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CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

20.06.2018 

 

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

regimental, declaro aberta a 18ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato 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, com muita alegria, a presença dos nobres deputados Cássio Navarro, 

Carlos Neder, Edmir Chedid, Roberto Morais e Wellington Moura. Solicito à secretária 

que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Gostaria de pedir a dispensa da leitura da 

Ata. 

 

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

regimental. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Quero comunicar a 

presença da representante do Tribunal de Contas, Sra. Marcela Pégolo da Silveira. 

Muito obrigado pela sua presença e pelo acompanhamento do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. Também está presente a representante do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, Sra. Maria Clara Watanabe. Obrigado pela presença. 

O item nº 01 da pauta é ouvir o Dr. Valter Foleto Santin, digníssimo promotor de 

Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Muito obrigado pela sua presença. Já esteve aqui o Dr. Smanio, acompanhado de outros 

dois procuradores. Ele, inclusive, fez uma cartilha, dando informações a todos os 

promotores do estado de São Paulo, dizendo como devem agir para fazer as 

investigações e quais são os problemas. 

Agradecemos o envolvimento do Ministério Público com a CPI para que 

possamos fazer um trabalho conjunto. Quero passar a palavra ao senhor, para as suas 

explanações sobre o trabalho que vem fazendo. Desde já, agradeço a sua presença. 

Muito obrigado, Dr. Valter. 
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O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Bom dia a todos. Inicialmente, eu 

gostaria de cumprimentar o deputado Edmir Chedid, presidente desta CPI, e os demais 

membros e deputados estaduais. Quero demonstrar a minha alegria e satisfação de estar 

presente aqui nesta audiência desta CPI e parabenizar os deputados pelo destaque desse 

assunto, em relação a uma CPI, que é um assunto extremamente importante, tendo em 

vista a imensidão de gastos com a Saúde que tanto o Estado quanto os municípios 

paulistas despendem mensalmente, já que o próprio Orçamento prevê uma um 

percentual grande para a Saúde, como também para a Educação e outros serviços, com 

essa finalidade. 

Esse assunto também é extremamente importante pela dimensão que percebemos 

em alguns casos de que poderia ser feito um controle maior e melhor, tanto do trabalho 

dessas organizações sociais, seja da Saúde ou de outras áreas, em especial a da 

Assistência Social, que tem, de certa forma, a maior parte dos convênios e parcerias. 

Devolvo a palavra e me coloco à disposição naquilo que for possível, dentro da 

nossa atuação. Como já expliquei anteriormente, eu sou membro da Promotoria do 

Patrimônio Público e Social da Capital, onde há dez promotores. Então, os assuntos são 

distribuídos em dez promotores. Isso faz com que, às vezes, determinados assuntos 

sejam distribuídos para um promotor e eu nem fique sabendo que aquela investigação 

está sendo feita, sob aquela ótica. Também quero informar e esclarecer que nós fizemos 

alguma pesquisa sobre o assunto. Talvez pudesse apurar dessa pesquisa, porque nem 

sempre, no objeto ou nos dados constantes da distribuição, aparece informação mais 

específica de que se trata de uma organização social. Os assuntos são variados a esse 

respeito, não são só sobre as organizações sociais na sua atividade; às vezes, são 

reclamações de serviços ou reclamações variadas. 

Depois, se for o caso, eu poderia dar alguma indicação a esse respeito. Talvez a 

ótica e o foco dos senhores, nós pudéssemos aperfeiçoar essa pesquisa para informar 

melhor os senhores e trazer elementos mais interessantes para esta CPI. Coloco-me à 

disposição do deputado para aquilo que for necessário de esclarecimento e do que eu 

tiver conhecimento específico. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dr. Valter 

Santin. Quero passar a palavra ao nobre deputado Carlos Neder, que fez a solicitação da 

sua vinda aqui, sendo aprovada por todos nós. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Bom dia, Dr. Valter Foleto. 

Comprimento V. S. e demais membros do Ministério Público que aqui compareceram. 

A primeira questão que gostaríamos de esclarecer é que há uma divisão de 

competências entre a área do Patrimônio Público e Social e a área da Curadoria das 

Fundações. 

Nós tentamos, em alguns momentos, acionar a Curadoria das Fundações, e o 

entendimento é que eles cuidam das fundações de direito privado. Toda a parte referente 

ao direito público fica com essa área do Patrimônio Público. Eu pergunto se é 

exatamente isso e o que caracteriza a diferença que há entre a área do Patrimônio 

Público e Social em relação à Curadoria das Fundações. 

