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CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

19.06.2018 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 17ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

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

irregularidades nos contratos celebrados com as organizações sociais da Saúde pelas 

prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Registro a presença dos nobres deputados: Cássio Navarro, Marco Vinholi, Carlos 

Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Roberto Morais, Pedro Tobias e José Américo.  

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente, solicito a dispensa da 

leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior.  

Quero comunicar a V. Exas. que o representante do Tribunal de Contas do Estado 

nesta reunião é o Sr. Gustavo Pereira e a representante do Tribunal de Contas do 

Município é a Sra. Helena Campos Sarchis. Muito obrigado pela presença.  

Vamos passar à Ordem do Dia, para apreciar requerimentos constantes da pauta. 

Temos 17 itens.  

Item nº 1 - Requerimento n° 28, de 08 de maio de 2018, do nobre deputado 

Wellington Moura - Requer a convocação do Dr. David Uip, ex-secretário de estado da 

Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos 

públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o estado e as 

organizações sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros assuntos 

pertinentes ao objeto desta CPI. 

Em discussão.  
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sr. Presidente, levando em conta que 

temos, na sequência, o Requerimento nº 51, que convida o Dr. David Uip... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Na verdade, isso já foi 

colocado. Então, é convite. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - É convite? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O nobre deputado 

Wellington Moura, e o deputado Carlos Neder também, já deixou claro que é convite, 

que não há problema. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Até porque eles acabaram 

fazendo contato, como já expliquei na outra reunião, e eles estão à disposição para vir.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Claro, exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sem problemas. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que aprovam o convite ao nobre 

médico e ex-secretário da Saúde, David Uip, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

Item nº 2 - Requerimento n° 51, de 17 de maio de 2018, de autoria do nobre 

deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Prof. Dr. David Uip, ex-secretário de 

estado da Saúde e atual diretor da Faculdade de Medicina do ABC, para prestar 

esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. 

Em discussão.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sr. Presidente, entendo que o requerimento 

esteja prejudicado, uma vez que aprovamos o convite anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É o mesmo objeto. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Tenho o mesmo entendimento do nobre 

deputado Marco Vinholi. O importante é a vinda do ex-secretário.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já está convidado. Então, 

fica prejudicado. 

Item nº 3 - Requerimento n° 52, de 17 de maio de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder - Requer seja convidado o Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, secretário 

municipal de Saúde de São Paulo, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 4 - Requerimento n° 54, de 17 de maio de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder - Requer seja convidado o Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-coordenador de 

Saúde da Coordenadoria de Gestão e Contratos de Serviços de Saúde, da Secretaria de 

Estado da Saúde, e atual chefe de gabinete do Iamspe, para prestar esclarecimentos e ser 

ouvido nesta CPI. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 5 - Requerimento n° 61, de 22 de maio de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder - Requer seja convidado o Sr. Antônio Carlos de Oliveira, superintendente 

da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, para que seja ouvido sobre as 

ações desenvolvidas pela entidade qualificada como OSS, solicitando que traga 

informações sobre os municípios em que atua, em especial envolvendo os contratos 

firmados com os municípios de Barueri e Ribeirão Pires. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 6 - Requerimento n° 62, de 22 de maio de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder - Requer seja convocado o Dr. Cleudson Garcia Montali, médico 

anestesiologista registrado no Cremesp, CRM n° 106.551, ex-diretor clínico da Santa 

Casa de Birigui e ex-diretor do Departamento Regional de Saúde II, de Araçatuba, a fim 

de que compareça à CPI para prestar esclarecimentos sobre as ações que desenvolve 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 
 

5 

 

representando a OS Santa Casa de Misericórdia de Birigui, trazendo informações 

detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados, cíveis, criminais ou 

administrativos, bem como judiciais, que envolvam a instituição e o Dr. Cleudson 

Garcia Montali. 

Em discussão.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sr. Presidente, tendo em conta as últimas 

mudanças de convocações para convites, questiono o autor do requerimento se seria 

possível essa alteração. Nesse caso, se ele não viesse, procederíamos à automática 

convocação.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Consulto o nobre deputado 

Carlos Neder, autor do requerimento. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Concordo, desde que haja um esforço 

nosso para que, de fato, ele venha.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então o Requerimento nº 62 

passa a ser por convite, e não por convocação. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 7 - Requerimento n° 68, de 11 de junho de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder - Requer seja convidado o Sr. Presidente do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo - Cremesp, Dr. Lavínio Nilton Camarim, a fim de que 

compareça à CPI para prestar esclarecimentos e trazer informações sobre a atuação do 

conselho junto às organizações sociais de Saúde, em especial fiscalizações realizadas, 

providências adotadas e relação com empresas médicas subcontratadas como pessoas 

jurídicas. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 8 - Requerimento n° 69, de 13 de junho de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder - Requer seja convidado o Sr. Diretor Geral da Fundação Faculdade de 
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Medicina da USP - FFM, Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, a fim de que compareça à 

CPI para prestar esclarecimentos e trazer informações sobre a atuação dessa 

organização social de Saúde junto ao Poder Público. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 9 - Requerimento n° 70, de 13 de junho de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder - Requer seja convidado o Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União 

- TCU, ministro Raimundo Carreiro, a fim de que compareça à CPI para prestar 

esclarecimentos e trazer informações sobre a atuação do Tribunal de Contas da União 

junto às organizações sociais de Saúde, em especial fiscalizações realizadas em face do 

uso de recursos da União. 

Em discussão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, eu tomaria a liberdade de 

propor que se convide um técnico ou alguém... Mas o presidente do Tribunal de Contas 

da União? Acho que foge à nossa alçada. É muita areia para o caminhãozinho nosso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, hoje, na “Folha de S. 

Paulo”, a título de comemorar os vinte anos da Lei das Organizações Sociais, há um 

interessante artigo do Dr. Renilson Rehem, em que ele faz referência ao projeto de lei 

do senador José Serra e também às objeções feitas pelo Tribunal de Contas da União.  

Como as OSs recebem recursos também da União, fiscalizados pelo Tribunal de 

Contas da União, e considerando-se o projeto do senador José Serra, que tramita com 

agilidade no Congresso, e também esse artigo do Dr. Renilson, entendemos que seria 

importante ouvir, porque o Tribunal de Contas da União tem vários estudos referentes 

ao controle dos recursos da União repassados às organizações sociais. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu concordo, deputado Neder, mas não que 

seja o presidente a comparecer. Que ele designe alguém. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente. A redação, eu acho que 

poderia... 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ele designa alguém. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ou alguém por ele indicado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas se ele está sendo convidado ele tem 

que vir ou não vir. Devemos notificá-lo ou pedir a ele que indique alguém que, em 

nome do Tribunal de Contas, venha. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - No caso, por exemplo, dos tribunais de 

contas do estado e do município, ambos os presidentes resolveram vir. Acho que 

podemos deixar a critério dele e ele poderia indicar alguém. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então uma redação para convidá-lo para vir 

pessoalmente ou indicar alguém que venha em nome do Tribunal de Contas. 

 

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

do nobre deputado Wellington Moura, vice-presidente desta comissão, que tem a 

palavra. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Poderíamos fazer uma mudança nesse 

requerimento e acrescentar “ou um técnico que o represente”. Poderia se acrescentar e aí 

o convite vai ser feito, mas no lugar dele poderia vir qualquer outro técnico responsável. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Ele pode tomar essa decisão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Solicito à secretaria que 

refaça a redação. 

Continua em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de 

acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 10 - Requerimento nº 75, de 2018, de minha autoria. 

Como é de minha autoria, solicito ao nobre deputado Wellington Moura, vice-

presidente da comissão, que assuma a Presidência e proceda à discussão e votação dos 

itens nº 10, 11, 12 e 13, que são de minha autoria. 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 
 

8 

 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Item 10 - 

Requerimento nº 75, de 15 de junho de 2018, de autoria do deputado Edmir Chedid. 

Requer que seja convocado o Sr. Sebastião Sérgio Silva, superintendente da 

Organização Social da Santa Casa de Andradina, que detém  contratos de gestão para o 

gerenciamento de ambulatório médico de especialidades e prontos-socorros em 

municípios do interior de São Paulo com o objetivo de prestar informações e 

esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 11 - Requerimento nº 76, de 15 de junho de 2018, de autoria do deputado 

Edmir Chedid. Requer que seja convocado o Sr. Antonio Fábio Óbici, diretor 

administrativo da Organização Social da Santa Casa de Andradina, que detém contratos 

de gestão para o gerenciamento de ambulatório médico de especialidades e prontos-

socorros em municípios do interior de São Paulo com o objetivo de prestar informações 

e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 12 - Requerimento nº 73, de 15 de junho de 2018, de autoria do deputado 

Edmir Chedid. Requer que seja solicitado à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

providências para a contratação de perito em auditoria de gestão no terceiro setor para 

realizar análise de informações sobre a execução dos contratos de gestão de serviços de 

saúde apresentados a essa CPI, compreendendo como prestação de contas informações 

sobre fiscalização, auditorias de conteúdo contábil, financeiro e documentos de outras 

naturezas pertinentes ao tema, sem que a referida contratação gere ônus para a 
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Assembleia Legislativa, devendo ser prestada de forma voluntária e gratuita por 

profissional selecionado através do chamamento público nos termos da lei específica. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 13 - Requerimento nº 74, de 15 de junho de 2018, de autoria do deputado 

Edmir Chedid. Requer, nos termos regimentais, que a CPI, em parceria com o Instituto 

do Legislativo Paulista, ILP, promovam seminário com a participação das 

universidades, órgãos de controle interno e externo e especialistas para debater a 

legislação e normas correlatas às organizações sociais e aos contratos de gestão, bem 

como as propostas legislativas estaduais e federais que tratam da matéria, com o 

objetivo de discutir e contribuir com propostas para aprimorá-las e produzir um estudo 

que possa subsidiar os trabalhos dessa CPI. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dando sequência. 

Item 14 - Requerimento nº 34, de 09 de maio de 2018, de autoria do deputado 

Wellington Moura. Requer que seja solicitada à Secretaria Municipal da Praia Grande, 

no que tange ao contrato de gestão do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, de Praia 

Grande, celebrado entre a prefeitura da Praia Grande e a fundação ABC, que envia os 

seguintes documentos: a) relatórios contábeis e financeiros; b) relatórios referentes aos 

indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade; c) pesquisa de satisfação de 

pacientes e acompanhantes; d) descrição de serviços da unidade. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 
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Item 15 - Requerimento nº 63, de 23 de maio de 2018, de autoria do deputado 

Carlos Neder. Item b: Solicita que a CPI das OSS não interrompa os seus trabalhos 

durante o recesso parlamentar de julho. 

Em discussão. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Na oportunidade da CPI da laranja, que foi 

uma CPI longa, o deputado Barros Munhoz participou, foi uma CPI importante para a 

Casa, nós tivemos essa experiência. 

De fato, acho que perdemos de dois lados. Primeiro porque o mês de julho pode 

ser aproveitado para se estudar o que foi produzido até agora e ter um tempo maior 

ainda depois, voltando do recesso. 

Então, esse é um ponto importante. Produzimos muita coisa até agora, acho 

importante estudar o que foi produzido e, depois, voltar com força total. 

O segundo ponto é a questão do quórum. Se já temos essa dificuldade em ter um 

quórum sempre presente aqui, em julho isso acaba sendo um pouco prejudicial. 

Então, acho que ganhamos mais tempo se utilizarmos o recesso para isso. Estudo, 

analisar o que já foi feito e voltar em agosto com força total. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Estou perfeitamente de acordo com a 

posição do deputado Marco Vinholi. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que nos 

informe os prazos. Se não me engano, o tempo normal seria até 19 de agosto e 

aprovamos uma prorrogação por 60 dias. É isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Considerando-se o mês de 

julho inteiro como recesso, a previsão de encerramento dos trabalhos da CPI é dia 18 de 

outubro. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então eu acho que faz sentido esse tipo 

de ponderação apresentada pelo deputado Marco Vinholi. 

Originalmente, nossa preocupação era a dificuldade em se obter quórum e 

perdermos mais um período de investigação. Deve haver nosso compromisso durante os 

meses de agosto e setembro e devemos tomar cuidado para que este processo não fique 
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contaminado pela disputa eleitoral, porque, deputado Marco Vinholi, acho fundamental 

que haja a garantia do quórum nos meses de agosto, setembro e até meados de outubro, 

sob pena de estarmos trocando o mês de julho pelo não funcionamento. 

Mas com essa preocupação e esse compromisso de V. Exa., concordo em retirar 

esse pedido. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Perfeitamente. Concordo com o deputado 

Carlos Neder e afirmo que há esse compromisso de minha parte e de todos os 

parlamentares aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Todos estão de acordo? 

(Pausa.) Então, por unanimidade, retiramos da pauta o item nº 15. 

Item nº 16 - Requerimento nº 71/2018, de 14 de junho de 2018, do nobre deputado 

Carlos Neder. Propõe que, no uso dos poderes constitucionalmente atribuídos à CPI, e 

tomando como base a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e 

recomendação do Tribunal de Contas do Estado, com o suporte da Procuradoria da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ingressemos com ação junto ao Poder 

Judiciário para que as organizações sociais de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e 

a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo ofereçam a esta CPI e tornem públicos os 

dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada uma das organizações 

sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou convênio com o ente público, 

incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido ou aposentado), verbas 

remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes 

modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015. 

Em discussão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, acho que esse tema é 

bastante contraditório e controverso. Em função disso, solicito vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A solicitação de V. Exa. é 

regimental. Fica concedida vista ao nobre deputado Barros Munhoz, nos termos 

regimentais. 

Item nº 17 - Requerimento nº 72/2018, de 14 de junho de 2018, do nobre deputado 

Carlos Neder. Requer que, no uso dos poderes constitucionalmente atribuídos à CPI, e 
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tomando como base a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e 

recomendação do Tribunal de Contas do Estado, seja solicitado à Secretaria de Estado 

da Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo que tornem públicos e 

encaminhem a esta CPI os dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de 

cada uma das organizações sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou 

convênio com o ente público, incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido 

ou aposentado), verbas remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e 

sob diferentes modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015. 

Em discussão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, pelas mesmas razões, 

solicito vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A solicitação de V. Exa. é 

regimental. Fica concedida vista ao nobre deputado Barros Munhoz, nos termos 

regimentais. 

Encerrada a Ordem do Dia para apreciar os requerimentos da pauta, quero 

comunicar aos Srs. Deputados que as pessoas convocadas para hoje estão presentes. 

Então, o item nº 2.1 da pauta, vamos ouvir agora a irmã Rosane Ghedin, diretora-

presidente da Casa de Saúde Santa Marcelina.  

Comunico aos Srs. Deputados que a irmã Rosane está acompanhada de uma 

advogada da Santa Casa, a Sra. Eliza Yukie Inakake. Sejam muito bem-vindas. Irmã, 

agradeço a sua presença e deixo uns cinco minutos iniciais para fazer a explanação que 

desejar, inclusive trazendo sugestões a esta CPI, para que possamos aprimorar a 

legislação vigente. 

Agradeço, desde já, o seu tempo, a sua hora e a oportunidade que deu à CPI de 

ouvi-la, pela experiência que a senhora tem. Muito obrigado. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Prezado Sr. Deputado Edmir Chedid, presidente 

desta comissão parlamentar de inquérito, prezados Srs. Deputados que constituem esta 

comissão parlamentar de inquérito, saúdo todos, desejando-lhes paz e bem. Agradeço a 

oportunidade de estar aqui nesta Casa para tratar de um assunto tão caro ao nosso País: a 

saúde pública. 
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Peço licença aos Srs. Deputados para fazer uma breve reflexão sobre o que motiva 

a Casa de Saúde Santa Marcelina a ser parceira do SUS. A fonte inspiradora do projeto 

educativo do fundador da Congregação Marcelina e expoente como educador do século 

XIX foi Santa Marcelina, educadora exemplar a quem escolheu como padroeira do 

instituto, por haver educado - na ausência dos pais, para Deus e para a sociedade - seus 

dois irmãos menores, Santo Ambrósio e São Sátiro. 

A missão educativa do fundador Luís Biraghi é assim definida: as marcelinas são 

chamadas a viver um carisma educativo, revelador da paixão de Deus pelo homem; 

caracteriza-as a contemplação de Cristo Salvador, que as envia a anunciar, em todos os 

campos da sua missão apostólica, a verdade do Evangelho. Elas cumprem sua missão no 

método da encarnação, com atitude materna e espírito de família.  

A atuação das irmãs marcelinas no Brasil tem o seu início em 1912, quando foi 

fundada a Associação Santa Marcelina, mantenedora de colégios e faculdades Santa 

Marcelina. A Casa de Saúde Santa Marcelina foi fundada em 1962, com a vocação 

natural e irrenunciável de atender à população da periferia da cidade de São Paulo. A 

sua localização já bem demonstra o seu propósito. 

Desde 1962, localizada no bairro de Itaquera, sempre teve o firme propósito de 

atender à população desprovida de recursos médico-hospitalares suficientes para atender 

suas necessidades de saúde. No início, Itaquera era um bairro com características rurais, 

mas logo essa realidade se transformou com a chegada de dezenas de conjuntos 

habitacionais, que fez crescer exponencialmente a população da região. 

Desde então, e até os dias de hoje, a população tem como referência principal o 

Hospital Santa Marcelina, que foi construído pela Congregação das Irmãs de Santa 

Marcelina no final da década de 50, no século passado, ocorrendo a sua inauguração em 

1962. Antes mesmo de se falar do Sistema Único de Saúde, o SUS, o Hospital Santa 

Marcelina já era um importante pilar de sustentação da saúde pública da cidade de São 

Paulo. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a introdução do SUS, sua 

vocação foi reforçada com o marco legal da saúde universalizada, pois suas finalidades 

institucionais e o espírito aguerrido das irmãs de Santa Marcelina sempre foram 

voltados ao atendimento universalizado a todos que deles necessitassem, bastando para 

tal a condição de cidadão. 

É nesse contexto que o Hospital Santa Marcelina vem se desenvolvendo.  

Ganhou o status de hospital referência, hospital universitário, hospital de referência 
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quaternária e outros tantos qualitativos que poderiam ser mencionados. Aliado à 

vocação de atender indistintamente à população, o Hospital Santa Marcelina também 

tem o sério compromisso de formar profissionais com programas de residência médica e 

de aprimoramento profissional de tantas outras profissões da Saúde. 

Historicamente, e ainda nos dias atuais, o poder público sempre necessitou de 

parcerias com instituições filantrópicas, como a que mantém com a Casa de Saúde Santa 

Marcelina. Da mesma forma, em razão da vocação de atender indistintamente à 

população, nossa instituição sempre imprescindiu de recursos públicos, que lhe foram e 

são repassados na modalidade de fomento, quer seja na forma direta, aporte de recurso 

através de convênios, contratos de gestão e emendas parlamentares, ou na forma 

indireta, através da imunidade tributária. 

É em razão disso que o legislador constituinte estabeleceu que a assistência à 

saúde é livre à iniciativa privada, assegurando preferência às entidades filantrópicas e às 

sem fins lucrativos, na participação complementar do Sistema Único de Saúde - Artigo 

199 da Constituição Federal. No mesmo sentido seguiu o legislador ordinário, conforme 

se pode constar nos Artigos 24 e 25 da Lei nº 8.080/90, que tratam do SUS, e da Lei nº 

12.101, de 2009, que trata da concessão do Cebas - Certificado de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social, conferindo tratamento especial às entidades que se 

dedicam ao SUS. 

