer, como alguém que participou da votação aqui da lei há 20 anos, com 

uma longa experiência. Eu não tenho tanto tempo de deputado, portanto não tive a 

participação na votação da lei. Mas faço uma pergunta, é possível imaginar a saúde do 

Estado com a qualidade do funcionamento que tem hoje, apesar de todos os problemas 

que temos. Porque temos um problema básico, que é falta de recursos inclusive, o 

financiamento da saúde carece de mais recursos, e ouvimos isso todos os dias. 

Minha pergunta é essa, é possível imaginar a saúde do Estado, o atendimento que 

presta hoje, sem esse modelo de contratação das OSS como parceria? Nós estaríamos no 

nível que estamos hoje? Como o senhor avalia isso? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Eu penso que não seria possível nesse 

momento, descartar essas OSS, por vários motivos. Nas avaliações ela faz um bom 

serviço, é produtiva com o menor custo. Mas imaginem se todos esses equipamentos de 

saúde passassem a ser do Estado, ia enfrentar um grande problema de pessoal. Além da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação e reposição de pessoal é muito mais 

difícil. Na própria organização social tem dificuldade. Dependendo da organização, o 

regimento dela, as pessoas contratadas passam por processo seletivo, têm que ser 

aprovadas pelo conselho da fundação. Então tem uma certa dificuldade, mas é muito 

mais ágil.  

Se fosse hoje trabalhar esses hospitais como públicos, penso que ia prejudicar 

muito a saúde do nosso estado.   

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Outra colocação, até no sentido de que por estar 

assumindo agora... E nós temos vários órgãos de fiscalização que acompanham esse 

trabalho das organizações sociais. De novo ouvindo as colocações do deputado Edmir 

Chedid, acho que de fato é positivo que pudéssemos avançar num processo de uma 

legislação que aprimorasse esse relacionamento, porque de fato as relações são muito 
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complexas. É diferente. Eu volto a citar, eu como secretário de Gestão tive oportunidade 

de dirigir mais diretamente o Poupatempo. Numa das entrevistas que eu dava na cidade 

sobre ele, fui questionado se não dava para fazer... Porque todo mundo elogia o 

Poupatempo, é um serviço de excelente qualidade, se não dava para fazer o mesmo na 

saúde. A pessoa que estava num programa ao vivo me perguntou. 

Eu falei que acho que podíamos melhorar muito o serviço de saúde, mas que 

entendia que era um pouco mais complexo. Porque fazer um RG é sempre igual, a 

pessoa chega lá, entrega o seu documento, dá os seus dados, endereços, colhe as digitais 

e se não tiver nenhum problema com a polícia, está feito o trabalho. É sempre igual, o 

serviço é bem rotineiro. É 20 minutos para todo mundo e está resolvido o problema. A 

pessoa que chega num estabelecimento de saúde é um pouco diferente, chega desde uma 

pessoa com uma pequena febre até alguém que está numa situação de emergência e que 

se não for atendido com toda a atenção pode vir a falecer. É mais complexo.  

E o deputado também citou isso, é uma das questões importantes. Você contrata 

horas ou atendimentos, eficiência? Acho que esse é um grande desafio nesse tipo de 

contratação. Acho que se pudermos ter sugestões disso, porque nosso sistema de 

fiscalização é muito baseado no que está escrito no contrato. Se no contrato está 

escrito... Para voltar ao exemplo que V. Exa. citou, deputado presidente, se foi 

contratado duas mil horas, se não forem feitas, o contrato não foi cumprido e tem que se 

aplicar algum tipo de punição. Agora se por uma eficiência fez o atendimento que 

poderia ter sido feito em duas mil horas em menos horas, por algum ganho de 

eficiência, isso não justifica que não se faça, porque contrato é contrato. 

Esse é um grande desafio na contratação de serviços mais complexos, você ter 

mecanismos de apurar isso. E com certeza acho que a experiência acumulada desse 

período de 20 anos desse modelo permitiria que pudéssemos ter não só um avanço na 

legislação, como também nos mecanismos de controle disso e de elaboração dos 

contratos, que são inclusive fórmulas mais ágeis. Porque mudar uma lei, embora aqui 

possamos fazer isso rapidamente, nem sempre é tão fácil. Toda vez que vamos mudar 

uma lei, vamos ter não só a discussão daquela mudança específica, mas o próprio 

deputado Barros Munhoz citou que há compreensões diferentes sobre o próprio modelo. 