Pergunto isso porque algumas das organizações sociais são fundações de apoio, 

portanto, fundações privadas de direito privado, que foram qualificadas como 

organizações sociais para fazer a gestão privada, utilizando recursos públicos. Então, 

seria interessante entender a área em que o senhor atua com esses outros nove 

promotores. Ela cuida exatamente de que modalidades de convênio e contratos, em 

contraposição àquilo que é feito pela Curadoria das Fundações? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Bom dia, deputado Carlos Neder. 

Lembro-me de que já conversamos alguns anos atrás. Na época, parece que o senhor 

ainda era vereador. Conversamos sobre um fato relativo ao município. Se não me falha 

a memória, seria um programa de tratamento de drogaditos ou alguma coisa que o 

valha. Não sei se o senhor se recorda, mas eu me recordo dessa atuação.  

Parabenizo o senhor pela sua preocupação com o assunto. Pelo que tenho 

conhecimento, o senhor já vem, há muito tempo, buscando as melhorias e, de certa 

forma, também eventual reprovação por condutas indevidas praticadas dentro do seio da 

Administração Pública. 

 

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

do nobre deputado Barros Munhoz, agradecendo-o mais uma vez pela presença e pelo 

quórum. Devolvo a palavra ao Dr. Valter. 
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O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Deputado, o senhor me perguntou qual 

seria a divisão entre o Patrimônio Público e as Fundações. Sobre a Saúde, as 

organizações sociais e as fundações, a bem da verdade, dependendo do enfoque e do 

assunto, é pertinente à Promotoria da Saúde, é pertinente à Promotoria do Patrimônio 

Público ou às Fundações. 

Só ressalto que, tempos atrás, a promotoria em que trabalho, a do Patrimônio 

Público, chamava-se Promotoria da Cidadania. Ela tinha uma atuação bastante ampla. A 

Saúde pública era da Cidadania. A parte da Educação era da Cidadania, a parte de 

deficientes era da Cidadania. Depois, houve uma divisão. Hoje, o Patrimônio Público 

tem, de certa forma, uma posição residual, mas cuida - vamos dizer assim, para tentar 

esclarecer melhor - da parte que diz respeito à improbidade administrativa, à lesão 

patrimonial e ao erário. 

Essa seria a parte principal, quando há, nas contratações, alguma lesão ao erário, 

enriquecimento ilícito de algum funcionário. Seria mais ou menos nessa linha. A 

Promotoria das Fundações, como o senhor colocou, cuidaria, em princípio, das 

fundações privadas, dentro mais daquela parte de constituição e funcionamento. Em 

determinados momentos, nós mesmos temos alguma dúvida, e há certa divergência, às 

vezes. 

Agora também há a Promotoria de Direitos Humanos. Há divergência de qual 

seria a promotoria que atua naquele caso ou naquela ótica. Na parte contratual, de lesão 

ao erário, em que há alguma irregularidade, seria mais a Promotoria do Patrimônio 

Público mesmo.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. O SindSaúde, que é o 

sindicato dos trabalhadores públicos estaduais, com base em relatório produzido pelo 

Conselho Estadual de Saúde, que eu tenho aqui em mãos, fez uma representação ao 

Ministério Público, e coube ao senhor a relatoria desse processo. É o MP nº 4306950 

000486/2017-5. 

Neste documento, o sindicato dos trabalhadores estaduais anexa o relatório 

produzido pelo Conselho Estadual de Saúde, que mostra que algumas organizações 

sociais, inclusive serviços a ela vinculados, não cumpriram metas estabelecidas no 

contrato de gestão. Em que pese isso, tiveram um aporte adicional de recursos, de tal 

maneira que, mesmo não cumprindo as metas, eles acabaram tendo um superávit. 
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Por exemplo, irei citar três casos mostrados nessa documentação que é do 

Conselho Estadual de Saúde. É um órgão oficial da Secretaria de Estado da Saúde, é um 

órgão colegiado que se sobrepõe, inclusive, ao secretário de Estado da Saúde, embora 

ele o componha.  

Eles trazem algumas informações: Hospital Geral de Carapicuíba - a OS 

responsável é a Cruzada Bandeirante São Camilo, assistência médico-social. Eles não 

alcançaram as metas em alguns procedimentos e, apesar disso, tiveram um aporte 

adicional de quatro milhões e 400 mil reais e mais uma emenda parlamentar de 500 mil 

reais, totalizando um superávit de R$ 5.748.905.  