Por fim, o contrato de gestão previsto no § 1º, do Artigo 199 da Constituição 

Federal foi inicialmente regulamentado pela Lei Federal nº 9.637/98, que dispõe sobre a 

qualificação de entidades como organizações sociais e a possibilidade da concessão de 

tal qualificação a entidades que atuam na área da Saúde. Essa lei foi objeto de ação 

direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que destacou 

que a parceria do Estado com entidades sem fins lucrativos tem natureza de fomento, e 

o contrato de gestão é um dos meios de concretização das ações de fomento. 

Por isso, Srs. Deputados, não é possível tratar a parceria entre instituições 

filantrópicas e o poder público como se fosse terceirização de serviços. Aliás, se 

serviços fossem, seriam remunerados, e isso não acontece, porque desvirtua o modelo. 

Quero finalizar dizendo que o Santa Marcelina é parceiro do SUS, e é isso que motiva a 

assumir desafios e responsabilidades na gestão dos serviços públicos de saúde, e tudo é 

feito a luz da missão Marcelina. 

Muito obrigada pela atenção. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado pelas suas 

considerações. O nobre deputado Carlos Neder está inscrito. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, inicialmente, quero 

cumprimentar a irmã e doutora Rosane Ghedin. Em nome dela, os demais componentes 

da irmandade e da Santa Casa Santa Marcelina. Em segundo lugar, gostaria de pedir a 

V. Exa. que tenhamos mais agilidade no envio das notas taquigráficas das reuniões já 

realizadas, porque isso nos ajuda a pensar a sequência do trabalho desta CPI. 

Em terceiro lugar, cabem alguns esclarecimentos sobre o motivo por que fui eu o 

autor deste requerimento, da vinda da Dra. Rosane. Nós situamos a organização social 

Santa Marcelina dentre aquelas que merecem um conceito diferenciado. Entretanto, já 

tivemos a oportunidade de analisar aqui que nem todas as OSs agem da mesma maneira. 

Gostaria até de abrir um parêntese. Na década de 70, em 73, eu entrei na 

Faculdade de Medicina da USP. Em 76, Roberto Gouveia e eu trancamos matrícula na 

Faculdade de Medicina da USP para ajudar a organizar o movimento de Saúde na zona 

leste. Posteriormente, quando nos formamos, fomos trabalhar: Roberto Gouveia no 

Jardim Nordeste, e eu em Cidade A. E. Carvalho. Trabalhei como médico, atendendo 

crianças, gestantes e adultos. Também fui diretor da unidade. Mais adiante, trabalhei no 

módulo de saúde Itaquera com o Dr. Roberto Morimoto, que depois veio a ser o meu 

secretário adjunto, quando fui secretário da Saúde no governo da prefeita Luiza 

Erundina. 

Em todas essas ocasiões, nós mantivemos um contato sério, proveitoso e 

respeitoso com a Santa Casa Santa Marcelina e, como foi dito, antes mesmo do advento 

do Sistema Único de Saúde e antes, inclusive, da Lei nº 846/98, que instituiu essa 

modalidade de gestão por organizações sociais. Portanto, a vinda das senhoras aqui não 

significa absolutamente qualquer desconfiança.  

Entretanto, diante das denúncias recebidas, cabe a nós fazer o questionamento 

correspondente, e essa é a razão da convocação feita. A primeira questão que eu gostaria 

de levantar para a Dra. Rosane é se a irmandade também mantém contrato de gestão 

com o Governo do Estado ou apenas com a Prefeitura de São Paulo. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Temos contrato de gestão com o Estado e também 

com o município. 
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 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Com o estado de São Paulo, quais são 

os contratos e competências que foram delegados à Santa Marcelina? Quais são os 

valores envolvidos? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Nós temos dois hospitais, o Hospital do Itaim 

Paulista e o Hospital de Itaquaquecetuba, e o AME - Ambulatório de Especialidades em 

Itaquera. Os valores que envolvem o Hospital do Itaim Paulista são de 129 milhões e 

444 mil. O Hospital de Itaquaquecetuba tem um orçamento anual de 125 milhões e 856 

mil. O contrato do AME. Nós temos R$ 28.828.800,00. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Bom, e com a prefeitura de São Paulo, 

na planilha que nós temos em mãos, constam os contratos com São Miguel Paulista, 

Itaim Paulista e também Itaquera, Guaianazes e Cidade Tiradentes. 

A senhora poderia confirmar quais são os contratos com a prefeitura e os valores 

também? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - São três contratos com o município. Hospital 

Cidade Tiradentes e as duas regionais citadas pelo senhor. No Hospital Cidade 

Tiradentes nós temos um orçamento de R$ 146.671.932,57. 

As duas regiões de atenção primária, sendo RRAS 10, nós temos R$ 

240.220.419,71.  Na outra microrregião, RRAS 11, R$ 425.522.731,77. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Portanto, Sr. Presidente, são volumes 

bastante expressivos de recurso, seja do estado, seja do município. 

A senhora tem conhecimento se parte desses recursos são provenientes da União. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Não conheço. No município nós recebemos 

verbas diretamente do município e recebemos também fonte dois, mas pela 

municipalidade, pelo município, e não direto da União. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na verdade, existem as transferências 

intergovernamentais e elas implicam em um aporte de recursos da União, que ajudam a 

financiar o Sistema Único de Saúde em âmbito estadual e municipal. 
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O SR. - Esses valores são anuais, doutora? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - É o orçamento anual, desse último ano.  

 

O SR. - Os contratos são feitos em cinco anos. É isso? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Isso. Planos de trabalhos anuais e o contrato por 

cinco anos. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A diferença importante é que os 

contratos de gestão em âmbito estadual envolvem duas unidades hospitalares e uma de 

atenção especializada e, no município, envolve um hospital e, além disso, o controle e a 

responsabilidade por toda uma área geográfica.  

Então, a questão da atenção básica, em um determinado território, está sob gestão 

da irmandade Santa Marcelina, o que implica, inclusive, na relação, por exemplo, com a 

“Estratégia Saúde da Família”, com os agentes comunitários de Saúde, e vem daí, 

inclusive, um questionamento que eu farei mais adiante. 

Gostaria de perguntar à Dra. Rosane se ela entende que há diferenças importantes 

na modalidade do contrato de gestão com o estado e com a prefeitura, que poderiam nos 

trazer sugestões sobre como aprimorar esses contratos de gestão. 

Comparando a experiência com o governo do estado e com a prefeitura, que 

observações a senhora faria? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - O Santa Marcelina é pioneiro nos dois, tanto no 

estado quanto no município. Nós assumimos a primeira organização social do estado, 

juntamente com outras instituições aqui em São Paulo. Também assinamos o primeiro 

contrato de gestão junto ao município, referente ao Hospital Cidade Tiradentes. 

Acredito que, no início desse novo modelo, foi um desafio enorme, também um 

aprendizado grande para a instituição e para todos nós, não havendo mais 

possibilidade... Hoje nós vemos que o SUS não tem mais condição de um reajuste de 

tabela. É necessário ter outros modelos para que a população possa ter atendimento, 

porque o reajuste de tabela não é mais possível. Nós não conseguimos mais ter o 

recurso necessário para que haja esse ajuste. Nós não conseguimos mais fazer essa conta 

chegar. 
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Eu acho que para experiências nesse modelo de contrato precisa ter um trabalho 

muito próximo: secretaria, parceiros e o poder público. Eu acho que é preciso o controle 

social. Enfim, eu vejo que é um modelo que veio amadurecendo ao longo dos anos, e 

que acho que tem possibilidade de ser aprimorado, sim, em discussões, em seminários. 

Enfim, eu acho que há possibilidade de melhorias, não só neste modelo, mas 

como todos os modelos são passíveis de melhorias e de mudanças também.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, se nós observamos o que 

está na imprensa hoje, mas não só hoje, há um fato que vai se tornando cada vez mais 

evidente. Esta modalidade de gestão por OSS não equaciona o programa de recurso de 

capital, recurso de investimento para obras, reformas e incorporação de tecnologia. 

Se nós olharmos os contratos de gestão, ainda que vagos, nós vamos ver que, 

basicamente, os recursos são destinados à manutenção, ao custeio, a gastos com pessoal, 

e os recursos investimento são uma lacuna. Entretanto, quando os hospitais foram 

entregues, eles eram recém-construídos, e hoje eles já estão se deteriorando. 

Então, este é um primeiro aspecto que as organizações sociais têm que ter a 

coragem de enfrentar, essa discussão. Nós, como membros da comissão de avaliação 

dos contratos de gestão, e ali e algumas OSS compõem aquela comissão, nós nunca 

vimos, por exemplo, um representante da OSS, talvez com receio de ser mal 

interpretado, da relação com o governo do estado, fazer um questionamento sobre o 

aporte de recursos para investimento. Essa é uma questão que eu gostaria de saber a 

opinião da Dra. Rosane.  

Segundo. Tanto na apresentação do projeto do senador José Serra, que tramita e 

que é objeto de um artigo hoje no jornal “Folha de S. Paulo”... Ali se comenta algo que 

temos discutido há bastante tempo. A conta não está fechando, e a conta não está 

fechando por razões que nós precisamos entender. 

Ou não há sensibilidade e agilidade por parte do poder público em disponibilizar 

os recursos necessários, ou então os gastos estão em desacordo com as diretrizes que 

regem o contrato de gestão. Não há outra explicação possível. Ou o aporte de recursos 

não está sendo correspondente ao necessário ou nós não estamos tendo um controle 

efetivo para que os gastos sejam condizentes com os recursos disponíveis, que são 

finitos. 

Gostaria que a senhora se pronunciasse sobre isso. 
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A SRA. ROSANE GHEDIN - As organizações sociais trabalham em regime de 

caixa, de forma que a operação é mantida e todos os projetos de adequação, todos os 

projetos de incorporação de tecnologia constituem planos especiais, que, ou na 

avaliação trimestral ou anual, nós fazemos a solicitação destes planos especiais, que eles 

podem ter aprovação ou não, e é dessa maneira que funciona. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Bom, além disso, então, nós podemos 

deduzir que vocês não precisam de mais dinheiro. O Santa Marcelina está satisfeito com 

o repasse que vem sendo feito. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - É lógico que quando se tem um orçamento 

melhor, consegue-se abranger mais. Nos últimos anos, talvez em consequência da crise, 

vêm vencendo mais... Tem sido bem mais... Vêm se enxugando cada vez mais os 

orçamentos da Saúde, não só nos contratos de gestão, mas na própria matriz, onde nós 

trabalhamos com convênio. Também nós tivemos uma redução desses recursos, e nós 

temos adequado assistência. 

Ou seja, as necessidades são infinitas, mas o recurso, ele tem um limite. Se nós 

tivermos um orçamento com uma margem, com indicadores, com metas maiores... 

Porque o orçamento tem que estar ajustado a essas metas. Nós tivemos mudanças 

importantes nos valores de equipamentos, de medicamentos. Tudo isso vem onerar a 

operação da organização. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Mas veja só. A Dra. Rosane 

está aqui sob convocação. Foi dado o documento para que ela assinasse? 

 

O SR. - Não, V. Exa., não foi. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ela está sob convocação. O pronto-

socorro do Santa Marcelina em algum momento foi fechado? Houve protesto no Santa 

Marcelina, questionando o poder público em relação ao não repasse de recursos? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Não entendi. O pronto-socorro... 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Estou perguntando se, nesse período, em 

algum momento, houve paralisação, fechamento do pronto-socorro do Santa Marcelina 

para pressionar o governo do estado pelo não repasse de recursos. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Para pressionar o governo do estado não. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O fechamento se deu em decorrência do 

quê? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - O fechamento do pronto-socorro da matriz da 

Casa de Saúde Santa Marcelina de Itaquera... O fechamento se deu por uma solicitação 

da vigilância sanitária, por superlotação. 

Ele manteve-se fechado por quase dois meses, quando foi reaberto e foi feita uma 

programação de adequação para essas áreas e organização do sistema de qualificação e 

triagem do acesso ao hospital. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então não foi uma decisão da direção do 

Santa Marcelina o fechamento do pronto-socorro? Foi uma solicitação da vigilância 

sanitária do estado? É isso que a senhora está afirmando? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Neste momento, sim. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não foi uma decisão da diretoria? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Não foi. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu tenho aqui, em mãos, 

vários subcontratos. A Dra. Rosane não concorda com a caracterização de uma 

terceirização. Nós gostaríamos de ter cópia desse documento lido por ela, uma vez que o 

Tribunal de Contas do Estado entende que há, sim, uma terceirização, e que a 

subcontratação caracteriza quarteirização. 

Eu queria passar às mãos da doutora Rosane, e peço que alguém da assessoria da 

comissão entregue à doutora Rosane, vários subcontratos feitos pelo Santa Marcelina. 

Eu gostaria de entender como ela caracteriza esses contratos e já, como observamos em 
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outras organizações sociais, apenas aqui, nós destacamos alguns que têm valores acima 

de 100 mil reais por ano. 

Nós observamos também que, da mesma forma que já constatamos em outros 

locais, nós temos profissionais da Secretaria de Estado da Saúde, profissionais que têm 

vínculo público, como sócios proprietários de empresas que são contratados pelas 

organizações sociais. 

Vamos aos dados. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado Carlos Neder, se os 

deputados concordarem, eu vou me inscrever também, eu tenho uma pergunta a fazer. 

Ao invés de esgotar o meu tempo, eu passaria o tempo para Vossa Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, apenas gostaria de ler então o 

nome das empresas, porque a imprensa está ávida para conhecer quais são esses 

subcontratos. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente, gostaria de me inscrever e 

já passar o tempo então, já que eu não tenho perguntas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A organização social Santa Marcelina 

possui três contratos com a Secretaria de Estado da Saúde, conforme já foi dito, com 

orçamento anual de 284 milhões, aproximadamente. Isso já foi citado. 

Fizemos uma pesquisa. Contratos acima de cem mil reais envolvem participação 

de médicos e funcionários da Secretaria de Estado da Saúde, que são proprietários ou 

sócios de empresas subcontratadas pelo Santa Marcelina. 

Como já observamos em outros momentos, os contratos são genéricos. Não é um 

problema do Santa Marcelina, mas é um problema da Secretaria de Estado e da 

Coordenadoria de Controle de Contratos de Gestão. 

Esses dados foram obtidos pelo Portal da Transparência da Secretaria de Estado 

da Saúde, dados da Coordenadoria de Controle de Contratos de Gestão da Secretaria e 

dados da Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira, também da Secretaria. 

Com este orçamento, por exemplo, no Itaim Paulista, de 129 milhões, 

aproximadamente, existem 57 subcontratos, que nós, aqui, caracterizamos como 

quarteirização, totalizando um valor de 15 milhões ao ano de serviços subcontratados. 
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Vou citar uma empresa, a empresa Neocare Serviços Médicos e Consultoria, na 

área de neonatologia. A empresa está situada na cidade de Jacareí, em outra clínica que 

é denominada Clínica de Cardiologia e Pneumologia. 

O valor do contrato da Neocare com o Hospital do Itaim Paulista é de 3,3 milhões 

por ano. Um contrato genérico, sem precisar o número de profissionais necessários para 

a prestação dos serviços contratados. Destina o valor extra, de 25 mil reais por mês, para 

a coordenação dos serviços contratados, e ainda consta assessoria e consultoria técnica 

administrativa à contratante. Portanto, ao Santa Marcelina. 

A contratada, essa empresa, Neocare, que se situa em Jacareí e é vinculada a outra 

empresa, chamada Clínica de Cardiologia e Pneumologia, possui cinco profissionais 

médicos no seu quadro de sócios funcionários, que são membros da Secretaria de 

Estado da Saúde. A saber: Daniele Dupim Lima Segundo, Gustavo Macedo Muniz, 

Ivana Macedo Cordeiro, Francymary Furtado Brandão, Maria Suzete Toloza Costa. 

Pergunto, essas informações procedem? A irmandade Santa Marcelina tem 

conhecimento de que essas pessoas são funcionárias da Secretaria de Estado da Saúde, e 

que, pelo Estatuto do Funcionário Público, não poderiam estar compondo uma empresa 

que presta serviços, e que são remuneradas, direta ou indiretamente, pelo poder público?  

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Temos o conhecimento que rege o Estatuto do 

Servidor Público, mas não conhecemos que essas pessoas sejam servidores públicos. 

Entendemos que essa responsabilidade é individual, é da pessoa. Ele deve manifestar 

que não pode contrair outro contrato ou... Nós não temos conhecimento de que eles 

sejam servidores públicos. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, mais uma vez nós vemos 

que a Secretaria de Estado não controla, a entidade que é contratada como organização 

social também não. Uma simples comparação no portal nos permite identificar, olhando 

o estatuto, quem compõe o corpo societário da empresa, com a lista de servidores 

estaduais, que há nomes que estão nas duas listas. Então fica essa questão de como nós 

vamos agir para que não haja esse tipo de afronta à legislação, seja no plano do 

funcionalismo, seja no de responsabilidade do poder público.  

Veja também que essa empresa a senhora reconhece que tem esse contrato, a 

NeoCare Serviços Médicos e Consultoria, na área de neonatologia. Entretanto, ela está 
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vinculada a uma empresa que não atua na área de neonatologia, e sim em uma clínica de 

cardiologia e pneumologia, situada em Jacareí. 

Nós vamos partir para outra empresa, porque eu não quero consumir o tempo 

todo. Empresa contratada: Inakake Advocacia. Essa Inakake - não sei qual é a pronúncia 

correta - Advocacia presta assessoria jurídica ao Santa Marcelina ou a um de seus 

hospitais com um contrato no valor de R$ 282.000,00 por ano? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Sim. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Essa empresa presta serviços à 

Irmandade, à Santa Marcelina como organização social ou especificamente em uma 

unidade sob sua responsabilidade? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Presta serviço a toda organização de saúde ligada 

ao Santa Marcelina. O contrato é individual para cada uma das unidades. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós temos nos deparado com esse 

problema das assessorias jurídicas, inclusive nós vamos ouvir depois, se eu não me 

engano amanhã, aquela advogada que é especialista em contratos de organizações 

sociais. Ela está no gabinete do secretário e o “know how” que ela tem é a 

especialização em contratação de organizações sociais, que nos interrompeu naquela 

sessão. Como se dá a escolha dessas empresas para que sejam contratadas? É um 

processo seletivo, há uma ação, por exemplo, pública, em que outras empresas possam 

se credenciar para o serviço ou foi uma decisão tomada em âmbito da organização 

social? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - As empresas médicas em algumas especialidades, 

nós temos muita dificuldade na contratação do médico, especialmente. Por exemplo, a 

neonatologia nós não conseguimos contratar no regime CLT, aí nós optamos pela 

contratação PJ, mas nós temos mais de 200 médicos contratados no regime CLT. Tudo 

o que é possível contratar no regime CLT é contratado nesse regime, mas tem algumas 

especialidades em que temos dificuldade por algumas questões, talvez particulares ou da 

especialidade, que faz com que busquemos a empresa. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dra. Rosane, na verdade eu me refiro a 

essas empresas na área de advocacia que estariam prestando assessoria jurídica. Posso 

citar outra, a Audit Med Serviços Ltda, que presta consultoria administrativa à 

organização social. Não sei se o deputado fez a somatória de por ano quanto que a 

organização social recebe, mas com certeza é mais de um bilhão por ano que a 

organização Santa Marcelina recebe, seja do estado, seja da prefeitura de São Paulo. 