Nós temos visões de quem acha que esse modelo não poderia ser aplicado, que 

tem que ser 100% atendimento público com administração direta. Esse é um debate que 

ainda não está 100% resolvido, embora cada vez mais administrações e partidos 

diferentes venham adotando o sistema de OSS, que hoje não é mais monopólio de 
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administração só de um partido ou uma corrente de pensamento. Há uma generalização 

bastante grande disso em todos os estados do país, e nos mais diversos governos e 

colorações de matizes ideológicas. Praticamente todos adotam esses modelos hoje, com 

alguma especialização. Então o contrato é o mecanismo mais eficiente para aprimorar a 

gestão.  

Deixar essa sugestão de que a secretaria forneça à própria CPI, sugestões do que 

pode ser aprimorado tanto na elaboração dos contratos como na própria legislação. 

Eram essas as minhas observações, Sr. Presidente. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Muito obrigado pela explanação. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Pergunto a 

V. Exa. se eu poderia agregar uma questão, de tal maneira que o Dr. Antônio já 

responderia. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro, excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A Dra. Renata Gomes dos Santos é 

nomeada num cargo na Secretaria de Estado da Saúde como assistente técnica nível 

dois, se não me engano. Foi a pessoa que me interrompeu quando eu estava fazendo o 

questionamento ao depoente. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Antônio Rugolo se a Dra. 

Renata Gomes dos Santos tem participação na empresa Teixeira Advocacia e 

Consultoria, que é sediada em Uberlândia, Minas Gerais. Queria saber se é um 

problema de homônomos ou se a Dra. Renata Gomes dos Santos, além de ser nomeada 

num cargo da SES, participa dessa empresa.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Só quero registrar a 

presença do nobre deputado Carlão Pignatari, membro dessa CPI. Obrigado pela 

presença. Passo a palavra ao Dr. Rugolo. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Deputado Carlos Neder, como o senhor 

sabe, estou lá há três semanas e não tenho conhecimento ainda de tudo. A Dra. Renata 

já era assessora, como ela própria falou aqui, há alguns anos. Foi assessora, saiu e 
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voltou. Não foi indicada por mim, e não tenho o currículo dela. Ela já estava lá. Eu 

posso me informar a respeito e devolvo para o senhor essa resposta.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu peço a V. 

Exa. que requisite as informações sobre participação ou não da doutora numa entidade 

particular privada sediada em Uberlândia, Minas Gerais. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, nós vamos solicitar, 

excelência. Deputado Carlão Pignatari, gostaria de se inscrever? Então vou passar a 

palavra ao Dr. João Garreta, procurador do Ministério Público que trata dos crimes de 

prefeitos do estado de São Paulo. A CPI deve, e também tem a missão, os deputados já 

estão fazendo isso, de verificar os contratos de OSS com prefeituras do estado. Passo a 

palavra ao senhor. Muito obrigado por sua presença.  

 

O SR. JOÃO ANTONIO BASTOS GARRETA - Sr. Presidente, deputado 

Edmir Chedid, Srs. Deputados, secretário adjunto da saúde, todos os presentes, 

assessores, técnicos, etcetera. Só vim aqui em nome do Ministério Público, e estou 

muito feliz por isso. A nossa instituição que estou há 34 anos tem por objetivo, um 

deles, talvez o principal, a defesa do regime democrático. E estar aqui hoje para mim é 

uma alegria, porque vejo nessa CPI o pleno funcionamento do regime democrático. Isso 

é democracia, não é só a eleição, é muito mais do que isso, e todos os senhores sabem 

mais do que eu.  

Vim aqui com intuito de colaborar com essa CPI naquilo que pudermos fazer, na 

medida em que estamos lidando com os fatos errados, os problemas, os desvios desses 

contratos de OSS com prefeituras. Entretanto, acho que muito mais relevante do que 

atuar nesses casos como temos atuado, estou há pouco tempo no setor, mas já vi que o 

volume é grande, é ter instrumentos que permitam que esse tipo de coisa não ocorra, 

aquilo que a CPI está buscando. Vim aqui com esse intuito, de aprender. E nós estamos 

interessadíssimos e acompanhando ainda que à distância. Estou aqui para mostrar que 

estamos muito interessados naquilo que a CPI está produzindo e vai produzir. 