Outra informação trazida no documento deles: Hospital das Clínicas Luzia Pinho 

de Melo - responsável a SPDM, que não atingiu meta, e teve um aporte adicional de 14 

milhões e 844 mil reais, no exercício financeiro de 2015. Terceiro exemplo citado, entre 

outros: Hospital Geral de Pirajussara - a SPDM teve um aporte adicional de oito 

milhões e 411 mil reais em 2015, embora não atingindo as metas. 

Dos 34 hospitais gerenciados pelas organizações sociais, 23 receberam aportes 

adicionais de recursos financeiros para custeio, no código TR02, resultando 74 milhões 

e 825 mil reais a mais do previsto nos contratos de gestão, embora não cumprindo as 

metas. Feita a análise desse processo sob sua responsabilidade, pelo que fui informado, 

o entendimento de V. S. foi o seguinte: cabe, inicialmente, uma manifestação do 

Tribunal de Contas do Estado e dos órgãos de controle interno da Secretaria de Estado 

da Saúde, em especial, a Corregedoria. 

Veja que isso pode ser uma linha de conduta a ser adotada pelo Ministério 

Público. Aí eu pergunto ao senhor se, com base nesta informação, a sua decisão foi 

encaminhar o processo ao Tribunal de Contas e à Corregedoria, para que se 

pronunciassem, ou o senhor decidiu que ele fosse arquivado? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - É o 4017, né? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ele se refere a um relatório de 2015, 

mas a representação é de 2017, dígito 5. 

  

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - É 486 o número final? 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É o 4306950000486/2017, dígito 5, 

advogado pelo Sindsaúde, pelo Sr. Inácio, com base nesse relatório. 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Deputado, o sindicato fez uma 

representação dizendo que o relatório da comissão de acompanhamento das ações de 

financiamento não estaria sendo dado andamento. 

Com base nessa documentação, eu instaurei um procedimento preparatório de 

inquérito civil, tendo em vista que a alegação é de que a secretaria não estava tomando 

providências para ressarcimento dos valores devidos pelas organizações sociais. 

Então, o objeto, especificamente, desse inquérito civil, foi a apuração de eventual 

irregularidade na falta de providências da Secretaria Estadual de Saúde para 

ressarcimento de valores devidos pelas organizações sociais de Saúde, por não 

cumprimento de metas de 2015, em desatendimento de recomendação do Conselho 

Estadual de Saúde, além da ausência de esclarecimentos sobre o cumprimento da 

recomendação, e de informação aos interessados, sem transparência da atividade de 

controle de gastos públicos. 

Esse inquérito, com base na própria representação, tinha esse objeto específico: 

verificar se a Secretaria de Saúde estava ou não tomando providências para eventual 

ressarcimento. Esse era o objeto. 

Nós realizamos, inclusive... Esse inquérito já está arquivado, e eu peguei, pelo 

nosso CIS, algumas peças que estavam lá, mas eu me recordo bem que nós chegamos 

até a realizar uma audiência com o próprio sindicato, que prestou alguns 

esclarecimentos para nós, do que, exatamente, seria a reivindicação.  

Com base nisso que foi instaurado esse procedimento. Nós coletamos informações 

da Secretaria. Eu não tenho aqui em mãos, porque não estava no CIS, tenho aqui os 

dados da representação do sindicato. Com essas informações... Mas me recordo de que 

realmente tinha esse rol de... Eu não sei quanto, mas seriam dezenas de hospitais 

conveniados. 

O senhor citou aqui três hospitais que teriam recebido os aportes, inclusive 

emendas parlamentares, a despeito de que não teriam cumprindo as metas. Dentro da... 

Eu não sei se o senhor tem aí a promoção minha de arquivamento que, inclusive foi 

submetida ao Conselho Superior do Ministério Público, e foi homologado em janeiro 

agora.  
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Meu arquivamento foi dia 8 de novembro de 2017, submetido ao Conselho 

Superior do Ministério Público, que homologou essa promoção de arquivamento, 

entendendo que esse arquivamento, feito pelo promotor, estaria correto, que é o 

mecanismo de controle interno do Ministério Público em relação a inquéritos civis. 