Qual a necessidade de essa Audit Med Serviços Ltda ter um contrato de 42 mil por ano, 

além da Inakake Advocacia, com mais 282 mil por ano? O Santa Marcelina não conta 

com corpo próprio, seja de advogado, seja de auditores, e necessita também terceirizar 

ou quarteirizar esse tipo de contrato? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Nós fazemos essas contratações pelo regulamento 

de compras, que nos dá esse respaldo de fazermos a escolha da empresa prestadora de 

serviço, principalmente nos serviços especializados. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu não vou me estender. 

Esses dados que eu trouxe são apenas relativos ao Hospital do Itaim Paulista. Houve, 

inclusive, toda aquela controvérsia com aquele corpo médico, que infelizmente 

desgastou muito a imagem tanto do hospital como do Santa Marcelina em relação ao 

problema dos plantões médicos e recusa de atendimento no Hospital do Itaim Paulista. 

Entretanto, esse mesmo tipo de ilícito que eu trouxe aqui eu poderia apresentar para o 

Hospital de Itaquaquecetuba, envolvendo médicos que são da Secretaria de Estado e 

contratados de empresas subcontratadas, os valores dos contratos, isso também em 

relação à AME da zona leste e outros serviços.  

Eu gostaria de pedir que a assessoria forneça cópia dessa documentação a todos os 

deputados que estão participando hoje da CPI para nós percebermos que é uma situação 

que independe, acredito, até da vontade da Dra. Rosane ou da maneira como ele se 

organiza internamente, o Santa Marcelina. Há um total descontrole administrativo, e nós 

estamos falando de bilhões de reais que não necessariamente chegam ao atendimento à 

população, que é o que nos interessa do ponto de vista da qualidade da assistência, do 

planejamento dos sistemas, subsistemas das redes assistenciais. Nós notamos que, com 

frequência, o poder público se omite. Ao invés de eu detalhar essas informações, eu 

peço para que sejam passados esses documentos a todos os membros da CPI. 
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Eu reservaria apenas duas últimas questões, se me permite. Primeiro, nós 

colocamos em reunião anterior a existência de um instituto chamado Ibross, um instituto 

brasileiro que articula 20 organizações sociais de renome. Elas representam o conjunto 

das organizações sociais que mantêm contrato de gestão no País como um todo, 

envolvendo várias unidades da Federação. Em São Paulo foi criado um fórum das 

organizações sociais. Até recentemente, não sei se ainda hoje, o Dr. Fernando Proença 

de Gouvêa, ex-secretário municipal de Saúde, era o presidente ou o coordenador desse 

Fórum das OSs. Nós constatamos que, cada vez mais, cargos públicos estão sendo 

ocupados por pessoas de organizações sociais. Ou seja, cabe ao governo federal, ao 

governo estadual, à Secretaria Municipal de Saúde fazer a gestão dos contratos e 

fiscalizar o seu fiel cumprimento e que o uso do recurso público seja em benefício da 

população. Entretanto, a ocupação crescente de cargos do poder público, de pessoas 

oriundas dessas organizações sociais configura, ao que tudo indica, uma impropriedade, 

na medida em que o poder público perde a condição de fazer a fiscalização como 

deveria. Isso vem sendo objeto de debate nessa CPI e também nos Tribunais de Conta. 

Pergunto: esse Ibross e esse Fórum das OSs no estado de São Paulo se configuram em 

um fórum em que se discutem esses contratos de gestão, provimentos de cargos, valores 

de contratos? Para que servem esses dois organismos, o Instituto Brasileiro e o Fórum 

das OSs em São Paulo? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - O Ibross reúne as organizações sociais no sentido 

de fortalecer o modelo e uniformizar algumas diretrizes que são próprias do modelo de 

gestão, nada mais que isso. É como qualquer associação que existe para o 

fortalecimento e para o desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas propostas, 

para o fortalecimento do próprio modelo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ou seja, o instituto não indica ministros, 

secretários, não interfere nas decisões do poder público, tampouco negocia contratos, 

não se assemelha a nenhum tipo de cartel na defesa dos interesses de determinadas 

organizações sociais? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Não vejo isso. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, nós temos aqui 

trabalhadores vinculados ao Sindicomunitário, sindicato que articula os agentes 

comunitários de Saúde no estado de São Paulo. Hoje, é uma das categorias mais 

numerosas dentro do Sistema Único de Saúde. O Sindicomunitário trouxe um dossiê 

que se refere à Irmandade Santa Marcelina e caracteriza a Irmandade Santa Marcelina 

como sendo aquela em que há mais dificuldade de relação com o sindicato, inclusive 

configurando o que eles chamam de assédio moral. São vários os casos relatados. Já é 

sabido dentro do Sistema Único de Saúde que os agentes comunitários de Saúde vêm 

progressivamente adoecendo. O agente comunitário de Saúde, que deveria estar 

cuidando da população, de tal maneira está sobrecarregado e se sentindo desamparado 

nas suas funções que vários estão em tratamento médico, não só na área da saúde 

mental. Esse documento trazido pelo Sindicomunitário relata vários casos e coloca sete 

questões a serem respondidas pela Irmandade Santa Marcelina.  

Eu gostaria de pedir à Dra. Rosane, Sr. Presidente, que receba esse documento do 

Sindicomunitário, que responda a eles com cópia para esta CPI se essas denúncias 

procedem ou não, inclusive com trabalhadores se automutilando - e eu falo isso como 

médico, como ex-secretário de Saúde e como pessoa que junto com a Dra. Rosane e 

outros participamos do movimento da reforma sanitária e da implantação do Sistema 

Único de Saúde. Peço à Dra. Rosane que receba o Sindicomunitário e dialogue com eles 

se essas denúncias procedem ou não, porque aqui tem nome, tem RG, tem o fato 

concreto a ser respondido. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Só para ilustrar, no contrato RRAS 10 nós temos 

591 pessoas ACSs contratadas e nesse contrato nós temos 17 pessoas em auxílio-

doença. No RRAS 11 são 520 ACSs, com oito pessoas em auxílio-doença. Então nós 

vemos que a proporção é muito pequena em relação ao número total.  

Em relação ao sindicato, eu tenho um dossiê de dez trocas de e-mails recentes 

feitas com o sindicato. Então, nós estamos totalmente à disposição e abertos ao diálogo, 

como sempre estivemos. A instituição mantém relações não só com esse, mas dentro da 

organização todas as outras áreas que possuem seus representantes sindicais têm acesso 

à instituição e diálogo com ela. Aqui estão todos os e-mails trocados recentemente, nas 

últimas semanas, com esse sindicato. Mantemo-nos à disposição para o que for 

necessário, para o que desejarem de esclarecimentos. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Recebo essas cópias, autuo 

e peço para distribuí-las. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu concluo só pedindo 

que aquele documento contendo empresas quarteirizadas, valores de contratos, relação 

de servidores estaduais que atuam nessas empresas, cada item seja respondido pela 

Irmandade Santa Marcelina com prazo definido por V. Exa., bem como os 

questionamentos feitos pelo sindicato.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quanto tempo leva? Não 

tem como. Trinta dias nós não podemos dar esse prazo à senhora. Nós estamos dando 

um prazo de, no máximo, dez dias úteis a todas as OSs. Os senhores têm que ter 

controle. Se não tem controle, não se estabelece. Está estabelecido muito tempo. São 

perguntas, coisas normais. Todos têm que responder aqui, todas as OSs. Agora, 30 dias 

para responder isso, desculpe-me, doutora, mas nós não temos tempo para isso. Nós 

pedimos, solicitamos. Se vocês não quiserem encaminhar para cá, nós iremos para lá 

pegar todos os documentos hoje ainda. Uma semana, dez dias úteis tudo bem, não tem 

problema. Dez dias úteis? Ok. Eu agradeço a atenção das senhoras.  

É que nós temos um espaço curto de tempo de duração dessa CPI e não 

gostaríamos de ter que abrir outra logo após as eleições para dar continuidade ao 

trabalho. O deputado Pedro Tobias, que está aqui, tem um projeto de lei 

importantíssimo protocolado há mais de dez anos e que muitas vezes o Poder Executivo 

fica segurando o projeto. É um projeto que altera a legislação. Com esses dados nós 

vamos poder verificar quais são as necessidades das OSs, o que acontece de fato, como 

aprimoramos a legislação para que a lei seja cumprida. É o que nós desejamos aqui, que 

o resultado desse investimento de bilhões de reais em OSs de Saúde, nesse modelo, 

possa se traduzir, realmente, em atendimento melhor à população. Eu agradeço a 

atenção de vocês em encaminhar em dez dias essa documentação. 

O nobre deputado Pedro Tobias está se inscrevendo? 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Desculpe-me. Eu não sou da comissão. Sou 

adotivo hoje. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vossa Excelência é 

deputado, faz parte de tudo, conhece tudo. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Sou médico também, igual ao Neder. Eu acho 

que a experiência das organizações sociais deu certo, melhorou o atendimento, a 

produção, mas é preciso acomodar, mudar um pouco a legislação para o controle do 

Estado, porque tem muito dinheiro entrando. Nós somos médicos. Muitas vezes a CPI 

fala de passar o teto de algumas categorias. Teto, muitas vezes, você sabe. Plantonista: 

tem algum grupo de médico, não tem consultório, não tem clínica, não tem nada, só a 

disposição. Se um médico faltou, chama fulano. Médico ficou doente, chama fulano. 

Mesmo? Mesmo, passa o limite do salário do governador. É preciso ver cada caso.  

Eu trabalhei no Santa Marcelina, quando ainda não era deputado eleito, em 89. 

Fui com o Mário Covas, descemos para o hospital de vocês. Parabéns por todo o 

trabalho que vocês fazem. Às vezes pode ser que tenha falha aqui, falha lá, mas vocês 

têm muito crédito conosco, políticos, com a sociedade que vocês estão fazendo na área 

da Saúde. Parabéns. Na época, entrei na UTI. Eu, como fundador do Médicos Sem 

Fronteiras, entrei na UTI de vocês, no térreo, e falei: “Governador, parece o Vietnã”. Eu 

fui ao Vietnã na época da guerra, e vi tanta gente, mas tanta gente procurando você. 

Acho que você é uma heroína. Parabéns. Acho que tudo que você está fazendo 

compensa se houver algumas falhas. Vamos corrigir, vocês vão corrigir, mas o trabalho 

que vocês fizeram nos últimos 20 anos merece elogios para Santa Marcelina. Obrigado. 

 

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

do nobre deputado Davi Zaia, também membro desta CPI. Pergunto aos Srs. Deputados 

se alguém gostaria de se inscrever. Bom, enquanto os senhores decidem, eu vou fazer 

uns questionamentos rápidos à Dra. Rosane. 

Dra. Rosane, por gentileza, o Santa Marcelina também atende convênios 

particulares nos hospitais públicos que administra, os estaduais e municipais? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Nas organizações sociais, o atendimento é 100% 

SUS. Na matriz, nós temos atualmente em torno de quase 15% de atendimento de 

planos de saúde e particulares, buscando a subsistência e a complementação do déficit 

SUS que nós temos em um hospital de mais de 700 leitos que presta atendimento ao 

SUS. 
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 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para eu entender, e também 

as pessoas que aqui estão, a matriz não tem contrato com o governo do estado ou a 

prefeitura? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - A matriz tem um convênio com... O nosso gestor 

é o estado, mas hoje o SUS subsidia a atividade SUS, o atendimento SUS, em 45%, e a 

instituição Santa Marcelina coloca 55% para atender toda a sua demanda SUS. Nós 

trabalhamos hoje com o SUS por uma missão, porque o SUS hoje não subsidia mais a 

sua atividade. Nós temos uma missão e vamos manter essa missão até quando 

pudermos, mas ela vem a cada ano sendo cada vez mais deficitária, porque a tecnologia 

e os insumos se modificam todos os anos, e eu nem vou falar de tabelas.  

Os senhores conhecem há quantos anos alguns itens da tabela - muito mais de 10 

anos - que nós não temos nenhuma modificação nessa remuneração, então é impossível 

manter uma atividade SUS sem que haja outras fontes de remuneração, que no nosso 

caso é o atendimento de alguns planos de saúde que subsidiam essa atividade. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Então, segundo a senhora 

nos disse, para entendermos a proporção, 45% é SUS e 55% advém dos 15% das 

pessoas que são atendidas por plano de saúde, que cobrem esses 55% dos custos? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Isso. Estou falando só da matriz.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Certo, obrigado. E esses 

valores todos estão contabilizados na matriz, tudo corretamente? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Sim. Nós procuramos dar o máximo de 

transparência, dar o máximo de... Acompanhamos diariamente todas essas contas, 

porque, se nós não observarmos esses custos, nós não conseguimos manter a atividade 

com os recursos que possuímos. Então procuramos manter uma contabilidade com 

auditoria externa, com algumas outras avaliações, sempre procurando aprimorar ou 

redimir possibilidades de erros que possam ocorrer nos processos. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E esses 15%, qual o valor 

em recurso de plano de saúde e particulares que agrega, ajuda a administração? A 

senhora tem esse número? Se a senhora não tem, poderia encaminhar depois? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Eu tenho, eu tenho os valores... Eu só queria... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se a senhora tem, eu vou 

reformular a pergunta, que talvez a senhora não queria trazer isso assim. Qual é o custo 

desse hospital matriz? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - O hospital matriz custa mensalmente por volta de 

35 milhões/mês. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, muito obrigado.  

Voltando àquela colocação que o nobre deputado Carlos Neder fez, do hospital lá em 

Itaquera que ficou interditado, foi a Vigilância Sanitária municipal ou estadual? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Estadual. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E para onde foram todos 

esses pacientes? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Não foram, ficaram sem acesso. É por isso que 

houve todo o movimento local. Nós solicitamos que houvesse uma ponderação, para 

que pudéssemos organizar com a rede de atendimento municipal, estadual, enfim... 

Toda a rede da região se mobilizou.  

Os nossos parceiros são municipais, estaduais e federais, nós nos reunimos para 

que pudéssemos dar uma viabilidade de acesso, e foi repensada um pouco a 

organização, porque o hospital matriz é o hospital de alta complexidade, e o pronto-

socorro acaba tendo uma superlotação, talvez de média e baixa complexidade, porque 

até então ele trabalhava com a porta aberta. 

Nessa reorganização, no repensar conjuntamente com as coordenadorias do 

município do estado, a qualificação não está mais sendo feita na porta do hospital, mas 

ela está sendo feita em uma UPA mais próxima do hospital. Não sei qual a distância, 
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mas eu acho que não chega a mil metros distância do hospital. É feita a qualificação na 

UPA e são redirecionados os casos para o atendimento do hospital pertinente a essa 

qualificação, e aí deu viabilidade ao atendimento. 

O hospital não consegue dar vazão para o atendimento primário, secundário e 

terciário, visto que ele é uma referência importante para o atendimento terciário. Então é 

de comum acordo das coordenadorias do município e do estado que nós consigamos 

fazer essa organização e destinar o atendimento terciário e quaternário ao hospital de 

alta complexidade e os de menor complexidade aos nossos outros hospitais, que são de 

administração direta do município e do estado, que são parceiros da rede como um todo. 

Na região, ninguém consegue funcionar sozinho, porque as demandas são altas.  Então 

essa parceria, esses acordos, essas negociações são importantes e são necessárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O que foi que a Vigilância 

Sanitária encontrou lá de irregular? Qual era a inconformidade? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - A irregularidade é que a emergência do hospital 

abriga 45 pessoas e lá havia 90 pessoas, em macas, nos corredores. Então há 

superlotação em relação ao espaço. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas doutora, deixe eu 

entender. Nós que estamos aqui recebemos muitas reclamações, todos os colegas 

deputados aqui da área da Saúde, isso não é de hoje. Mas fechar o hospital por dois 

meses, foi isso que a senhora disse? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - O pronto-socorro na clínica médica. O hospital 

não foi fechado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E aí esses 45 foram 

realocados, pelo que a senhora acabou de colocar? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - É, nós precisaríamos de um tempo para... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas por que fechou? O 

hospital é da prefeitura ou do estado?  
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A SRA. ROSANE GHEDIN - Gestão estadual, sob a avaliação da Vigilância 

Sanitária do estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas aí fecha o pronto-

socorro e fica 60 dias fechado porque tinha excesso? Não piora a situação com isso?  

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Acho que para a população piora muito, né? Mas 

nós entendemos também a posição da Vigilância, pois é necessário preservar o mínimo 

de conformidade em relação a esses espaços preconizados entre os pacientes. Mas eu 

acho que esse não é um problema da instituição, esse é um problema de Saúde não só 

estadual, mas nacional, em que as pessoas vão aonde elas encontram atendimento. Acho 

que o problema da Saúde não é nosso. Nós estamos tentando resolver, só que... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu gostaria de fazer só mais 

duas perguntas. Se a senhora não souber responder, depois encaminha para nós no 

prazo. Gostaria de saber se vocês contratam ambulância e quais os valores dos contratos 

e se vocês alugam veículos e qual o valor dos contratos. Outra pergunta é sobre a Cross. 

Na opinião da senhora, ela funciona ou deixa a desejar? Esta é minha última pergunta. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - A Cross tem que ser uma parceira das instituições 

e da organização da rede de Saúde e poder direcionar os casos mediante a qualificação, 

cada solicitação para o seu lugar mais adequado. Acontece que hoje nós não temos 

vagas suficientes para a solicitação que a Cross recebe. A Cross recebe mais solicitação 

do que dispõe de vagas, então nós temos o tempo todo essa discussão. Nós podemos 

conversar todos os dias. 

Eu não vejo que o problema é da Cross ou da instituição, o problema é do sistema. 

A Cross também sofre por causa dessa questão. Nós não temos vagas suficientes para a 

solicitação que a Cross recebe. As demandas são muito superiores à disponibilidade que 

nós temos na rede. Então eu vejo que as pessoas que estão na Cross são pessoas 

profissionais, técnicos responsáveis que às vezes também se angustiam. 

Eu não quero receber mais do que eu consiga dar conta, mas às vezes a Cross tem 

um caso grave na sua rede e precisa destinar a alguém. Eu brigo com a Cross, porque eu 

recebo vaga zero, eu não tenho como receber, mas a Cross fala que é necessário, que 
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tem que receber. Então essa discussão é contínua entre as organizações, as entidades e a 

Cross, mas eu vejo que é um problema de ambas as organizações que não é nosso, não é 

da Cross, não é das instituições, mas é do sistema como um todo. As demandas são 

superiores ao que nós conseguimos dar solução.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, V. Exa. me concede um 

aparte? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós levantamos aqui que o Seconci 

recebe 75 milhões/ano aproximadamente para fazer a gestão de tecnologia da 

informação, e que basicamente todo o outro componente do sistema Cross é assumido 

pelo Governo do Estado. Como a senhora veria possibilidade de a Cross, a Central de 

Regulação, ficar sob a gestão direta da Secretaria de Estado da Saúde, em vez de ser 

assumida por uma determinada organização social? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Eu acho que faz pouco tempo que a Cross se 

tornou organização social, mas a relação recurso e disponibilidade de vaga não tem 

relação. A Cross pode ter muito mais recurso, mas, se nós não tivermos disponibilidade 

para alocar as necessidades que se apresentam na rede, não resolve a situação. Embora a 

questão da informação da Cross tenha melhorado muito nos últimos anos, de forma que 

nós conseguimos ter discussões com informações mais adequadas, enfim...  