E nos colocar como instituição, e aqui falo em nome do Dr. Gianpaolo Smanio, 

nosso procurador geral, à disposição da CPI para tudo aquilo que pudermos contribuir. 

Eu realmente agradeço a atenção da CPI, do deputado Edmir Chedid e de todos os 
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deputados, e me coloco à disposição. Agradeço a oportunidade que me é dada de me 

manifestar.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dr. 

Garreta. Sei que a sua participação e a ajuda do Ministério Público vai nos ajudar a 

aprimorar essa legislação. O TCE já veio, fez a demonstração. Esperamos que o Dr. 

Smanio, parece que ele acaba de confirmar uma data para vir aqui na CPI, possa 

também contribuir conosco. Vamos ouvir agora o Tribunal de Contas do Município, e 

estamos ouvindo o secretário adjunto, que tem uma bagagem. A ideia é essa mesmo, 

podermos fazer um trabalho conjunto de mutirão de instituições para que possamos 

aprimorar a legislação, e ajudar a melhorar a qualidade da saúde, com um custo melhor. 

A intenção é essa.  

O deputado Carlos Neder havia solicitado a palavra? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não, apenas pedi um esclarecimento 

sobre a participação da doutora.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos solicitar, excelência. 

Vou passar a palavra. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Fique à 

vontade, por favor. 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Gostaria, sim. Sinceramente, quero até 

agradecer pelo convite para participar dessa CPI, porque percebo que aqui nós podemos 

tirar muitas coisas para melhorar o controle e a transparência das organizações sociais. 

Não tenho dúvida que o resultado dessa CPI vai trazer benefícios para a secretaria no 

controle desses contratos de gestão, e até mesmo atualizar essa lei de organização 

social. Além de atualizar a lei, podemos até ter mecanismos de controle mais precisos e 

transparentes. Com certeza essa CPI vai trazer esse benefício para nós. Agradeço pela 

participação aqui e parabenizo pelo trabalho de vocês. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, deputado 

Carlão Pignatari. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Primeiro cumprimentar o secretário 

adjunto, desejar muita sorte nessa sua empreitada, que não deve ser fácil. Que o senhor 

tenha muita sorte, junto com esse homem muito sério e decente que é o Dr. Zago. 

Aprendi a admirá-lo enquanto reitor da USP e espero que ele tenha um sucesso enorme 

nesse novo desafio. Mande um abraço para ele. Presidente, dizer que temos um projeto 

de lei aqui do deputado Pedro Tobias, desde 2014, para montar o sistema de fiscalização 

das organizações sociais de São Paulo. Não só da saúde. 

Hoje eu faço parte de uma entidade beneficente, a Santa Casa de Misericórdia de 

Votuporanga, que tem uma OSS que administra três ambulatórios médicos de 

especialidades. São pequenos contratos, dois milhões de reais cada um. Percebemos que 

você é fiscalizado pela Secretaria da Fazenda, que a pessoa não entende nada de saúde, 

e pelo Tribunal de Contas, que também não entende nada de saúde. Acho que podemos 

montar uma ferramenta de fiscalização em que possamos fazer um controle efetivo das 

entidades, das organizações sociais. Estava vendo pela televisão o Davi falando, e os 

contratos das OSS são complexos, dos nossos que são pequenos. Imaginem esses 

grandes. 

Você tem atendimento, a quantidade de consultas que você tem que atender, a 

quantidade de tempo. A OSS contrata o profissional por hora, mas contrata com o 

Estado a quantidade de consultas por especialidade em cada uma das unidades. Então é 

muito claro o contrato, e muito fácil de fiscalizar se tiver uma pessoa que tenha 

conhecimento da causa da saúde. Você pode fazer junto ao contrato, se está sobrando 

consulta da especialidade A que você possa substituir pela B e assim continuar fazendo 

um atendimento melhor à saúde. Porque quando você faz um contrato para dois ou três 

anos, pode mudar a necessidade de cada uma das nossas regiões, das especialidades. É 

muito claro isso. 