Até a ementa... Para ser mais objetivo, eu costumo, no meus arquivamentos, nas 

minhas manifestações, colocar ementa para facilitar, até para quem vai ler. A ementa 

diz: Secretaria da Saúde, reclamação de sindicato por irregularidades no ressarcimento 

de valores de organizações sociais, desatendimento de recomendação do conselho e de 

pedido de informações, negativa de irregularidades e esclarecimentos pertinentes, 

ausência de indício de conduta ilícita ou ato de improbidade administrativa ou prejuízo 

ao Erário, arquivamento. 

O senhor até, de certa forma, disse que na minha manifestação eu teria feito 

referência de que aguardaria o controle do TCE e também um controle interno. Isso é 

uma medida prevista na própria Constituição Federal, que diz que os contratos devem 

ser submetidos a controle interno do próprio órgão, no caso, a Secretaria Estadual tem 

obrigação constitucional legal de efetuar os controles internos. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - No caso, a pergunta foi nesse sentido, se 

houve, durante esse andamento da análise preliminar, entendimentos com o Tribunal de 

Contas do Estado, para saber se haveria algum estudo em andamento no Tribunal de 

Contas do Estado, e junto à própria Secretaria de Estado da Saúde e à Corregedoria. 

Como esses dois órgãos foram informados da sua decisão, antes do arquivamento? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Eu não tenho lembrança, mas é provável 

que não tenha sido solicitada informação ao Tribunal de Contas, nem constava disso, 

porque a reclamação... Como eu já disse no início, a reclamação é de que a Secretaria 

não estava adotando as providências de verificação das contas em relação às metas. 

Então, a Secretaria disse que foram franqueadas as indicadas informações, o 

repasse de recursos para a gestão de unidades deriva de recurso financeiro público, e 

fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. O recurso destinado deve ser suficiente 

para suportar os custos fixos.  

Há sistema de metas. Parte de custeio da unidade baseia-se no cumprimento 

atividades assistenciais contratadas e dos índices de qualidade de prestação do serviço.  

Não há aquisição de serviços assistenciais. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A Dra. Eliana Radesca, quando veio 

aqui, nos informou detalhadamente os procedimentos técnicos. Quem assina essa 

manifestação pela Secretaria de Estado da Saúde, recebida formalmente nos autos? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Deputado, eu não tenho essa 

informação... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, gostaria de pedir se o 

doutor poderia nos oferecer posteriormente a resposta recebida da Secretaria de Estado 

da Saúde, de tal maneira que nós saibamos, já que não houve em contato com o 

Tribunal de Contas do Estado, pelo menos como a Secretaria se posicionou diante desse 

questionamento feito nos autos. 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Só para finalizar, a Secretaria disse que 

as prestações de contas são apresentadas e eventuais saldos são transferidos para 

execução em exercícios subsequentes. Essa é a informação. Então, como a reclamação é 

por falta de providências, em tese a secretaria negou qualidades, prestou 

esclarecimentos e, de certa forma, também o sindicato reclamava de que não tinha tido 

acesso a essas informações. Eles enviaram documentação de que o sindicato havia 

recebido essas informações, que essas informações tinham sido franqueadas ao 

sindicato. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Essa informação, ela circulou na 

Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, que é instituída pela Lei nº 846, de 

1998, na qual Assembleia tem dois representantes, dois deputados que a compõem. 

Com base nos dados oferecidos na comissão, o Conselho Estadual de Saúde 

elaborou um relatório e mostrou incongruências, e, com base nessas incongruências, 

promoveu uma representação ao Ministério Público, e esse o entendimento. É legítimo 

o entendimento dos senhores.  

Entretanto, se a lógica é de ouvir previamente o Tribunal de Contas do Estado, e 

também a própria Corregedoria, a Secretaria de Estado, no seu controle interno, a 

dúvida é se, antes do arquivamento, não deveria ter sido solicitada a manifestação do 

Tribunal de Contas.  
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Segundo, que tipo de manifestação veio da Secretaria de Estado da Saúde, e 

assinada por quem? Razão pela qual estou pedindo cópia dessa documentação, se o 

senhor puder nos oferecer, e nós estamos interessados em saber qual é o controle interno 

que a secretaria tem, porque o presidente do Tribunal de Contas veio a esta CPI e disse 

que não há um controle interno efetivo, que ele promoveu várias reuniões com a 

Secretaria de Estado da Saúde, para convencê-la da necessidade. 

Agora, inclusive, acabou de ser editado um ato do