Mas eu não tenho propriedade para fazer esse julgamento sobre a organização 

social, eu apenas tenho uma relação porque é um parceiro de todas as organizações, no 

sentido de que é demandador de serviço e solicitador de vaga a todos os hospitais do 

estado. Às vezes eu vejo que os encaminhamentos são feitos até para hospitais distantes, 

muito distantes, na tentativa de solucionar as questões que são demandadas. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Sr. Presidente, posso fazer um aparte? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a 

doutora que está presente e os demais deputados. No mês de março, eu procurei o 

presidente Edmir Chedid, já que houve uma comunicação, antes da troca de governo... 

São duas Cross no interior, uma em Santos e uma em Piracicaba. A de Piracicaba teria 

fechado e passaria todo o comando para a Capital, justamente na véspera da 

inauguração do nosso hospital regional que, quando estiver já nos 100% de 

atendimento, serão 126 leitos só de SUS.  

Não aconteceu no final de março, aconteceu logo na virada de governo. Por 

coincidência, naquele dia, o governador Márcio França tinha acabado de chegar lá em 

Capivari para entregar algumas casas populares quando veio a informação, através da 

Diretoria Regional de Piracicaba, que a partir da segunda-feira - era uma sexta - a Cross 

estaria desativada. Ele imediatamente ligou para o secretário de Saúde e reverteu na 

hora, coisa de 10 minutos. Ele falou: “Não vai fechar. Nós estamos assumindo o 

governo agora e vamos levantar o que aconteceu, de quem foi essa decisão”. O 

secretário inclusive foi surpreendido com essa colocação. 

Então eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta. A senhora entende que tem 

que desativar as Cross do interior e ficar só na capital? E outro questionamento seria 

este: realmente, por que está com a organização social? E qual é o custo por ano da 

Cross? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Eu acho importante um sistema de regulação para 

organizar a rede. Acho que isso é super necessário. Agora, o modelo eu não discuto; 

discuto a necessidade de termos uma central de regulação que possa fazer 

encaminhamentos das necessidades que nós estamos... 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Mas uma só, na capital, para o estado todo? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Pode ser pequeno. Pode ser que precise de uma 

organização mais abrangente, abrangendo o interior. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Está 

inscrito o nobre deputado Barros Munhoz. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, colegas, minha irmã, 

assistentes que estão nos prestigiando, senhores da imprensa. Sinceramente, estou 

indignado. Nunca vi se procurar pelo em ovo como estou vendo aqui. O País está 

pegando fogo, a Saúde no Brasil está estraçalhada, com o PT tendo governado o País 

por 13 anos e o município de São Paulo por quatro anos. E se vem agora procurar pelo 

em ovo.  

Esta CPI foi muito bem instalada, tinha fundamento. E esse fundamento já foi 

alcançado: nós ficamos aqui meia hora, 40 minutos, uma hora, falando “lalalalalalalala”. 

Não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado esquerdo ou para o direito. É a 

mesma ladainha de sempre. O que tinha de ser apurado já foi apurado.  

Tudo bem, há coisas a serem mudadas. Mas o que não pode ser contestado - e é 

isso que se está querendo contestar - é o seguinte: o artigo mencionado pelo deputado 

Carlos Neder. Na OS, em 2016, o custo por internação - isso é do estado de São Paulo - 

foi de 25,9%, até porque no resto do Brasil não há nenhuma instituição de saúde eficaz, 

a não ser as pagas. No Brasil, com exceção de São Paulo, não existe instituição de saúde 

pública gratuita.  

Tenho a impressão de que se esse pessoal aqui pudesse, traria também a Irmã 

Dulce para sentar aí, iria querer saber por que ela fazia o que fazia. Mas é 25,9% 

inferior ao dos hospitais da administração direta. São 8,9 mil contra 12 mil. Tempo 

médio de permanência de pacientes nos hospitais geridos pelas organizações sociais: 

20,01% a menos do que na administração direta. São 60,64 dias a menos do que na 

direta. Total de cirurgias hospitalares por sala: 49,8% superiores do que nos hospitais da 

administração direta. Taxas de cesáreas: 18,5% inferiores nas OSs.  

É isso - a eficiência das OSs, irmã. A senhora está pagando o pato. Há 

irregularidades? Está super explicado. Há. Quem não teve nenhum contato com nenhum 

hospital municipal público é que fala: “contratar PJ”. Se não, você não tem médico. Eu, 

quando montei o sistema municipal de saúde de Itapira, que é modelo para o Brasil, não 

admitia esse negócio de PJ, contratar médico etc., fora do regulamento. Aí, de repente 

começamos a fazer uma exceção na UTI. Você simplesmente não encontra, a não ser 

através de uma organização, quem toque uma UTI. Não é verdade, irmã? Qualquer 

médico sabe disso, qualquer médico! É verdade o que estou falando!  

Nós ficamos aqui questionando, fustigando, fustigando, fustigando, buscando pelo 

em ovo. Essa é a grande verdade. Então, vamos proibir de “quarteirizar”. Você tem um 

projeto de lei? Ponha na pauta, vamos discutir, vamos melhorar. Será que em 13 anos de 
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governo federal, o PT não pôde fazer alguma coisa? A verdade é que diminuíram os 

recursos para a Saúde Pública no Brasil, minha gente. Nos 13 anos do PT, houve uma 

queda bárbara de investimento na Saúde Pública.  

A verdade é que o que é bom no Brasil - e, principalmente, foi bom no governo 

PT e está sendo bom nesse governo Temer - é ter plano de saúde, minha gente. Bom é 

ser da Unimed. Lá em Itapira, vai-se para o São Francisco de Mogi Mirim. A Santa 

Casa de Mogi Mirim está totalmente quebrada. Sabem o que funciona bem em Mogi 

Mirim, dá um lucro astronômico e cresce todo ano? O 22 de Outubro. De quem é o 22 

de Outubro? Da Unimed.  

Então, minha gente, qualquer neófito em matéria de Saúde Pública sabe o que 

aconteceu e está acontecendo no Brasil. Não há dinheiro para a Saúde Pública. Então, 

vamos questionar que um hospital busque 15% para sobreviver... Parabéns, irmã, 

porque os hospitais públicos que não fazem isso estão todos quebrados. Sabemos que 

90% das Santas Casas do Brasil... Fui procurado ontem por alguém que quer socorrer a 

de Mogi Mirim. Eu falei: “se você quiser, faça isso; eu não sou mais louco, pois já 

socorri três vezes, e o déficit, que era de 13 milhões, em dois anos foi para 38”. Quem 

gosta muito de financiar a Santa Casa é banco. Cobram juros bons. O dinheiro que tinha 

de ir para a Saúde vai para os juros, com toda a garantia.  

Então, essa é a grande verdade. Há uma trapalhada imensa na questão da Saúde 

Pública. Quem se beneficia... Aliás, é muito triste: o que mais dá lucro no Brasil hoje é 

doença. Triste, hein... Às vezes mais do que cocaína. Vejam os preços de certos serviços 

de saúde particulares. E nós aqui discutindo o sexo dos anjos: “pé pé pé pé”. É verdade 

que havia uma mulher lá, uma tal de Mariazinha, que não sei o quê, que fez o recibo... 

Ah, brincadeira, pessoal. É por isso que é difícil dar quórum. Tem que reforçar os “não” 

da comissão. O José Américo não é. Um, dois, três, quatro, cinco. E olhe lá. Tem que 

pegar laço. Vai perdendo interesse, meu caro presidente.  

Vossa Excelência foi brilhante ao propor a CPI, mas já chegamos lá. Vamos focar 

no que interessa, vamos corrigir os erros. Vamos pegar a Constituição de São Paulo e o 

Regimento Interno da Assembleia e vamos ver que isto está desfocado. CPI não é para 

isso. O Dr. Carlos Neder poderia montar um painel... Aliás, meu caro amigo, querido 

companheiro Carlos Neder, V. Exa. está até pregando a quebra da Constituição 

Brasileira e negando o direito de reunião. Vossa Excelência acha que as entidades de 

OSs não podem existir. Daqui a pouco, vocês vão ser contra o sindicato. Daqui a pouco 

vocês vão disputar com o Bolsonaro quem fala mais abobrinha.  
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Então, com toda a franqueza, desculpa, irmã! Uma instituição séria, idônea, 

imaculada, que é dirigida por seres humanos, só. Não é dirigida por santos e santas. Isto 

aqui é uma execração pública. Permitam-me, minha gente. Isso quem faz é 

Torquemada, é a Inquisição. Então, deixo aqui o meu protesto. Há quanto tempo a 

senhora está na Saúde Pública, irmã? Essa é uma pergunta objetiva. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Há 30 anos. E na administração geral da rede de 

Saúde, há 12 anos. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - São 12 anos. Eu quero dizer que a senhora 

passou por vários governos, por vários pensamentos, passou por tudo e está aí firme na 

sua luta. Aí, quando eu chego a Itapira, uma pessoa pobre me procura desesperada para 

fazer uma operação que nosso hospital não faz, e eu recorro à Unicamp, que também 

daqui a pouco vai se sentar no banco dos réus aqui. A Unesp está aí... Daqui a pouco, se 

senta no banco dos réus aqui. 

Então, quero dizer o seguinte: a mim, o que interessava da CPI já foi levantado. 

Agora, fazer um curso de preparação de um projeto de lei para melhorar o que tem de 

ser melhorado - isso não é aqui. CPI não tem essa finalidade, minha gente. E isto aqui 

não é delegacia de polícia para ficar apurando coisas de BOs.  

Então, acho que externei bem mais do que o meu pensamento, a minha revolta. O 

Brasil está quebrando, arrebentado, enfrentando a maior crise da sua história. É, o 

governo do Temer... Dilma e Lula deixaram tudo excelente; foi o coitado do Temer que 

estragou tudo. Temer, aliás, era vice da Dilma. Quem elegeu Dilma elegeu Temer. 

Quem elegeu Temer foi o PT; quem votou no Temer foi o PT.  

Então, deixo muito claro que aqui há alguns objetivos que não identifiquei. Mas o 

principal é acabar com as OSs. É querer denegrir aquilo que há de bom em São Paulo. 

Ou será que há algum serviço de saúde melhor do que o de São Paulo no Brasil? Será 

que é o do Rio de Janeiro? O Secretário de Saúde de lá - li a matéria da “Veja” esta 

semana - está preso, está arruinado.  

E assim por diante. É no meio dessa podridão, de tanta coisa horripilante, 

massacrando nosso povo sofrido e a nossa gente, que estamos aqui discutindo o sexo 

dos anjos! Vou pedir licença para me retirar, porque sinceramente me recuso a 

participar de um debate tão baixo como este. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Mas a defesa que V. Exa. 

fez do governo Temer foi muito interessante. Defendeu o governo Temer. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O deputado Barros Munhoz vai retirar o 

quórum da reunião para não ouvirmos... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Exatamente, para não ouvir. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vou mesmo, porque esta reunião não está 

merecendo. Não merece mais quórum! É baboseira! 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Não quer mais investigação. 

Está baixando o nível. Está utilizando técnica de movimento estudantil. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não quer que a Famesp seja ouvida. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Exatamente. Vossa 

Excelência está protegendo a Famesp. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O deputado Barros Munhoz fez 

referência a um estudo que é citado hoje na “Folha de S. Paulo”, que é o estudo em que 

a Secretaria de Estado da Saúde tenta justificar que o desempenho da OS é melhor em 

relação ao serviço próprio dela. Eu gostaria de pedir a V. Exa. que requisite na 

Secretaria de Estado da Saúde todos os estudos feitos ou pagos por ela que atestem essa 

informação contida no artigo publicado hoje na “Folha de S. Paulo”. O Tribunal de 

Contas do estado vem aqui e apresenta outros dados. Afinal de contas, devemos 

acreditar naquilo que foi trazido pelo Tribunal de Contas ou... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Pelo Barros Munhoz. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ou no estudo feito pela própria 

Secretaria de Estado da Saúde? Não entendo o porquê desse destempero do deputado 

Barros Munhoz; acho que ele está ficando muito incomodado com a proximidade de 

certos depoimentos na CPI. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vossa Excelência está 

inscrito? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Estou inscrito, certo? Quero 

ser bastante objetivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu só quero dizer o 

seguinte, nobre deputado. Barros Munhoz não está aqui para responder. Esta CPI foi 

formulada porque, no meu pensamento - e sei que é o da maioria -, queremos formular 

uma legislação e uma forma de fiscalização que o estado e a prefeitura não fazem, 

independentemente de governo, que acabe com a “pilantropia”, e não com a filantropia.  

O estado de São Paulo tem uma boa Saúde, melhor do que a de outros. Tanto que 

muitos pacientes de outros estados vêm aqui buscar a Saúde do nosso estado. Agora, 

considero isso - gostaria de falar na frente do deputado Barros Munhoz - um desrespeito 

ao trabalho de todos nós. Aqui, cada deputado pergunta o que desejar. A CPI é aberta, é 

transparente, tem acompanhamento de membro do Tribunal de Contas do Estado e do 

Município. A partir da próxima reunião, vai haver um promotor público acompanhando 

aqui, conforme já veio o procurador-geral do Ministério Público. Uma CPI séria. Se ele 

não quer dar quórum, o que vamos fazer? Vamos tocar, vamos ouvir todo mundo, 

mesmo sem quórum.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Há quórum, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O relator acaba de... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - O objetivo dele era 

exatamente esse. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas vamos continuar 

ouvindo todo mundo, mesmo que não haja quórum, porque nosso trabalho é curto e 

temos que realizá-lo. Agora, aqueles que são sérios, querem vir e falar o que pensam e 

dar sua sugestão... Porque o que queremos pegar são aqueles que não são. É isso que 
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queremos entender - como fazer a falcatrua na Saúde do estado de São Paulo. Como 

fazem e como nós podemos ter uma vacina para combater isso.  

Eu não gosto de nivelar o estado de São Paulo por baixo. Acho que tem que ser 

nivelado por cima. Se acharmos que o estado de São Paulo é bom em tudo, é 100%, 

daqui a pouco vamos ser o último estado em tudo. Então, desculpem esse desabafo, mas 

temos que procurar melhorar a cada dia. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Perfeito. Faço minhas as 

suas palavras, Sr. Presidente, um homem de ponderação. Só queria lastimar que o 

deputado Barros Munhoz, com sua experiência de anos e anos na política - foi prefeito, 

ministro e candidato a governador do estado - falte ao respeito consigo mesmo. Falar o 

que ele falou aqui, dos recursos da Saúde que diminuíram nos governos Dilma e Lula... 

Ele não está levando em consideração nem o “Google” mais. Ele está desprezando até o 

“Google”. Mas acho que isso não é o mais importante.  

O importante é usar essa técnica de movimento estudantil. Ele está muito longe da 

faculdade para usar técnica de movimento estudantil a fim de tentar embaralhar o jogo e 

impedir a investigação. Ele, aliás, tem feito isso sempre que possível aqui. Tem 

dificultado a investigação. Ele fala da prefeitura de São Paulo, mas o deputado Carlos 

Neder pediu, aqui, a lista das remunerações dos dirigentes de OSs, inclusive da cidade 

de São Paulo. E ele pediu vista. Ele pediu vista do estado, para preservar - não sei o que 

ele quer preservar... Mas no município de São Paulo, que ele está criticando, ele 

também foi contra, pediu vista. Estamos pedindo vista de todo mundo. A ideia é 

investigar todos. 

E também quero convidar o deputado Barros Munhoz para ir comigo um dia ao 

plantão, a partir das sete horas da manhã, do hospital gerido pela Santa Marcelina no 

Itaim Paulista. Gostaria que ele fosse comigo lá para conversarmos com os usuários e 

ver se a opinião que ele tem bate com os usuários. 

Mas eu queria ser bem objetivo no seguinte. Gostaria de pedir, irmã, que vocês 

fornecessem, agora, se possível, o valor da remuneração dos diretores da OS Santa 

Marcelina. Nós pedimos isso para todas, gostaria de pedir para a senhora agora o valor 

dessa remuneração, que cada um dos diretores recebe. 

Número 2 - a senhora admitiu vários contratos de quarteirização. O deputado 

Carlos Neder levantou esses contratos terceirizados. Queria, evidentemente, não fosse 

agora, mas que vocês nos fornecessem a forma de contratação dessas empresas que 
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foram citadas. Depois nós passamos para vocês, se quiserem. Forma de contratação, a 

descrição da atividade, porque os contratos são muito genéricos e a nota de pagamento, 

e se na nota de pagamento há a descrição do que eles fizeram.  

Por último, a lei não permite a contratação de assessoria administrativa. Vocês 

têm um contrato com a Rede Serviços Médicos Ltda. Consultoria e Administração, de 

432 mil reais por ano. É um contrato extremamente genérico, e aparentemente é uma 

consultoria em administração, o que a lei não permite. 

Então, quero entender o que é isso, a senhora me responde agora, e depois, se 

tiver a descrição da atividade e a nota de pagamento. Quando fazemos contrato de 

consultoria, temos que ter uma espécie de memorial, explicando o trabalho que foi feito, 

ainda que a posteriori. O que tiver, no caso dessa consultoria, a descrição desse serviço, 

o que foi feito, como foi pago e como foi contratado.  

A mesma coisa vale para a Inacac Advocacia Assessoria Jurídica. O contrato é de 

168.621 reais por ano. Aqui também o contrato é genérico, não precisa o número de 

profissionais para prestação de serviço contratado. Assessoria jurídica também é uma 

coisa muito complicada, muito problema acontece.  

Enfim, são essas questões que eu levanto, sobre essas duas sobre as quais pedi 

uma explicação agora. Sobre o pagamento dos diretores também, uma explicação agora. 

E com relação às demais terceirizadas, a forma de contratação e o pagamento, como foi 

feito, e se houve esse memorial de consultoria justificado. 

Por último, quero dizer para o deputado Barros Munhoz ainda, que o País está se 

arrebentando, principalmente na Saúde. Se ele começar a ver as pesquisas de opinião, 

ele vai ver que hoje, no estado de São Paulo, a população coloca como principal 

problema a Saúde, não mais a Segurança Pública. Em vários estados brasileiros a Saúde 

é o principal problema. Acho que talvez ele não goste de ler. Ele gosta de ler mais, mas 

ler pesquisa de opinião é importante. A Saúde está sendo colocada desse jeito. 

Temos dois hospitais que não estão geridos por OS, no estado de São Paulo. São 

geridos pela Secretaria da Saúde e estão caindo aos pedaços. Um deles é o Hospital do 

Mandaqui, que está caindo aos pedaços. Está tendo manifestação de funcionário. É um 

hospital imenso, enorme, mas está caindo aos pedaços. A população da zona norte tem 

questionado, tem reclamado.  

A mesma coisa com o Hospital Geral de Taipas. Eu gostaria até de convidar 

também, no mesmo dia em que nós fôssemos ao Santa Marcelina, que nós fôssemos 

nesses dois hospitais, conversar com os usuários, com os médicos. 
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Por último, o Emílio Ribas, que é a referência deste estado, que está com uma 

reforma, há três anos. Está atrasada, era para custar 100 milhões, vai custar 200 milhões. 

E você tem alguns corredores absolutamente inviáveis neste momento, no Emílio Ribas. 

O Emílio Ribas tem 20 UTIs funcionando. Só 20 UTIs funcionando, porque as outras 

estão paradas por conta dessa reforma interminável. 

Só para lembrar o deputado Barros Munhoz, que mesmo quando somos neófitos 

na área da Saúde, podemos nos informar. É bom ler a imprensa e é bom ver o Google de 

vez em quando. É isso. Obrigado. O Google é importante.  