Mas eu acho que as organizações sociais vieram, principalmente na área da saúde, 

não conheço na área de cultura e turismo, é muito claro para mim que hoje a saúde de 

São Paulo não sobreviveria sem o atendimento das organizações sociais. O que nós 

temos é o dever inclusive de fazer uma lei para que seja efetivamente fiscalizado cada 

um dos contratos e cada uma das entidades. É isso que nós queremos. Obrigado 

presidente, que o senhor tenha muita sorte nesse novo desafio. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, deputado 

Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Vossa Excelência no hall de perguntas, 

não sei se foi entregue ao Dr. Antônio, levanta a questão de quais são os profissionais 

que fazem a análise efetiva dos contratos. Porque nós vimos que a comissão de 

avaliação não faz isso, e a coordenadoria fica na dependência da análise feita por esses 

profissionais. Daí a importância de nós conhecermos quem são essas pessoas, e da 

mesma forma trabalharmos por amostragem alguns contratos que já chegaram ao nosso 

conhecimento. 

Houve um debate importante hoje aqui, provocado pelo deputado Barros Munhoz, 

em relação à análise comparativa de modalidades de gestão. Nós temos conhecimento 

de um estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado, em que equipamentos de um 

mesmo porte sob gestão de OSS e sob gestão pública, foram analisados do ponto de 

vista de seu custo-benefício. Eu gostaria de pedir a V. Exa. que solicite formalmente ao 

presidente do Tribunal de Contas do Estado que ofereça esses estudos comparativos de 

gestão pública e privada na área da saúde.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já solicitamos excelência, 

mas ainda não recebemos.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então mais uma vez é preciso agilizar o 

envio desses documentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos solicitar mais uma 

vez. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre deputado 

Carlão Pignatari. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só para fazer uma correção. Além 

dessa fiscalização externa, a Secretaria da Saúde, pelo menos até dois meses atrás 

tínhamos uma eficiência muito clara, pelo menos nos nossos contratos. Vou falar pelo 

que tem na entidade pela qual fazemos filantropia em nossa região. Tinha uma cobrança 

muito grande da Dra. Lilian ou das pessoas que faziam um controle efetivo. Por que não 

atendeu isso, aquilo. Havia dentro da secretaria. É lógico que não é essa fiscalização que 

nós queremos; nós queremos um projeto de lei que faça a fiscalização de todos. Mas a 

Secretaria da Saúde, nos casos que eu conheço e posso dizer que participo disso, é 

muito rígida e rigorosa com todas as organizações sociais, pelo menos ali na nossa 

região. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Carlão Pignatari, 

a Dra. Lilian que você acaba de citar, que função ela tinha?  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Era quem cuidava das OSS. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Da regional de saúde? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não, daqui de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok.  

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - A coordenadoria de contratos de gestão 

de serviços de saúde tem duas subáreas, uma que cuida dos ambulatórios médicos de 

especialidade e uma outra que cuida dos hospitais. A Dra. Eliana ocupava a 

coordenadoria, mas antes cuidava dos hospitais. E a Dra. Lilian cuida dos AMEs. Eu 

falei isso no início, que o controle era bem rígido, mas é muito rígido mesmo. Mas a 

secretaria não entra nesse detalhe de como operacionalizar o serviço.  

Ela controla o que ela contratou, mas como operacionalizar não. Acho que aprendi 

hoje e estou entendendo que precisa ter um pouco de controle também de como 

operacionalizar o serviço, não deixar por conta da OSS. Porque cada uma tem seu 

regimento, mas acho que poderia também incluir esse tipo de avaliação nesses 

contratos.  
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - E eu desconheço nos AMEs 

presidente, taxa de administração. Eu desconheço nos ambulatórios pelo menos, os que 

fazem parte quando fui diretor do hospital. Não há nem esse item, essa rubrica no 

orçamento que o Estado faz. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi excelência, 

agradeço pelas informações. A pessoa que ocupou o cargo da Dra. Eliana, quem é? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - É o Danilo Otto. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele está aqui? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu solicitei que tenhamos mais 

informações sobre ele, porque é um cargo estratégico da Secretaria de Estado da Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor conhece, sabe de 

onde veio? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Fui apresentado a ele recentemente 

quando foi nomeado, mas não participei da nomeação. Eu sei que ele vem também de 

uma, já participou da administração de uma OSCIP. Não sei muito mais. Sei que é 

advogado de formação. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E também não sabe se ele tem alguma 

participação em empresas, à semelhança do que questionamos aqui? 