Estou aguardando as respostas. 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Vamos trazer aqui alguns contratos que o senhor 

citou. Nós encaminharemos por escrito. Em relação aos salários dos diretores, temos os 

salários superiores ao salário do governador. As OSs são anteriores ao estabelecido, e 

também o estabelecido no decreto, além de o salário do governador ter permanecido 

congelado por vários anos. 

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - E quanto é?   

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - O salário dos administradores, dos diretores? Eu 

diria entre 25 e 30. 

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Depois mande para nós, 

então.  

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Nós encaminharemos detalhadamente, e também 

toda solicitação em relação aos contratos citados, sem nenhuma dificuldade. 

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Queremos agradecer 

muito à senhora, por ter vindo aqui, respondido às perguntas e questionamentos, e 

também, por favor, encaminhe todas essas solicitações. Muito obrigado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O Deputado Barros Munhoz faz falta 

aqui na CPI. Ele vem criando objeções, até mesmo que nós abordemos a questão de 

gastos com pessoal. Entretanto, é sabido que na área da Saúde os gastos com pessoal 
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representam em torno de 70% do que efetivamente é aplicado em Saúde. Então, discutir 

contrato de gestão e não abordar gasto com pessoal seria algo completamente fora de 

propósito.  

Gostaria de perguntar à Dra. Rosane: cada OS tem que ter um regulamento de 

compras, e tem que ter também um regulamento para a contratação de pessoal. O 

Tribunal de Contas, inclusive, recentemente editou nesse SDG nº 16/2018 um 

comunicado que obriga as OSs a darem total transparência. Vocês chegaram a receber 

esse comunicado do Tribunal de Contas do Estado?  

Gostaria de perguntar à Dra. Rosane qual é o mecanismo utilizado para a escolha 

das pessoas que serão contratadas. Por exemplo, se eu tiver um amigo, médico, que atua 

no Santa Marcelina, e ele sabe que há necessidade de um outro profissional, e ele se 

lembra de mim, “puxa, o Neder está desempregado, vou sugerir o nome dele, para que 

ele seja contratado”.  Eventualmente, isso poderia acontecer? 

 

A SRA. ROSANE GHEDIN - Em se tratando de médico, acaba sendo um 

pouquinho diferente dos demais. Todos os profissionais de grande número, e de outras 

categorias, são feitos por editais. Os médicos, muitas vezes, não é possível fazer edital, 

porque não temos essa mão de obra. Ela é escassa. Então, utilizamos busca ativa, 

indicações, mas pela falta do profissional. Obviamente, uma pessoa que não tenha 

competência não poderá exercer a função. Mas a dificuldade do profissional é grande, 

principalmente nas áreas periféricas. É bastante complicada essa contratação. Mas os 

demais são feitos por editais. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, é importante a 

sinceridade e o compromisso assumido pela Dra. Rosane, exatamente o que nós 

sabemos. Nós voltamos para a situação do “qi”, quem indica, o atestado para que 

determinadas pessoas possam acessar esses cargos, que são remunerados com recurso 

público. 

Entretanto, isso está em desacordo com o acórdão do STF, quando julgou a 

constitucionalidade das OSs. Mas teremos oportunidade para discutir por que o acórdão 

do Supremo não está sendo observado, por exemplo, nos mecanismos, seja de seleção 

de OS, seja de contratação de pessoal. 
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O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Agradeço à doutora, 

advogada. Solicitamos o seguinte: nós estamos fazendo diligências em alguns hospitais. 

Normalmente eles são sorteados aqui, com a presença dos deputados. Eu gostaria de 

solicitar à senhora para que nos hospitais em que a OS atua com o governo do estado e 

com o governo do município de São Paulo, outros, que a senhora comunique lá que nós 

podemos chegar a qualquer momento. Vamos nos apresentar, pedir para ir até a 

diretoria, pedir para o diretor nos acompanhar nas diligências, caso seja feito lá o sorteio 

e acabe a pedrinha caindo na OS. Assim facilita o nosso trabalho. 

Muito obrigado à senhora, uma boa tarde, bom trabalho, muito obrigado por ter 

vindo a esta CPI.  

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Sr. Presidente, uma sugestão. Se estiverem 

de acordo com todos os deputados, poderíamos fazer uma pausa de cinco ou dez 

minutos? 

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Dez minutos. Vamos 

suspender por dez minutos, o que dará tempo para os senhores tomarem energia. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Reiniciando os trabalhos, 

vamos dar seguimento à nossa pauta, Item 2.2, proceder à oitiva do professor Dr. 

Trajano Sademberg, vice-diretor presidente da Famesp, Fundação para o 

Desenvolvimento Médico Hospitalar, assumiu há alguns dias a Presidência, a quem eu 

chamo, agradeço desde já a sua presença, para sentar ao nosso lado direito aqui na mesa. 

Estamos aqui recebendo também o acompanhamento do seu advogado, Dr. José 

Augusto Rodrigues Torres, e Maurício Sérgio Passaroni, que passarão a auxiliá-los 

aqui. Eles são procuradores e advogados da Famesp.  

Inicialmente eu vou passar à doutora Débora, também, se quiser fique à vontade 

para auxiliar o deputado. Agradecer muito a presença do senhor aqui, da sua equipe, 
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sabemos que o senhor assumiu há alguns dias a Famesp, e agradecemos a resposta de 

todos os questionamentos dos senhores deputados, e queremos receber já de vossa 

senhoria tudo aquilo que nós podemos aprimorar na legislação, para que esse modelo 

possa ser realmente um modelo para o País inteiro, mas que ele seja resguardado. 

Passo a palavra para vossa senhoria, para que possa fazer suas considerações 

iniciais e depois vou passar questionamentos aos senhores deputados. Agradeço desde 

já a presença do deputado médico Pedro Tobias, presidente estadual do PSDB, do 

deputado Cássio Navarro, relator dessa CPI, do deputado Carlos Neder, médico 

companheiro amigo, que também entende muito dessa área da Saúde, já foi secretário, e 

do nobre deputado Roberto Morais, de Piracicaba. Passo a palavra a Vossa Excelência. 

 

     O SR. TRAJANO SADEMBERG - Boa tarde Sr. Presidente, boa tarde Srs. 

deputados, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, quero falar que estou muito feliz 

em ter a oportunidade de estar presente junto a esta CPI da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, do meu Estado, para prestar esclarecimentos e responder o que for 

possível, que eu sei, sobre a Famesp.  

Sr. Presidente, se V. Exa. me permite, a Famesp é uma fundação que foi criada 

junto à Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, Universidade Estadual Júlio de 

Mesquita Filho, no ano de 1981, portanto ela tem 37 anos hoje. A Famesp não chegou 

agora para atuar na Saúde do estado de São Paulo. Há 37 anos que nós atuamos na 

Saúde. Nessa época, Sr. Presidente, eu era aluno da Faculdade de Medicina, estava no 

sexto ano e, como estudante, fomos radicalmente contra à criação dessa fundação. 

Como jovem nós lutávamos contra o regime militar e tudo que vinha de cima nós 

considerávamos errado. Na época nós considerávamos que a Famesp iria privatizar 

totalmente a Faculdade de Medicina, iria cobrar mensalidade e tal. Mas os anos 

mostraram que muitas vezes o ímpeto da juventude está completamente errado. Nelson 

Rodrigues falava que quando os jovens pediram para ele um conselho ele falou “fiquem 

um pouco mais velhos”.  

Independentemente do conselho eu fiquei velho, mas não foi por opção, e sim 

pelo tempo. A minha vida acadêmica toda foi feita dentro da Faculdade de Medicina e 

do Hospital das Clínicas. Então, eu pude presenciar ao vivo e a cores que a Famesp 

ajudou e ajuda muito o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, e a Faculdade 

de Medicina. É uma fundação que tem no seu DNA - como se costuma falar hoje - uma 

preocupação grande com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. É uma fundação 
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que em quase todos os lugares  - posso dizer depois com mais detalhes -  onde ela atua, 

ela procura sempre buscar a colaborar com quem quer ensinar e com quem quer 

aprender, sempre na área da Saúde.  

Depois desse tempo a nossa fundação é uma entidade filantrópica - seus registros 

junto ao Ministério, junto aos órgãos federais - não busca lucro. Quando nós obtemos 

lucro, nós aplicamos no nosso fim.  Quando nós aplicamos o dinheiro nosso no 

mercado, enquanto não gasta, essa é uma obrigação que a Famesp tem, tudo que vem 

aplicamos diretamente na sua função.  

Essa fundação, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ela foi de apoio 

ao Hospital das Clínicas, ela não administrava diretamente  o Hospital; até hoje ela não 

administra o hospital. Somente a partir de 2011, portanto já a um bom tempo de 

treinamento que a Famesp tinha, ela foi qualificada como OS. Foi um esforço grande 

que a fundação fez, teve que trocar estatutos, teve que modificar seu estatuto. Tivemos 

que colocar pessoas da comunidade de Botucatu dentro do conselho administrativo, pois 

a outra não tinha, a outra era só de professores da Faculdade de Medicina. Tivemos que 

fazer toda essa alteração estatutária.  

Não foi fácil, muitos professores ficaram bravos quando a Famesp fez essa opção 

de mudar para OS, pois tivemos que chamar pessoas de fora da universidade, de fora da 

faculdade de medicina, de fora do hospital da faculdade de medicina, para participar da 

gestão da Famesp. E não é pouca coisa. O maior órgão que a Famesp tem é o Conselho 

Administrativo, é aquele que pode nomear o seu presidente e pode demitir o seu 

presidente.  

Então, esse esforço foi feito e - estou sendo bem resumido -, a partir desse 

momento, começamos a participar dos tais contratos de gestão. Temos hoje o AME de 

Bauru, que é um ambulatório médico de especialidades, temos o AME de Itapetininga, 

temos o AME de Tupã, temos o Hospital Estadual de Bauru, temos a Maternidade Santa 

Isabel, em Bauru também, e tenho o prazer de anunciar que, ontem, foi inaugurado o 

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro, de Botucatu. Ontem, foram atendidos os 

primeiros pacientes. É um contrato de gestão novo que está começando agora e nós 

vamos aprender com ele ainda.  

Já participamos do AME de Ourinhos, perdemos no último chamamento público. 

Participamos também do Hospital Estadual Manoel de Abreu, também em Bauru, 

atualmente sob a gestão da secretaria para fazer uma reforma. Ele está fechado hoje.  
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A nossa fundação, além de apoiar o Hospital das Clínicas, que é uma autarquia do 

estado - é um apoio, não é administração direta nossa -, tem um serviço próprio que é o 

Serviço de Ambulatório Especializado de Infectologia Prof. Domingos Alves Meira. Ele 

está anexo à nossa fundação, à nossa sede. Convido todos para irem visitar. Fazemos o 

tratamento integral dentro do esquema do SUS para as pessoas que têm Aids e agora 

estamos ampliando para outras infecções, principalmente as hepatites. É um tratamento 

integral: temos psicólogo, dentista. Toda visão que pode haver, esse centro faz. Dentro 

dele, temos pesquisa, temos alunos da faculdade de medicina que estagiam e temos 

residentes também. Tudo isso é uma atividade que a Famesp faz, o que nos possibilitou, 

e reforçou, o nosso certificado de filantropia, que para nós é muito importante. 

Há outras questões que a nossa fundação faz também. Há a parte de pesquisa, ele 

gerencia alguns projetos de pesquisa para os professores da faculdade de medicina, 

projetos do Ministério da Justiça, projetos da Organização Mundial de Saúde. Damos 

apoio administrativo para os professores que executam esses projetos. Nós não 

executamos, mas damos apoio na prestação de contas, como vai ser gasto o dinheiro 

nesses projetos. 

Com essas palavras, serei breve na apresentação rápida que fiz da Famesp. Temos 

uma documentação aqui sobre os nossos contratos de gestão, que estão vigentes. Peço 

autorização para distribuir para os membros da comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim, senhor, pode 

distribuir.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - É um resumo sobre os contratos atuais de 

gestão. É uma documentação que é pública. Estou à disposição integral dos membros 

desta comissão para esclarecer, dentro daquilo que for possível para mim. Muito 

obrigado, presidente e deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Dr. Trajano, 

pelas suas considerações. Quero lembrar aos membros da CPI que temos aqui nos 

acompanhando hoje - e agradeço mais uma vez ao presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, que o encaminhou para cá - o Sr. Gustavo Pereira, do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. E também a representante do Tribunal de Contas do Município, a 

Sra. Helena Campos Sarchis.  
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Agradeço a ambos, lembrando que, na sessão de amanhã, teremos também o 

acompanhamento de um promotor público, até porque o procurador-chefe do Ministério 

Público esteve aqui e acompanhou os trabalhos desta CPI, o Dr. Smanio, acompanhado 

de mais dois procuradores. Eles levantaram a questão que existem realmente 

inconformidades e não cumprimento da legislação vigente, tanto que teremos também a 

oitiva de promotores amanhã, para tomarmos conhecimento dos processos.  

Então, quero agradecer a presença de todos e passar a palavra ao primeiro inscrito, 

que é o nobre deputado, médico, Pedro Tobias. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Olha, se o relator quiser falar primeiro, eu 

abro mão.  

Mas pedi a palavra porque a maioria dos hospitais de que a Famesp cuida existem 

em Bauru. Lembro-me de quando foi terminado o esqueleto do Hospital Estadual. 

Chegou o governador e falou: “E agora, o que vamos fazer com esse hospital?”. 

Encontramos a Marisa, que estava diretora da faculdade, e ela falou: “Vamos trazer a 

Famesp”. E foi uma boa.  

Há problemas, eu compro briga com eles, comprei briga, mas a sociedade 

acostumou. No interior, todo mundo quer interferir, que quer internar, que vai colocar 

vereador, prefeito ou deputado. Veio a Famesp, com todas as dificuldades, e deu essa 

educação, esse critério técnico. Quem é mais urgente entra primeiro.  

Enfim, hoje eu trabalho em uma maternidade que teve uma reforma feita pelo 

estado. Ficou em quase 20 milhões... Vinte e três milhões. Imaginem: é 100% SUS, três 

ginecologistas obstetras. O plantão é lá, não fica em casa, à distância. Dorme lá, come 

lá. Dois anestesistas e dois pediatras. Acho que nenhuma medicina particular... Vejam o 

hospital da Unimed, que atende convênio e particular. Não tem nenhum obstetra; no 

máximo tem um, às vezes fica à distância. Com tudo isso, não tem reclamações? Tem. 

Reclamações, hoje, são naturais.  

Débora, nossa amiga diretora do hospital estadual: não é fácil. É como falamos há 

pouco sobre a Cross. Onde você colocar, seja local ou estadual, vai faltar lugar. Do 

SUS, há vinte anos, o governo federal bancava 60% de atendimento de Saúde. Hoje, 

banca 40 por cento. E a cada dia está sobrando mais para o estado e ele está apertado em 

dinheiro. A Famesp, a choradeira deles é natural. A resposta da secretaria é de que não 

tem dinheiro com essa crise pela qual estamos passando. O Dr. Hugo, que estava diretor 

da Famesp, hoje é adjunto. Cheguei para ele e falei: “E agora? Vamos resolver o 
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problema da Famesp em Bauru, dos hospitais?”. E ele disse: “Não tem dinheiro.”. 

Agora ele passou para o outro lado e vê as dificuldades.  

Mas eu acho que foi uma boa iniciativa do governo de São Paulo criar essas 

organizações sociais. Tenho um projeto aqui para melhorar um pouco o controle, pois 

faz quase vinte anos e ninguém mexeu em nada. Os nossos erros, as nossas falhas, 

devemos corrigir, mas, infelizmente, o governo, os secretários de Saúde sempre foram 

contra. Secretário de Saúde quer ser dono da fiscalização, não quer institucionalizar.  

Por isso, estão fazendo muitas coisas. É perfeito? Não. Tem problemas? Sim. Mas 

a soma da parte positiva é muito maior que alguma falha negativa.  

Parabéns para você. Débora, obrigado, em nome de Bauru. Agradeço a você e a 

todo o seu time pelo o que estão fazendo em nossa cidade. Agora tem residência, viu, 

Edmir? Não sei, são quantos residentes hoje, em Bauru? São 15 residentes. Para o ano 

que vem, está programada a residência na ginecologia obstetrícia. Enfim, viramos um 

polo de Saúde. Mas ainda há um esforço. A faculdade de medicina da USP já começou 

em Bauru. Bauru está virando um centro de Saúde, mas, sem essas organizações sociais, 

não funciona. Ninguém mais do que eu foi estatizante no passado, mas, hoje, não. 

Depois que ganhou a estabilidade, o funcionário só trabalha se quiser. Se não quiser, ele 

não trabalha e não se pode fazer nada. Nas organizações sociais, se um funcionário não 

atende, não produz, pode-se chamá-lo e dizer: “Olha, moço, pode deixar o nosso 

serviço.”. 

E tem outra coisa, Edmir. Eu não falei na hora que estava na Santa Marcelina  

Acho que não pode engessar, como vai contratar, de que maneira vai contratar, 

porque foram criadas organizações sociais para tirar esse engessamento para contratar 

funcionário público concursado, fazer edital, fazer licitação. Foi feito para facilitar. Nós 

não podemos retroceder, mas se precisamos fiscalizar, pouco mais precisa.  

Há 10 anos que brigo para esse projeto. Não fui eu que fiz. Foi feito a três mãos: 

Tribunal de Contas, Ministério Público, pessoal da universidade. Todos entraram nesse 

projeto. E se amanhã a Assembleia toda bancar esse projeto, fizer um substituto, eu não 

tenho nenhum problema se falarem projeto de Pedro Tobias. Deveria ser melhorar e 

essa audiência, CPI, não pega a opinião deles. O que precisa mudar? Eles sabem mais 

do que nós o que está faltando, o que precisa para eles. 

Obrigado a você e bem-vindo a nossa Assembleia. 
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O SR. TRAJANO SARDENBERG - Eu agradeço as palavras do deputado Pedro 

Tobias. Ele é trabalhador mesmo. Ele opera na Maternidade Santa Isabel. 

Só vou aproveitar para falar - permite, deputado? - duas questões, especificamente 

de Bauru. Temos lá o Hospital Estadual. Esse, apesar das dificuldades, que a Dra. 

Débora está sempre fazendo esses relatos para mim, esse hospital foi novo, deputado 

Neder. Nós pegamos novo. E, de fato, acontece isso que o senhor falou. Pega o hospital 

novo, os primeiros anos são uma beleza, e depois começa a ter dificuldades, e os 

contratos de gestão, na parte de investimento, estão muito fracos. É só olhar o contrato e 

os repasses que foram feitos. Isso é um projeto seriíssimo para nós. Muito sério e que 

atrapalha muito a administração, porque um tomógrafo quebra, agora mesmo estava 

vendo com a Dra. Débora que teve um problema na ressonância magnética, uma 

despesa de 86 mil reais fora da nossa previsão. É difícil você prever todos esses 

equipamentos que vão quebrar. Tem técnicas para isso aí, mas é difícil. Mas é uma 

dificuldade que nós temos.  

Mas eu gostaria de falar não desse hospital, mas da Maternidade Santa Isabel e do 

Hospital de Base. O Hospital de Base, deputados, esse não veio novo para nós, não. 

Esse veio quebrado. Ele estava quase fechado. Ele veio quebrado, mas o que estava 

quebrado? O prédio quebrado, banheiro, torneira vazando, privada entupida, rato, 

barata, a água do hospital não era potável. Vocês acreditam nisso, um hospital sem água 

potável? E fazia diálise. Imaginem os senhores o risco de fazer diálise sem controle de 

água.  

Nesse hospital, em 2012, foi negociado um convênio, não é contrato de gestão, 

com a Famesp. Ele foi renovado agora. Esse hospital quebrado, na época era para ter 

160 leitos, estava com 60. A população, quando ia para lá, achava que ia morrer, porque 

era tudo estragado. Os profissionais médicos que eram contratados lá, quase que 100%, 

eram PJ, 100% PJ, um caos trabalhista. Um caos trabalhista, com direitos, funcionários 

achando que iam ser demitidos na hora em que a Famesp entrasse.  

Como foi feita essa transição? Junto com o Ministério do Trabalho, junto com a 

Promotoria, que nos orientou, que nos deu prazo para acertar essa situação trabalhista. 

Tivemos uma porcentagem de demissão mínima. Os funcionários, a maior parte, 

tiveram que ser treinados de novo, porque não tinham treinamento para os novos 

desafios que vêm. O Estado investiu, fez uma reforma, confesso que fez uma 

manutenção. Não foi uma reforma. Fez uma manutenção razoável, equipou-o 

razoavelmente. Nós conseguimos quebrar todas aquelas pendências trabalhistas. Hoje o 
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hospital está funcionando. Ele é referência para ortopedia, traumatologia, neurocirurgia, 

entre outras especialidades.  

Nessa documentação aqui que eu passei para os senhores está especificado, 

inclusive, o custo dele, hoje. Estamos atendendo o AVC, direto, um programa especial 

do Ministério da Saúde, que melhorou muito. Enfim, fizemos um esforço enorme e esse 

convênio agora foi renovado, foram mais cinco anos. A secretaria nos convidou para 

manter esse convênio por mais cinco anos.  

Já na Maternidade Santa Isabel, esse é um contrato de gestão, mas do mesmo 

modo ela estava naquele imbróglio jurídico e policial, que a Polícia Federal, por meio 

da Operação Odontoma, descobriu isso em Bauru. Se os senhores colocarem isso no 

Google, Operação Odontoma, vai aparecer lá: fulano preso, sicrano preso, pessoas 

presas. Foi isso que nós pegamos. Na maternidade, é a única maternidade do SUS na 

região. Não é só em Bauru, não, toda aquela região. E além de maternidade, há a 

neonatologia infantil, serviço altamente sofisticado. Esses dois serviços, podemos dizer 

que tivemos um trabalho enorme para tirar, porque eles não vieram novos. Eles vieram 

muito estragados e o esforço que nós temos feito para melhorar. Tem muito ainda para 

melhorar, principalmente o Hospital de Base. Esse aí precisa melhorar muito, deputado, 

mas melhorou bastante já. 

Obrigado. 

 

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

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Presidente, apenas saudando os nossos 

convidados, mas em função de outro compromisso nesse horário, tenho que me 

ausentar. Depois, às 14:30h, inclusive o próprio deputado Wellington, temos Colégio de 

Líderes. Então, pediria licença para me ausentar. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro, Excelência. 

Quero registrar a presença do vice-presidente desta Comissão, nobre deputado 

Wellington Moura. 

Passo a palavra ao deputado Cássio Navarro, relator desta CPI. 
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O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Quero cumprimentar o presidente Edmir 

Chedid, os deputados da comissão e aqueles que fazem parte desta reunião de hoje da 

CPI, cumprimentar o Prof. Dr. Trajano, agradecer a sua presença aqui.  

Mas gostaria de chamar a atenção que esta CPI tem feito seu trabalho e tem 

mostrado isso a cada reunião, embora algumas pessoas com ânimos exaltados queiram 

desprestigiar o trabalho que aqui está sendo feito, mas está de parabéns, presidente, pela 

condução que vem realizando com nossos trabalhos.  

Quero dizer ainda que penso que todos concordam que o modelo com as OSSs 

funciona melhor do que antes, quando não existiam. Mas, como já faz 20 anos, algumas 

coisas devem ser melhoradas aí, no sentido de corrigir algumas falhas, assim penso. 

Mas decidimos chamar aqui e fazer um trabalho em cima das cinco OSSs que recebem 

os maiores valores de repasses do Estado, que chama a atenção, que são bilhões, 

calculando os últimos cinco anos. Mas nós não temos apenas cinco OSSs que 

representam e que recebem recursos do Estado. Temos mais de 40 que recebem. Agora, 

se nas maiores existem alguns problemas que temos identificado, quem dirá nas 

menores, que talvez não tenhamos tempo de trazê-las a esta CPI.  

Mas para corroborar com os trabalhos dessa CPI, facilitar ainda o trabalho desta 

relatoria, gostaria de aproveitar este momento e pedir para que o Dr. Trajano possa nos 

informar sobre algumas questões. Primeiro, uma pergunta só para conhecimento geral: 

faz pouco mais de um mês que está à frente, mas há quanto tempo faz parte dessa 

organização? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Eu fui eleito vice-presidente em 2015. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Perfeito. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Mas eu sou professor da Faculdade de 

Medicina desde 86, deputado, não na gestão da Famesp, mas participando. Já fui do 

Conselho Administrativo como docente, como professor. Então conheço de perto a 

atuação, mas não na gestão dela. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Ótimo. 

Eu pergunto isso pois, como deputados, recebemos muitas vezes pedido de ajuda 

para conseguir mais recursos, senão vão ser interrompidos aí alguns serviços. Eu queria 
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perguntar se já houve interrupção de algum tipo de serviço por falta de repasse de 

recursos. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Os contratos de gestão que a Famesp 

administra, não. Eu não tenho conhecimento disso. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - De paralisação não? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Houve greve, mas de trabalhadores. Não 

foi a fundação, a direção que fez. Houve greve trabalhista, vamos dizer assim. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Perfeito. 

Pergunto isso porque às vezes chegam alguns pedidos para que intervenhamos 

junto ao governo por atraso do repasse de recursos do Estado. Lá já ocorreu atraso de 

repasses? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Olha, pelo que eu conheço, não. Nosso 

problema não é tanto o atraso. São os montantes que nós discutimos constantemente 

com a secretaria. Mas os atrasos não têm ocorrido nos últimos anos, pelo menos, que eu 

tenha conhecimento. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Perfeito. 

Agora, o que me chama um pouco a atenção, e isso eu gostaria só de ter um 

esclarecimento, e até uma preocupação, é sobre o que discutimos bastante aqui: muitas 

vezes o trabalho seria facilitado se houvesse transparência, principalmente não só na 

prestação de contas, mas transparência nas contratações e nas pessoas que fazem parte 

junto às OSSs, e até os hospitais que recebem os recursos. Então, quanto à transparência 

dos valores recebidos pelo Estado, existe alguma ação para poder melhorar? Porque, 

pelo que peguei através do site, não há muitas informações. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Deputado, quando eu assumi agora a 

direção da nossa fundação, eu confesso que achei o site nosso com algumas falhas. E eu 

imediatamente dei uma orientação, uma normativa para que fosse feita uma equipe para 

reformar o site, modificar, deixá-lo mais transparente, mais fácil de acessar. Isso eu 
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estou fazendo, só que leva um certo tempo. Isso está sendo feito. Agora, em relação aos 

recursos, deputado, nesse papel aqui tem exatamente quanto nós recebemos ao mês para 

cada contrato de gestão nossa. E todos os dados que estão aqui são de relatórios nossos. 

Não é um dado que nós inventamos. São dados de relatórios que a Secretaria de Saúde 

tem acesso na hora em que quiser. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Perfeito, é que a dificuldade que nós 

temos aqui, inclusive outras pessoas que já estiveram aqui também têm uma dificuldade 

da transparência, principalmente na parte de salários, que entendemos. É difícil 

contratar médicos, hoje, partindo do preposto de que o maior salário não poderia 

ultrapassar o do governador.  

Mas é uma particularidade na área da Saúde, penso eu, assim quando há 

ocorrências, que prestam serviço além dos horários previstos e de plantão, e que acaba 

extrapolando os valores. Mas para nós seria fundamental a informação, até para que 

pudéssemos ajustar a legislação, para poder facilitar inclusive a operação do sistema e 

não cometer falhas, porque aqui também estivemos recebendo pessoas do Tribunal de 

Contas, acompanhando, e tivemos aqui da Procuradoria, onde foram questionadas 

algumas medidas para serem adotadas para que não houvesse falhas. E foi dito por eles 

que a legislação quem faz somos nós. Eles apenas utilizam da nossa legislação para 

poder acusar ou não falhas. E esse momento penso ainda que é fundamental para 

podermos, com informações corretas, preparar uma nova legislação, no sentido de 

corrigir essas falhas, para podermos aprimorar o sistema. Essa é a intenção que nós 

temos aqui nesta CPI. 

Sem mais perguntas, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se o senhor puder iniciar a 

resposta, por gentileza. O senhor quer fazer alguma...? Não? 

Nobre deputado Carlos Neder então tem a palavra. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - Realmente quero cumprimentar o Dr. Trajano 

e os demais que o acompanham, representando a Famesp. O senhor fez uma digressão 

no início falando sobre a juventude, o enfrentamento à ditadura, o combate à 

privatização e as mudanças que a idade nos traz.  
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Sou filho de Alberto Neder, clínico-geral, cirurgião-geral, formado na Praia 

Vermelha do Rio de Janeiro. Faleceu com 84 anos. Foi preso político em três ocasiões, 

cassado pela ditadura militar e nunca mudou de lado, apesar de ter envelhecido na 

idade. Eu, médico formado na Universidade de São Paulo, acredito que temos que fazer 

a defesa do interesse público. Independente das modalidades de gestão, o que nos 

interessa aqui é que o dinheiro público seja adequadamente gasto, de maneira a respeitar 

a legislação do País, inclusive o acórdão firmado pelo Supremo Tribunal Federal. E o 

fato de eu ser da USP não quer dizer que eu tenha qualquer tipo de problema com a 

Unesp. Minha filha foi formada em Medicina pela Unesp, inclusive ajudou vocês a 

ganharem duas Intermeds, jogando futebol pela faculdade de vocês.  

Eu fico um pouco preocupado com determinados aspectos que podem parecer 

irrelevantes, mas não o são. Da mesma forma que nós aprovamos hoje um pedido meu 

de trazermos aqui a Fundação Faculdade de Medicina da USP, portanto, da minha 

faculdade, que é uma fundação de apoio e que foi qualificada como organização social, 

nós queremos entender melhor como foi esse processo em que a fundação de apoio da 

Unesp, vinculada à universidade no campus de Botucatu, foi transformada, qualificada 

como uma organização social.  

Veja, Sr. Presidente, que nós já tivemos aqui várias situações e nós precisamos 

saber o que houve de mudança no estatuto jurídico. A Famesp, criada em 1981, cumpriu 

funções como fundação de apoio, portanto, fundação privada de direito privado - não há 

controvérsia em relação a isso - e depois ela foi qualificada como organização social 

com base na Lei nº 846, de 1998.  

Posteriormente, nós aprovamos nesta Assembleia uma autarquia especial. Da 

mesma forma que aconteceu em Botucatu e aconteceu em Marília, eu chamei a atenção 

da tribuna que, pela primeira vez, a Assembleia estava mudando a forma de entender 

autarquia especial, diferentemente da autarquia especial do Hospital das Clínicas, 

porque a Assembleia permitiu que as organizações sociais atuassem por dentro da 

autarquia especial. É uma inovação jurídica.  

Nós tínhamos a autarquia, forma de administração pública indireta. Nós tínhamos 

a autarquia especial na modalidade do Hospital das Clínicas, que nós vamos discutir 

quando vier aqui a Fundação Faculdade de Medicina da USP, até para nós entendermos 

por que a Fundação Faculdade de Medicina da USP assumiu o Icesp e depois 

abandonou o Icesp, que voltou para a gestão da autarquia especial do Hospital das 

Clínicas.  
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Nós temos agora uma nova modalidade, que é uma autarquia especial que traz 

dentro dela a atuação das organizações sociais, mas isso o tempo vai mostrar para nós 

aonde se pretendeu chegar com essa inovação da autarquia especial, que é uma forma de 

administração pública indireta tendo, dentro dela, uma administração privada por meio 

de organizações sociais.  

Então, Sr. Presidente, para que possamos entender o que aconteceu em Botucatu e 

o que aconteceu especificamente com a Famesp, nós precisamos saber do seu estatuto 

quando foi caracterizada como fundação de apoio, se houve alterações nesse estatuto 

jurídico para que fosse qualificada como organização social, atendendo ou não aos 

requisitos da Lei nº 846, de 1998, e precisamos saber o que mudou com aprovação da 

autarquia especial.  

Vamos ver que a fundação de apoio era Fundação de Apoio à Faculdade de 

Medicina de Botucatu. Portanto, com uma relação com os equipamentos vinculados a 

Unesp, dentro do campus de Botucatu. E agora ela assume uma série de competências 

na gestão de equipamentos de saúde, a tal ponto que cria uma coordenadoria, cujo cargo 

era assumido até recentemente pelo atual secretário adjunto da Secretaria de Estado da 

Saúde. E quando ele sai, a Dra. Deborah é quem assume. Estou supondo, não temos 

aqui a qualificação da Dr. Deborah, mas acho que seria importante, inclusive, que ela 

compusesse a Mesa e nós tivéssemos a qualificação da Dra. Deborah.  

Então, o Dr. Rugolo constava como sendo o presidente da Famesp e nós achamos 

isso estranho, colocamos em debate aqui e V. Sa. foi chamado hoje, na condição de 

vice-diretor presidente no exercício da Presidência. Isso é o que consta no site da 

Famesp. Bem, V. Sa. é hoje o presidente da Famesp, portanto, sucedendo o Dr. Rugolo, 

ou V. Sa. continua sendo vice-diretor presidente no exercício da Presidência durante um 

período de afastamento do atual vice-secretário adjunto da Secretaria de Estado da 

Saúde.  

Então, a primeira questão que eu gostaria que o senhor esclarecesse é: afinal de 

contas, quem é o presidente hoje da Famesp? Se tem a ata desta reunião que foi 

realizada no dia 9 de maio de 2018 e em que condição o senhor comparece aqui, se é na 

condição de presidente, de presidente em exercício ou de vice-presidente?  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Obrigado, deputado, para podermos 

esclarecer, quem decide essas questões no estatuto da Famesp é o conselho 

administrativo. Ele é o órgão que tem poderes dentro do estatuto e dentro do regimento 
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interno que a Famesp tem, dentro desses dois institutos de normatização - estatuto e 

regimento interno geral - e ele decide.  

A decisão ou o processo que aconteceu foi o seguinte: acho que no dia 26 ou 27 

de abril, o Dr. Rugolo, o presidente do Conselho Administrativo da Famesp, aceitou “ad 

referendum” um pedido do Dr. Rugolo de afastamento da Presidência da Famesp até o 

dia 31 de dezembro de 2018. Ele pediu demissão do cargo de coordenador de Saúde que 

tinha dentro da estrutura que a Famesp fez e eu fui indicado como vice-presidente no 

exercício da Presidência até essa data de 31 de dezembro de 2018.  

Posteriormente, a partir do dia 2 de maio, o conselho se reuniu e referendou esse 

“ad referendum” que o presidente do conselho deu. Poderia ter negado, o conselho tem 

essa autonomia, mas ele referendou essa decisão e me indicou para esta palavra, vice-

presidente no exercício da Presidência, e eu estou fazendo a gestão que é da Famesp 

com esse nome que foi dado. Isso foi feito, é evidente que houve uma assessoria da 

parte jurídica, nós não somos juristas para orientar dentro do nosso estatuto. O senhor 

permite fazer uma digressão?  

Dentro da Unesp, quando o reitor Herman - eu sei que é outra coisa, é uma outra 

situação, mas há uma analogia - foi convidado para ser secretário estadual da Educação 

e eu estava no conselho universitário como representante dos professores da Faculdade 

de Medicina junto ao Conselho Universitário da Unesp, a assessoria jurídica da Unesp 

fez essa orientação: “Ele está afastado do cargo de reitor da Unesp e, enquanto isso, o 

vice-reitor vai ficar no exercício da reitoria”.  

Isso causava certo problema para o protocolo quando ia apresentar o professor 

Durigan, que era reitor, não era reitor, o que fugia um pouco do protocolo comum, mas 

isso foi feito com assessoria da parte jurídica. Na Famesp, houve esse processo. Agora, 

o que eu posso garantir para o deputado e para todas as pessoas aqui presentes é que, a 

partir do dia 27 de abril, o Dr. Rugolo está completamente afastado de qualquer decisão 

que é da Famesp de participação. Até o crachá dele eu requisitei.  

Ele tem um crachá da Famesp, eu requisitei o crachá. É lógico que, se ele for lá, 

entra. Ele vai visitar e tal, mas não decide absolutamente nada. Nós tivemos já uma 

reunião junto com o diretor da Faculdade de Medicina e o diretor do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina, essa autarquia especial que o senhor falou, junto 

com o professor Zago. O professor Zago chamou uma reunião para debater aspectos da 

Famesp, da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas.  
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Ele fez isso com todas as universidades, pelo que ele contou para mim, e essa foi a 

vez que eu tive contato com o Dr. Rugolo, mas não como diretor da Famesp. Ele estava 

lá como secretário adjunto. Então, posso reiterar para o senhor que, desde o dia 27 de 

abril, ele não tem nenhum poder, nenhuma gestão, nenhuma interferência na 

administração da Famesp. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - As coisas aos poucos vão ficando mais 

claras e esclarecidas. O secretário adjunto está afastado da Presidência até 31 de 

dezembro de 2018. Portanto, ele não renunciou à Presidência da Famesp. Como foi dito, 

ele está afastado até 31 de dezembro de 2018 e exerce o cargo de secretário adjunto da 

Secretaria de Estado da Saúde. Essa é a primeira questão.  

Segunda questão. As mudanças internas que aconteceram dentro da Famesp 

contaram com assessoria jurídica. Nós precisamos saber se a assessoria jurídica é 

exatamente aquela que veio acompanhando aqui o Dr. Rugolo e que houve um grande 

constrangimento do secretário adjunto estar acompanhado da assessoria jurídica da 

Famesp. É o mesmo assessor jurídico que fez com que vocês adotassem essa 

nomenclatura?  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Qual nomenclatura, deputado? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A nomenclatura de vice-presidente em 

exercício da Presidência. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Nós temos a assessoria jurídica, temos o 

Dr. Arcênio, a quem acho que senhor está se referindo, que veio aqui. Ele é consultor 

jurídico da Famesp há mais de 20 anos acho. Antes de ela ser organização social, presta 

consultorias. Temos o Dr. José Augusto, o Dr. Maurício, que são advogados da Famesp. 

E trocamos até assim recentemente, teve uma renovação, temos uma equipe jurídica. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas a minha pergunta é objetiva: quem 

fez o parecer sobre essa mudança de denominação e a transição que houve na direção da 

Famesp foi o consultor jurídico que assina ou foi a equipe própria? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Não teve assinatura, deputado. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não há um estudo jurídico que 

embasou? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Foi uma orientação. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Jurídica, assinada? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Não foi assinada. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós precisamos de cópia da ata e 

precisamos de cópia também do parecer jurídico, seja do corpo próprio ou do consultor 

que veio aqui acompanhando o Dr. Rugolo no depoimento dado. Eu gostaria de fazer 

uma pergunta objetiva: o Dr. Rugolo continua recebendo pela Unesp ao mesmo tempo 

em que é secretário de estado adjunto da Saúde? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Pela Unesp eu não sei, não me cabe isso. 