 

O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR - Não fiz esse tipo de investigação, e 

também não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu vou passar às mãos de 

V. Exa. o projeto de lei que foi aprovado por essa Casa, em 21 de dezembro de 2016. 

Ele teve até a minha autoria e foi vetado. Mais ou menos como disse o deputado Carlão 
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Pignatari, logo no início o deputado Pedro Tobias não assinou o requerimento de CPI. 

Ele falou, “eu não quero assinar, porque sou médico, presidente de um partido do qual é 

governador do Estado, mas eu tento há muitos anos...”, e acho que não é de 2014, talvez 

ele tenha publicado nesse ano, mas ele fala em dez anos. É um projeto do Pedro Tobias 

para melhorar essa fiscalização.  

Ele falou, “a secretaria nunca deixou votar esse projeto”, porque todos os nossos 

projetos aqui a liderança leva para cada secretaria para verificar, e ficam segurando os 

projetos para aprimorar. Legislativo uma coisa, Executivo outra. Esse era um projeto 

que eu gostaria que o senhor estudasse. Ele foi aprovado pela Casa, e vetado pelo 

governo. Isso aqui é o atestado eletrônico, para acabar com a fraude. Você vai na praça 

da Sé e compra quantos atestados quiser. É um outro grande problema que temos até 

dentro dos servidores do Estado, das prefeituras, etcetera. Você chega no posto de saúde 

segunda-feira de manhã, num pronto atendimento, e eu já participei disso, vou sempre 

na saúde pública, o médico entra e já fala, “quem é atestado? Separa para cá”, e já vai 

dando atestado. Porque tem que limpar a fila. Quem não é atestado fica para lá. Temos 

que acabar com essa máfia de atestado. 

Quando o Polara era secretário adjunto, falei com e ele, que disse, “ótima ideia”. 

Mas o governo depois acabou vetando. Até porque boas ideias que o Legislativo tem, o 

Executivo copia e manda em forma de projeto, e os nossos morrem aqui. Os do 

Executivo são aprovados, até porque os deputados aqui têm uma consciência de que é 

interessante atingir o objetivo. Então vou dar esse projeto para o senhor dar uma 

avaliada, porque o que nos foi perguntado na época é o seguinte, quem vai manter esse 

site? Como ele vai ser controlado? O Estado não tem a Prodesp. Se são cento e tantos 

mil médicos cadastrados, será que uma empresa colocando propagandinha do lado, e 

quantos milhões de atestados vão sair a hora que uma empresa for acessar para ver se é 

real, será que esse site não vai até dar lucro para o Estado? Eu acho que sim. 

Agora a nossa maior preocupação além disso, que depois estivemos estudando é, 

nós conseguiríamos identificar as doenças que estão acontecendo em determinadas 

regiões do estado. Eu sou um abnegado na área de saúde, então deixo em mãos para o 

senhor fazer essa avaliação técnica. E dizer que ficamos felizes com a sua presença 

aqui, as suas respostas. Sei que o senhor vai encaminhar aquilo que não conseguiu 

responder. O senhor acabou de assumir há poucos dias, então não dá tempo de verificar 

tudo. Mas o senhor encaminha para cá. Agradeço a presença do senhor e dos deputados, 

da sua assessoria, do Dr. João Garreta, o MP que nos acompanha. 
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Acho que vamos fazer uma grande parceria da Assembleia Legislativa, 

principalmente nessa área de saúde com o Ministério Público, para que possamos atuar 

e melhorar a qualidade de vida das pessoas no estado de São Paulo. Eu só queria colocar 

uma coisa, eu não gosto de comparar o Estado de São Paulo com outros estados, porque 

é diferenciado. Eu queria comparar a saúde do Estado de São Paulo com países 

desenvolvidos, porque aí vamos buscar uma saúde melhor. Se ficarmos achando que 

somos o máximo, o melhor, que os outros estados são piores e que está bom do jeito que 

está, não vamos melhorar nada. Eu acho que o ser humano tem essa característica, nada 

está bom para ele hoje. Tudo que ele tem não está bom, ele quer sempre mais alguma 

coisa. Eu acho que é isso que nos move, então temos que melhorar cada vez mais o 

serviço público. E olharmos quem são melhores que nós, e o que podemos fazer para 

melhorar nossa saúde. 