Eu respondo aqui pela Famesp. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Veja só. Eu já falei aqui de uma 

promiscuidade da relação público-privada. Nós precisamos saber direito como o 

dinheiro público está sendo utilizado. O dinheiro público é o dinheiro da Secretaria de 

Estado da Saúde, mas também é o dinheiro disponibilizado pela Assembleia Legislativa 

por meio da vinculação com o ICMS para as quatro universidades estaduais, entre elas a 

Unesp e, portanto, financiando o campus de Botucatu.  

É uma pergunta muito simples. Nós precisamos saber se o Dr. Rugolo, que era 

presidente da Famesp licenciado até 31 de dezembro... Não sabemos se no período em 

que foi presidente ele recebia ou não. Nós estamos constatando que vários dirigentes 

estavam recebendo, ainda que haja uma orientação do Tribunal de Contas, que a Lei nº 

846 não permite a remuneração de dirigentes.  

Eu estou fazendo uma pergunta muito simples: o Dr. Rugolo, que até 

recentemente era o presidente da Famesp, continua recebendo pela Unesp sendo hoje 

secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde? 
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O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Quando tem esse caso, a lei deixa o 

funcionário escolher onde o salário é maior. Como nós, deputados, entramos como 

funcionários de estado, por exemplo, eu escolhi o salário de deputado, porque o salário 

de funcionário é muito baixo. O deputado que era promotor preferiu o salário de 

promotor. Não pode receber de dois lugares. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O deputado Pedro Tobias tem toda a 

razão, é assim que a coisa tem que ser, mas eu peço, Sr. Presidente, que depois nós 

avancemos por essa discussão que é a relação estabelecida entre as organizações sociais 

e o gestor público que deveria fiscalizá-las. Temos agora um novo elemento que 

estamos vendo em Botucatu. Mas veremos numa outra reunião com a Faculdade de 

Medicina da USP como os recursos públicos são utilizados dentro das fundações de 

apoio transformadas ou não em autarquias especiais que contam dentro de si com 

atuação das organizações sociais de caráter privado.  

O deputado Cássio Navarro levantou uma questão muito importante, que é a 

fragilidade do portal de transparência da Famesp, mas a Famesp não é qualquer uma. A 

Famesp está com a terceira maior participação. Fica com 12% dos recursos gastos nos 

últimos cinco anos, segundo os documentos trazidos aqui pelo Tribunal de Contas do 

Estado. Entretanto, há uma orientação do Tribunal de Contas, da qual não sei se V. Sas. 

têm conhecimento, que é o Comunicado SDG 016, de 2018, datado do dia 18 de abril - 

portanto, antes da sua posse -, que deixa muito claro que o portal da transparência das 

OSs tem que conter todas essas informações.  

Então, não foi que o senhor tomando posse no cargo de presidente notou uma 

fragilidade. Já desde o dia 18 de abril há uma orientação pública e os advogados são 

vários que devem ter alertado a Famesp de que não cabe omitir qualquer tipo de 

informação, inclusive a remuneração dos dirigentes. Nós perguntamos: existe taxa de 

administração na Famesp? Existe remuneração de dirigentes na Famesp?  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Deputado, em relação à questão da Unesp, 

eu gostaria de lembrar que quem decide afastar ou não afastar um professor ou um 

servidor, que é da Unesp, é a Unesp. Se ela vai afastar, com remuneração ou sem 

remuneração, é a Unesp e estatutariamente esses afastamentos passam pelo Conselho 

Universitário da Unesp, não só para atuar em OS, para atuar em qualquer coisa.  
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Se tem um professor que é da Unesp e vai ser ministro do governo, esse 

afastamento dele tem que passar no departamento da unidade dele, na unidade dele e no 

conselho universitário. Eu sei disso. Por um acaso sou professor da Unesp e quando eu 

estava lá, no Conselho Universitário da Unesp, é comum na pauta, vem assim: 

“Afastamento do professor Fulano para participar junto a outra universidade ou um 

órgão público”. Vem lá “com vencimentos” ou “sem prejuízo dos vencimentos” ou 

“com prejuízo”.  

Quem decide isso é a Unesp. A Famesp não tem nenhuma gerência sobre este 

assunto.   

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. Trajano, veja bem. Essa questão, se 

o Dr. Rugolo está recebendo ou não pela Unesp, vamos tratar de outra maneira. Foi 

apenas uma pergunta.  

A pergunta que fiz agora é se é ou não praticada a taxa de administração e 

remuneração de dirigentes na Famesp.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Eu ia responder em seguida, deputado. 

Vossa Excelência interviu e acabei me atrapalhando. Mas a resposta é a seguinte: a taxa 

de administração é da Unesp... da Famesp. Está vendo como me confundi? Taxa de 

administração da Famesp, dentro dos contratos de gestão: não tem, zero. Não tem essa 

taxa. Isso não existe. Desde que a Famesp começou a atuar com o contrato de gestão 

dentro das OSs, essa prática não existe. Não existe, é zero essa taxa.  

A segunda pergunta, segunda coisa: dirigentes. Eu sou vice-presidente no 

exercício da Presidência. Não ganho nada. Mas não é porque quero não ganhar, nada 

isso. Isso é estatutário. Os estatutos da Famesp são explícitos em falar que o diretor 

presidente e o diretor vice-presidente não podem receber por exercer esse cargo. Qual 

cargo? Presidente e vice-presidente.  

Então, essa pessoa que está falando a V. Exa, vice-presidente no exercício da 

Presidência, que está administrando todos os equipamentos que a Famesp tem com uma 

equipe muito grande, não recebe nada para fazer esse trabalho. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Quero até elogiar essa 

decisão de vocês. 
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Acabamos de ouvir a Irmandade Santa Marcelina, que reconheceu que pratica 

valores entre 20 mil e 30 mil reais. Portanto, acima do que era o limite de remuneração 

estabelecido até o advento da emenda constitucional que decorreu da PEC 5.  

Estamos olhando para as várias instituições qualificadas como OS para saber se há 

ou não a remuneração de dirigentes. Um dos problemas que têm sido bastante 

levantados aqui diz respeito à questão da quarteirização, da contratação de empresas que 

prestam serviço para a organização social. A organização social firma um contrato de 

gestão com a Secretaria de Estado da Saúde, e delega competências, por razões diversas, 

para entidades.  

Ouvi aqui, em alguns depoimentos, que na verdade a secretaria de estado e a OS 

acabam não tendo controle sobre a expertise, sobre a capacidade ou não da empresa 

subcontratada.  

Disseram que isso cabe ao Conselho Regional de Medicina. Que caberia ao 

Conselho Regional de Medicina analisar se aquela instituição - nós ouviremos aqui o 

presidente do Conselho Regional de Medicina -, se aquela empresa subcontratada tem 

expertise, se tem corpo técnico, se tem uma instalação, se está ou não adequada à 

prestação de serviço para a qual foi contratada. 

Vocês detectaram algum problema dessa natureza por parte da Famesp? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Com contratação de empresas de serviços 

médicos, V. Exa. está falando? Porque temos outras.   

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Entre outras. Hoje conversamos aqui 

sobre escritório de advocacia, empresa de administração para uma entidade que ganha 

mais de 1 bilhão de reais por ano, que é o Santa Marcelina.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Os maiores contratos nossos são de 

limpeza, lixo, lavanderia, roupa e vigilância. Há outros contratos também. De pessoal, 

acho que são esses aí. O de lavanderia, para V. Exa. ter uma ideia, temos um contrato 

que foi renovado com uma empresa de Jaguariúna. Ela vai lá e fornece todo o enxoval. 

Ela lava e dá a roupa, lençol e todas essas coisas. 

É um contrato forte. Eu não lembro os valores. Posso mandar para V. Exa. depois. 

Mas é muito caro. Mas, pela avaliação que fizemos, era melhor assim do que ter o 

serviço interno lá. Não conseguíamos ter. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Vamos nos ater mais às empresas 

médicas.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - As empresas médicas, deputado, temos 

serviços, basicamente, sem nenhum trocadilho, no Hospital de Base de Bauru. No 

Hospital Estadual e no AME, não temos empresas que prestam serviços médicos. Os 

médicos são contratados pela CLT, não é pessoa jurídica. Tem um esquema especial, 

principalmente no AME, que é por produção que o acerto é feito. Mas é CLT. 

Empresas médicas, temos no Hospital de Base. É aquela herança que falei para 

Vossa Excelência. Temos lá: oftalmologia, radiologia, nefrologia, se não me engano, e 

anestesia. A anestesia trabalha com uma empresa médica no Hospital de Base e na 

Maternidade Santa Isabel. Esses são os únicos contratos que temos. Todos os outros, 

quando assumimos o Hospital de Base, conseguimos transformá-los em CLT. Foi um 

processo muito difícil.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mais um elogio que eu gostaria de fazer  

aos senhores. Veja só, presidente. O deputado Barros Munhoz acha que fazemos 

perguntas que não são apropriadas ou com um determinado viés. Estou fazendo elogios 

aqui.  

Acabamos de ouvir uma organização social que disse o seguinte: que ela contrata 

por PJ porque não consegue contratar por CLT. Estamos ouvindo aqui outra 

organização social que fala o seguinte: “A famigerada contratação por PJ  - o 

famigerado fica por minha conta - levou o Hospital de Base à situação que recebemos, e 

tomamos uma decisão de fazer os nossos contratos por CLT.”  

Ora, por que algumas entidades conseguem fazer contratos por CLT, como a 

Famesp está fazendo, e outras acabam tendo que recorrer às pessoas jurídicas? Veja 

bem, fiz a pergunta ao senhor sobre esse tema porque no seu currículo consta que, desde 

2004, o senhor é membro da Câmara de Bioética do Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo.  

Vamos ouvir aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina. Em alguns 

casos, como aconteceu com a SPDM e com o Seconci, para se eximirem de 

responsabilidade, jogaram a responsabilidade dento do Conselho Regional de Medicina, 
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dizendo que não cabia à OS e nem à secretaria de estado fiscalizar. E que as empresas 

médicas têm que ser fiscalizadas pelo Conselho Regional de Medicina.  

O senhor, como membro de uma câmara técnica de bioética, por isso que eu 

perguntei se vocês estavam atentos a isso. Se vocês têm a confiança de que as empresas 

que foram subcontratadas, ainda que para o Hospital de Base, são idôneas e merecem 

receber recursos públicos.  

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Professor, pode me autorizar a responder um 

pouco? O Hospital de Base não tinha quebrado por causa de terceirizado. Porque o 

Hospital de Base, antes de chegarem as organizações sociais, trabalhava como Santa 

Casa. Você não é funcionário, não é nada. É por produção. Você atende os seus 

pacientes. Só estava contratando pessoal de UTI. Anestesista não era contratado; 

cirurgião não era contratado. Não quebrou por causa de empresa terceirizada.  

Hoje, quem está trabalhando em Bauru é equipe de anestesia que trabalha em um 

hospital particular. A mesma equipe, com qualificação. São os melhores da cidade, não 

tem outro. Eles, que trabalham em hospital particular, são do mesmo grupo dessa 

empresa que foi contratada pelo Hospital de Base.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Posso responder, deputado? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não.   

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Vou fazer um reforço ao que o deputado 

Pedro Tobias falou. O Hospital de Base não quebrou por causa de PJ. Ele quebrou por 

causa de roubo, de ladrão, de desvio de dinheiro. Aí é difícil. Com o modelo que tiver, 

se você roubar, pode ter um modelo estatizante, OS, o que for.  

Ponham no Google “Operação Odontoma”. A primeira coisa que aparece é 

“fulano de tal está preso”, “sicrano está tendo julgamento”. É uma tragédia, uma coisa 

horrorosa de ver. Essa é uma questão. Precisaria fazer um estudo detalhado para ver as 

causas que levaram a isso. Mas isso é passado, isso é história.  

As empresas médicas que trabalham para nós - não sei se todas porque, de fato, 

não tenho todas essas informações -, a anestesia e não sei se o oftalmo, foram 

contratadas com uma licitação interna que a Famesp fez. Temos um regimento de 

compras que é baseado nas leis federais. Com base nele, ela foi escolhida. 
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Em relação à expertise delas e ao trabalho delas nas outras OSs que V. Exa. falou, 

não tenho conhecimento e não sei como atuam. Mas, pela Famesp, essas empresas estão 

dentro da Maternidade Santa Isabel, por exemplo. Temos o controle total. Se não 

estiverem trabalhando, do ponto de vista médico, como anestesista... Se o deputado 

Pedro Tobias for lá fazer uma operação e falar “esse anestesista não está bom, ele 

faltou, ele chegou atrasado”, vamos tomar medidas imediatas porque isso está no 

contrato.  

Essa fiscalização, o CRM tem o papel de fiscalizar toda medicina no estado de 

São Paulo. E faz muito bem. Mas ele não é o órgão fiscalizador. Ele não tem estrutura 

para fazer uma fiscalização. Nem sei se é uma fiscalização, mas um acompanhamento 

diário da atividade desses médicos. É isso que fazemos porque a responsabilidade, V. 

Exa. sabe bem disso, não é só do médico. Somos corresponsáveis, como gestores, se 

escolhemos uma empresa. E não é só para médico.  

Se escolhemos uma empresa de limpeza que é uma porcaria e que não limpa nada, 

somos responsáveis por termos escolhido erradamente.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - A culpa vem junto conosco.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor tem toda a razão.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Temos que controlar isso aí. É obrigação 

nossa.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Até algum tempo atrás, quem contratava 

se eximia de responsabilidade. Hoje, é pacifico que quem contratou é partícipe da 

decisão que foi tomada. É corresponsável pelo que possa acontecer.  

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Independentemente da lei, deputado, temos 

que controlar isso porque é uma atitude médica. Vossa Excelência imagine o seguinte: 

temos um contrato que é para controle da água do hospital. É um contrato que não é 

muito caro. Eles fazem, mensalmente, exames de bactérias da água para saber se aquela 

água pode ser consumida dentro do hospital. Vossa Excelência acha que eu não vou 
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dizer que sou responsável por isso, se eu contratar uma empresa que não dá conta do 

serviço? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Presidente, o Conselho Regional de 

Medicina tem um Departamento de Fiscalização. Esse Departamento de Fiscalização 

age mediante provocação do munícipe ou mediante solicitação do Ministério Público 

Estadual e atua por amostragem. Então, não há como imaginarmos que o Conselho 

Regional de Medicina possa suprir a ausência de fiscalização por parte do poder público 

ou da empresa que tenha sido contratada e que tenha assumido por delegação. 

Então, eu concordo com o raciocínio e com a observação feita pelo senhor. 

Apenas para terminar, duas questões.  

Tenho aqui em mãos a composição da Superintendência Técnica, da 

Superintendência Financeira, do Conselho Consultivo, do Conselho de Administração e 

da Superintendência Administrativa, contendo os nomes de todos os componentes da 

Diretoria da Famesp. Suponho que é atualizada, porque é datada do dia 12 de junho.  

Pergunto ao senhor: podemos ter certeza de que nenhum dos nomes, que aqui 

estão, correspondem a funcionários públicos estaduais prestando serviço à Famesp, ou 

pessoas que possam estar recebendo simultaneamente da universidade e, por algum tipo 

de mecanismo, dentro da Famesp?  

Esses nomes que aqui estão. Essa aqui é a Diretoria da Famesp. Não vou ler 

porque são quase 30 nomes ou um pouco menos. Precisamos saber se a Famesp tem 

esse cuidado de fazer com que servidores estaduais não prestem serviços à Famesp, 

remunerados pelo Estado. A não ser que tenham sido formalmente liberados pelo 

Estado. É aquilo que o deputado Pedro Tobias falou. O Estado pode fazer um 

afastamento, dentro do processo do contrato, e regularizar a situação da pessoa.  

Ou a pessoa pode, exercendo dois cargos, como se perguntou aqui em relação ao 

Dr. Rugolo, fazer a escolha. Ou ele bem quer receber como professor universitário, ou 

ele quer receber como secretário adjunto. O que não pode, é receber pelos dois cargos. 

Então a pergunta é... 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Um aparte, deputado?  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não.   
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O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Desculpe, eu entro em cada hora! Médico e 

professor podem ter dois empregos. A pessoa pode, por exemplo, ser professor em 

Botucatu e ganhar da Unesp. E vir para Bauru, no fim de semana, fazer plantão de 

cirurgia. Isso não tem nada de anormal.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Desde que haja compatibilidade de 

horários. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Lógico. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quer dizer, é humanamente impossível 

alguém trabalhar, por exemplo, como o Sr. Fukusato, que veio aqui. Ele tem dois 

vínculos de 40 horas semanais, ainda trabalha em um hospital privado e ainda dá 

plantões. É humanamente impossível. É doutor da clínica, que veio aqui, lá em Mogi 

das Cruzes. É impossível.  

Sr. Presidente Edmir Chedid, eu gostaria que fosse entregue, aos membros da 

Famesp, o documento trazido, de orientação do Ministério Público Estadual. É um 

documento de orientação aos promotores. Ouviremos, amanhã, o Ministério Público 

Estadual, o doutor Valter Foleto Santin estará aqui.  

Mas acho que esse documento é importante não apenas para os promotores. É 

importante, também, que as organizações sociais, seja no fórum, seja no Ibross-Instituto 

Brasileiro das Organizações Sociais, discutam esse tipo de orientação vinda do 

Ministério Público. E que caracteriza, claramente, o que é e o que não é terceirização, 

quarteirização e responsabilidade.  

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Posso falar uma coisa?  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Promotor que trabalha em três varas e ganha 

três vezes, como arruma o horário? Tem juiz e promotor que trabalham em três varas, e 

ganham três vezes.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, veja se eles atendem a própria 

recomendação. Outra questão, Sr. Presidente, é entregar à Famesp, como já fizemos em 

outras ocasiões, a íntegra do documento trazido pelo Tribunal de Contas do Estado. Pedi 

que o documento do Ministério Público Estadual e o documento do Tribunal de Contas 

do Estado sejam formalmente entregues à Famesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Vou fazer a entrega, 

senhor presidente, conforme solicitação do deputado Carlos Neder, das recomendações 

do Tribunal de Contas do Estado, quando esteve aqui o seu presidente. Também passo à 

mão de V. Sa. uma orientação do Procurador Geral do Ministério Público, a todos os 

promotores do estado, quanto à fiscalização da possível terceirização das OS de Saúde.  

Passo às mãos de V. Exa., também, o Comunicado SDG nº 16, de 2018, do 

Tribunal de Contas do Estado, datado de 18 de abril de 2018. 

E passo às mãos também de V.Exa. o novo comunicado do SDG do Tribunal de 

Contas de nº 19/18. Eu até passo a dar conhecimento aos Srs. Deputados e às pessoas 

que aqui se encontram. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica às secretarias de estado, 

às prefeituras dos municípios e aos demais órgãos públicos responsáveis por repasses 

públicos às Organizações Sociais, Organizações Sociais de Interesse Público, 

organizações da sociedade civil e entidades que possam ser identificadas do terceiro 

setor, que é de sua responsabilidade exigir a demonstração e identificação dos gastos 

custeados com os recursos públicos que foram repassados, devendo esse detalhamento 

constar dos portais de transparência dos órgãos concessores, e, bem assim, daqueles que 

pertencem às entidades beneficiárias. SDG, 18 de junho de 2018, Dr. Sérgio Siqueira 

Rossi, secretário e diretor-geral do Tribunal de Contas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu quero elogiar, mais 

uma vez, a decisão de V. Exa. de propor a instalação desta CPI. Veja só: não há 

nenhuma dúvida de que este comunicado decorreu do trabalho desta CPI. 

Alguns deputados vêm aqui e dizem que a CPI é inócua, que CPI simplesmente 

reproduz aquilo que depois vai ser encaminhado ao Ministério Público. Esse 

comunicado ao Tribunal de Contas foi acordado aqui em uma reunião da CPI com o 

presidente do Tribunal de Contas; Vossa Excelência e os membros da CPI tiveram um 
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papel fundamental nesse convencimento de que não bastava exigir das OSs, mas 

também o Poder Público não pode se eximir de responsabilidade. 

Então, quero deixar configurado aqui nos Anais da Assembleia o meu respeito, o 

meu reconhecimento e a importância de uma comissão parlamentar de inquérito, por 

exemplo, quando um ato como esse é publicado e tem efeitos legais em todo o estado de 

São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Concordo com Vossa 

Excelência. Acho que é o trabalho da CPI dando mais transparência e o Tribunal de 

Contas tem nos atendido. 

Eu queria pedir para a Dra. Débora fazer a sua apresentação, como solicitado pelo 

deputado. 

 

A SRA. DÉBORA - Boa tarde a todos. Meu nome é Débora. Eu sou capixaba, 

não sou daqui, médica pneumologista. Eu já atuo na Famesp desde a época da 

residência, eu fiz residência em Botucatu. Saí de Vitória para Botucatu e acabei ficando 

com o meu primeiro emprego no Hospital Estadual de Bauru. 

Estou lá até hoje e acabei assumindo a direção do hospital em 2015. Agora, 

recentemente, como o Dr. Neder falou, o Dr. Rublo saiu, se afastou da Presidência, o 

Dr. Trajano assumiu e eu fui convidada, então, a assumir a coordenação do serviço de  

Saúde de Bauru. 

Então, eu atuo como, ainda, diretora-executiva do Hospital Estadual. A gente 

acaba acumulando, e eu gostaria até de chamar a atenção, porque, às vezes, quando vê 

vocês aqui em São Paulo, tem uma realidade muito diferente da que temos lá no interior 

do estado. 

Infelizmente, lá não temos tanta mão de obra médica como vemos por aqui, 

porque eu também não conheço a realidade de vocês por perto. E, ainda para atuar na 

área de gestão, é mais difícil ainda você conseguir mão de obra. 

Então, realmente, quem se propõe a fazer, como eu me propus - resolvi sair do 

reclamante para tentar atuar, realmente, na melhoria da Saúde Pública -, fica 

sobrecarregado, realmente, de funções. 

Nós não encontramos quem tenha interesse. E, a gente acaba vendo isso, até 

mesmo como o Dr. Pedro falou, nas remunerações. A gente não tem tantas pessoas 
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assim que tenham interesse, por exemplo, em dar plantão. Particularmente, a Famesp 

administra esses serviços dentro de uma cidade. 

Então, é praticamente impossível você ter uma mão de obra médica que ainda 

acabe coincidindo de trabalhar em mais de um serviço que a gente administra. 

Fico à disposição, se houver dúvidas que eu possa esclarecer. 

 

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

Débora.  

Eu tenho três perguntas para fazer. Se não for possível respondê-las agora, depois 

o senhor encaminha para a gente, dentro de um prazo. Temos falado, no máximo, em 

dez dias úteis, para que possamos elaborar aqui o nosso trabalho. 

Sr. Presidente, como é que se dá a seleção para contratação das empresas de 

funcionários? Como é esse procedimento, também, de seleção de pessoal e contratação 

de pessoa jurídica para prestarem serviços nesses contratos de gestão. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Sr. Deputado, a Famesp tem um 

regulamento de compras, que, na verdade, é para contratos também. Esse regulamento 

foi aprovado pelo conselho administrativo. 

O promotor que controla a nossa fundação lá também passou por... quer dizer, ele 

recebe cópia disso. O Tribunal de Contas do Estado também recebe cópia. Então, todas 

as contratações e contratos são feitos segundo esse regimento de compras e contratos. 

Passou pelo Tribunal de Contas. Então, nós temos lá normativas, que dizem muito 

a questão... No fundo tem vários detalhes. Ele é baseado na legislação federal. Que ele 

não é a legislação federal copiada, que diz sobre licitações e contratações. Esqueci o 

número da lei. Acho que é 866. Ele é baseado. Não é uma cópia. Não é um copia e cola. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É uma cartilha do senhor. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - É um regimento, é um regulamento, não é? 

E, também, e a maior parte é por pregão eletrônico que é feito, onde a pessoa que faz o 

pregão não sabe quem é que está do outro lado. 

Eu fui assistir a um desses pregões - porque eu não participava disso, é uma área 

técnica que faz. É o fornecedor um, o fornecedor dois, e você não sabe quem é que está 

lá do outro lado. É lógico que há uma qualificação para a pessoa entrar, e, depois, para 
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assinar esse contrato, essa qualificação é checada segundo o edital. É feito assim, 

deputado. Todas as contratações e contratos são feitos assim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas, vou dizer para o 

senhor: tem conluio, viu? Não estou falando lá no caso do senhor. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG  - Deputado, nós fazemos um esforço 

enorme para quebrar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas tem conluio, viu? Por 

exemplo, no transporte de alunos lá da secretaria de estado, nós detectamos um conluio 

de empresas que têm o seu número de participação. 

Mas, foi solicitado lá por quem é o pregoeiro para passar uma planilha, e a 

empresa errou, e passou, via email, o nome de todos os que estavam participando com 

número, né? Então, eles sabiam o que estava acontecendo e é a próxima CPI que eu vou 

solicitar aqui na Casa também. 

Mas digo para o senhor que mesmo assim, às vezes, quando o ser humano quer, 

ele consegue.  

Esses servidores públicos que atuam lá são servidores do estado que, pelo 

regulamento do estado do servidor público, eles não poderiam prestar serviço, receber 

dinheiro - os senhores têm algum procedimento quando ele vai ser contratado, ou, até, 

por empresa quarterizada? 

Um procedimento: “Olha, eu assino e declaro aqui que não sou servidor público 

do estado”, alguma coisa assim? Para inibir esse tipo de... 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Entendi. Eu estava confundindo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aqui na Assembleia 

Legislativa qualquer funcionário contratado assina uma declaração de várias legislações. 

Uma delas, por exemplo, é de que ele não é ficha-suja, que não foi condenado, que não 

tem parentesco com deputado, etc., porque o contratante, muitas vezes, não é obrigado a 

saber de tudo. Mas ele assina isso, atesta, tem fé pública. Perguntar se esse 

procedimento existe lá. 
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O SR. TRAJANO SARDENBERG - Toda pessoa que passa por um processo 

seletivo dentro da Famesp e vai assinar um contrato tem que assinar uma série de 

documentos. É semelhante a esse que o senhor falou. 

Agora, ele não pega tudo. Então, por exemplo, essa questão do funcionário 

público, nós estamos pondo já, porque não tinha. Até uns meses atrás, até onde eu sei - 

estou na administração há pouco tempo - isso não tinha. Mas, estão sendo introduzidos. 

É uma declaração de vários itens onde a pessoa coloca: “Eu não sou isso, eu sou aquilo, 

eu respeito a legislação.” Porque o senhor há de concordar que, às vezes, isto aqui fica 

uma coisa enorme. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quantos colaboradores os 

senhores têm? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Em torno de cinco mil. Isso está na nossa 

documentação aqui, aproximadamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor pode encaminhar 

um modelo disso para cá, para termos conhecimento dessa declaração que o colaborador 

faz? 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Mas eu reconheço, deputado, que estamos 

fazendo modificações disso com essa palavra nova, deputado, como é que chama, em 

inglês. Compliance. Eu tenho uma dificuldade com essa língua inglesa. 

Nós estamos fazendo adaptações para isso. Modificações. Porque isso é uma coisa 

dinâmica. Até um tempo atrás não tinha preocupações desse tipo. Hoje, nós temos. 

Então, nós estamos adaptando. 

Antes a pessoa fazia uma assinatura que ele cumpria a lei. E estava implícito: se a 

lei: “Não pode ser funcionário público, ou ser isso”, que ele respeita a lei. Mas aí as 

pessoas do compliance acham que não é suficiente. Então, vamos colocar mais coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vai agregando, né? 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 
 

73 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG  - É, vai agregando. Eu receio que, às vezes, 

fica um negócio enorme e a pessoa assina até sem lei. Isso pode até acontecer, mas isso 

é para outro debate. 

 

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

Um questionamento que temos que fazer aos senhores - porque aconteceu, 

tivemos problemas, e, agora, o ex-presidente da Famesp, o presidente afastado, assume 

lá a secretaria adjunta, que é quem realmente faz o trabalho determinado, 

principalmente, da burocracia. Porque o secretário faz a parte política e tal, é claro que 

ele é responsável. 

Funcionários de quatro unidades administradas pela Famesp - Hospital de Base de 

Bauru, bem como a Maternidade Santa Isabel, o AME daquele município - fizeram uma 

greve de 53 dias que acabou causando o cancelamento de quase mil cirurgias na região, 

e bloqueou, temporariamente, cem leitos, segundo o jornal daquela cidade. 

Como é que foi solucionado esse assunto e quais medidas foram adotadas para 

impedir que casos como esse se repitam? E como ficaram as mil cirurgias que deixaram 

de ser feitas? 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Participei porque se foram suspensas mil 

cirurgias, eu acho, na época, opinião minha: o pessoal da Famesp foi bonzinho na greve. 

Porque a greve da Saúde... não pode parar. 

Eu fui à reunião com vice-presidente do Tribunal do Trabalho em Campinas. Teve 

greve agora. Novo, imediato, não deu. Centro cirúrgico, pronto-atendimento e UTI não 

podem faltar. 

Eu acho a legislação um pouco mais... Na época, eu acho, todo mundo falhou. 

Nós também suspendemos as cirurgias. Foi um prejuízo enorme para a população. Mil 

pessoas foram suspensas. Falar: “Vou compensar isso” não tem condição. Vai fazer de 

novo. 

Foi uma briga feia, eu com o tribunal, por causa disso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Imagino. 
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O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Como deixam mil cirurgias soltas? Eles 

tomaram decisão, agora, rapidamente. Esse processo da época, Débora, ainda está 

correndo na Justiça, não foi resolvido. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - A greve do ano passado, de 2017, que foi 

de 40 dias, eu vou dizer uma coisa para o senhor: para quem é paciente e teve sua 

cirurgia suspensa, é uma tragédia. Mesmo que você faça o procedimento depois, a 

pessoa perdeu muito. 

Imagine qualquer um de nós que se prepara, às vezes, meses para fazer uma 

cirurgia eletiva, e, no dia, por acaso, o médico fica doente, quebra um equipamento e a 

cirurgia é suspensa. Isso é uma tragédia, uma coisa horrorosa. 

Quando você vê a qualidade de um hospital, um dos quesitos é o número de  

cirurgias suspensas, porque isso é muito ruim. E não é ruim para a gestão, não. É ruim 

para o paciente, e a gestão entra de embalo aí. 

Então, essa greve do ano passado foi muito difícil para nós, foi muito difícil a 

administração dela. Nós questionamos até certo ponto a greve, mas estava no direito dos 

trabalhadores. E ela foi judicializada. E nós tivemos que cumprir tudo o que o Judiciário 

disse. 

E o que ele disse implicou em reduzir a atividade do hospital: prejuízo enorme 

para os nossos pacientes. 

O senhor quer saber mais? Nós temos sistema de metas que o hospital tem de 

cumprir. As nossas metas foram prejudicadas. E, nessa hora, a secretaria, às vezes, é 

implacável. Pede para devolver recursos. Isso é uma coisa complicada para quem toma 

conta de recursos públicos na área da Saúde. Mas, isso aconteceu.  

Neste ano, o movimento sindical começou, teve um dia ou dois de greve. Mas, o 

próprio Judiciário tomou medidas completamente diferentes do ano passado. O 

Ministério Público exigiu que vários setores que foram considerados sensíveis - isso 

quer dizer centro cirúrgico, UTIs e tal, e nos nossos três hospitais, com a complexidade 

que eles têm, eu digo, e o pessoal da greve, eles reclamaram, porque estava tudo área 

sensível. 

Mas, de fato, é mesmo. De fato, isso ocorre mesmo. Não é que a Promotoria 

estava forçando a barra. Você acha que o centro cirúrgico não é sensível? UTI? Mas, aí 

você fala: “Ah, mas aí...” 
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Bom, se eu estou internado numa enfermaria e falam para mim: “Olha, a sua área 

não é sensível, vai ter greve aqui”, eu vou ficar preocupado, como doente e como 

médico também. 

Então eu acho que neste ano a sociedade, pelo Ministério Público, deu orientações 

muito mais firmes. O prejuízo foi menor; posso dizer, até, ausente. Mas lembro: uma 

cirurgia que é suspensa por causa de greve, para mim, já é uma coisa séria. Tem que ser 

visto. 

Nós tivemos aqui a greve dos caminhoneiros. Passamos um aperto lá. Tivemos 

que acertar a administração e acompanhar diariamente os nossos - o pessoal chama de 

“insumo”, deputado, é tudo o que o hospital usa. Para isso não faltar, conseguimos 

passar pela greve, não é, Dra. Débora, sem nenhum prejuízo. 

Não foi fácil. Não foi fácil. Exigiu uma administração de 24 horas de quanto 

estava sendo gasto em cada setor que necessita desses transportes. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Eu tinha 

mais um questionamento ao senhor. É mais um comentário, se me permite. 

Na minha opinião, o estado foi ineficiente com essa greve, porque greve pode 

existir em qualquer lugar. Mas o estado foi ineficiente. O estado tem que ter uma 

estratégia, e caso aconteça uma greve dessa, ele tem que ter médico, pessoal, para fazer 

o atendimento, e usar a força policial. Como o senhor mesmo disse, uma cirurgia que 

deixa de ser feita já é um prejuízo enorme para a saúde pública, Imagine mil.  

O deputado Pedro Tobias veio a essa tribuna, várias vezes, e eu me recordo falar 

dessa questão e cobrar da Justiça, Mas eu vejo que o estado também tem que achar uma 

fórmula de resolver esse problema. Se existe uma greve, localizada ali, de onde nós 

vamos trazer médicos, como é que nós vamos suprir as maiores necessidades nesse 

momento de greve, enquanto não resolvo? 

Por exemplo, eu presidi a Comissão de Transportes aqui por muito tempo. A 

EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, quando há uma greve numa 

determinada empresa, ela tem um sistema chamado Paese. Esse sistema é assim: eles 

ligam de madrugada para as empresas que operam no sistema da EMTU, e falam “olhe, 

precisamos de tantos ônibus, quanto você tem disponível aí, você tem tantos, o outro 

tem tanto, vá lá e cubra essas linhas aqui, assim assim assim, que já estão determinadas.  

E o serviço tem continuidade. Pode ter um atraso, não é da mesma forma, mas 

ele tem um atraso. Talvez isso que nós tenhamos que prever aqui no estado, que o 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 
 

76 

 

estado não previu isso. Não é? Tem que prever: como é que resolve esse problema? As 

pessoas estão lá, podem vir a óbito, há cirurgias que são urgentes. 

Então, é um comentário que eu faço aqui, mas o deputado Neder pediu pela 

ordem.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas eu gostaria de reiterar. Acho 

que as notas taquigráficas ajudam no sentido de que haja um encaminhamento célere 

das notas taquigráficas, para aqueles que foram ouvidos, que eles próprios podem 

identificar os compromissos que foram assumidos. 

Em particular aqui, hoje eu gostaria de chamar a atenção para as mudanças 

estatutárias que houve na Famesp, seja na condição de fundação de apoio, depois de 

qualificação, com o advento da autarquia especial, e também o estudo que foi pedido, se 

no corpo de dirigentes há ou não funcionários públicos, sejam da Secretaria de Estado 

ou da universidade, e se há uma regularidade na situação dessas pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Encaminhe para mim, por 

gentileza. Eu acho que não há mais questionamentos. 

 

* * * 

 

- Fala distante do microfone. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por gentileza. 

 

O SR. TRAJANO SARDENBERG - Porque foi citado aqui um artigo que saiu 

na imprensa hoje. Eu não vi, não tive tempo, mas pelo que eu ouvi dos deputados 

falando, o artigo original é esse aqui que está nas minhas mãos. É um artigo que foi 

feito pelo Mendes e pelo Bitar, que trata de uma diferença. É uma análise crítica entre 

os hospitais com administração direta e OSs.  

Esses dados que foram falados estão aqui. Eu vou passar. Eu só peço desculpa, 

porque esta cópia está toda riscada, que eu estava lendo o antigo e anotei várias coisas 

aqui. Mas passo a cópia aqui para os deputados  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Vou 

redistribuir aos deputados.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É uma situação conturbada aqui, 

porque o deputado Barros Munhoz se exaltou. Eu fiz um pedido, e não sei se é 

necessário formalizar ou não, de que os estudos disponíveis na Secretaria de Estado da 

Saúde sejam oferecidos a esta CPI, sejam de iniciativa própria da Secretaria estadual da 

Saúde, ou mediante contratação feita junto ao Banco Mundial, a Fundação Oswaldo 

Cruz.  

Sistematicamente, esses estudos são citados, e muitas vezes eles não condizem 

inclusive com os estudos feitos pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, ou estudos 

acadêmicos. Então, qual é a questão? Que a Secretaria de estado da Saúde nos ofereça 

todos os estudos comparativos que há sobre gestão privada, por meio de Organização 

Social, em relação a alternativas de gestão pública. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ela já forneceu, 

Excelência, a Secretaria? O senhor havia solicitado ao Dr. Urgolo, e ele também 

encaminhou a ata para cá, do afastamento, do desligamento. Eu não li, mas já está aqui a 

documentação. Vou encaminhar. Vou encaminhar aos senhores aqui, tão logo fique 

pronta a transcrição, mas antes disso vou encaminhar o áudio, porque a Assembleia tem 

aqui um delay de fazer a transcrição, mesmo que o serviço seja terceirizado. Antes o 

serviço era melhor, quando havia servidor público. Aqui é terceirizado e não atende 

bem.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Antes, quando era serviço próprio, 

havia uma agilidade. Agora, a empresa terceirizada leva um tempo para transcrever os 

áudios.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas agradecemos muito 

pela presença do senhores aqui, de toda a sua equipe. Por favor, encaminhe as sugestões 

que têm, para que possamos aprimorar o trabalho.  

Eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Trajano, uma pessoa que nos é 

muito cara e uma pessoa que eu não via há muito tempo, acho que 14 anos, o Dr. José 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 
 

78 

 

Augusto Rodrigues Torres, escritório de advocacia. O escritório dele tem 102 anos de 

existência, e esta Assembleia, por minha autoria até, nominou o próprio público com o 

nome do seu pai. Então, quero agradecer a sua presença. Ele aqui me lembrou, porque 

às vezes fazemos as coisas e esquecemos as homenagens que fazemos. Então, para nós é 

uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. 

Muito obrigado a todos, uma boa tarde e obrigado pela presença, pela cobertura. 

Obrigado, senhores deputados. Agradecemos ao Tribunal de Contas do Estado e ao 

Tribunal de Contas do Município, em especial o SDG. 

 

* * * 