Muito obrigado pela sua presença, Dr. João e Srs. Deputados. O deputado Davi 

Zaia quer falar. Eu não quis falar do senhor, eu sei que você pensa como nós. O 

deputado Barros Munhoz falou em 30% e não concordo com isso. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Só para dizer que se formos comparar o sistema SUS, 

pode não ser o melhor atendimento, mas é um exemplo para o mundo, porque é um 

sistema de atendimento universal. Em muitos lugares não tem. Essa é uma boa 

discussão de fato, da excelência ou não. Mas registrar esse detalhe. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sem dúvida, tem países sem 

plano de saúde público como temos aqui, é tudo privado. E é engraçado deputado, 

porque muitas vezes vamos num convênio médico, eu ouço reclamação no meu 

gabinete, “fiquei duas horas esperando”. Aí chega no público e muitas vezes é atendido 

em uma hora. Quando ele vai no convênio não reclama das duas horas, mas quando vem 

na área pública e leva uma hora ele grita, xinga, coloca fogo. O cidadão exige tudo. Eu 

estava lembrando do servidor porque o Iamspe também será debatido aqui, um serviço 

mal prestado ao servidor público do Estado. 

Eu entendo que lá tem que ser gerido por técnicos ligados aos servidores públicos. 

É uma coisa muito ruim que acompanhamos. Eu não sei como a SES poderia ajudar lá 

também. O ex-secretário David Uip sempre me dizia o seguinte, “o Iamspe deveria estar 

dentro da Secretaria da Saúde, porque aí não faltaria recursos, teria atendimento, 

etcetera”.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. A Renata 

Gomes dos Santos, advogada, trabalha para o Governo do Estado de São Paulo há mais 

de 20 anos. Primeiramente na área imobiliária com foco na habitação de interesse 

social, e posteriormente na área da saúde. Possui grande conhecimento das questões 

ligadas à forma de funcionamento dos órgãos públicos, estabelecimento de parcerias 

entre o setor público e privado. Tanto as relativas quanto ao terceiro setor, quanto as 

público-privadas estabelecidas pela lei federal 11.079 de 2004. Possui também amplos 

conhecimentos de gestão público e implantação de políticas públicas.  

Aí vem o contato. Onde está isso aqui, Sr. Presidente? Na mesma empresa de 

Uberlândia a que me referi. Então é mais uma situação em que temos uma pessoa 

ocupando um cargo da Secretaria de Estado da Saúde vinculada a uma empresa privada 

com expertise na relação público-privado. Eu pergunto, é normal isso? É razoável? É 

lícito? É ético?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por favor, já que a senhora 

quer responder, use o microfone, para assim termos a leitura depois. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Deputado, isso não tem nenhuma 

relação com a CPI. O senhor me desculpe Dr. Neder, mas eu fui falar com o deputado 

Chedid e acho que esse é um direito numa CPI, quando verificamos que existe alguma 

postura de direcionamento no depoimento. Só fui dizer para o Dr. Chedid que o Dr. 

Rugolo não pode entregar documentos pela Famesp. Então acho que disso para eu virar 

uma pessoa que o senhor está investigando a vida fica um pouco estranho. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Tem quórum? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não existe mais quórum, 

excelência. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Eu não sou sócia de escritório em 

Uberlândia. Eu sou advogada e tenho sociedade num escritório sim, que fica em São 

Paulo. Eu não atuo. E se o senhor quiser depois, não no bojo dessa CPI, mas em outro 

lugar, eu lhe encaminho a documentação do registro do meu escritório na OAB, dizendo 
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que o escritório e inclusive a minha sócia não pode advogar nem contra e nem a favor 

do Governo do Estado de São Paulo.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Então não vejo sentido para isso. 

O senhor está me intimidando. Eu sou funcionária pública e trabalho há bastante tempo 

no serviço público.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, pela ordem. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, vou propor a convocação 

da doutora.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, o senhor faz o 

requerimento e votamos na próxima sessão. Não havendo mais quórum, agradeço a 

presença de todos e agradeço pela presença do secretário adjunto, hoje secretário de 

Estado e suas explanações. Esperamos pelas suas contribuições também. Muito 

obrigado, secretário. 

 

* * * 

 

 


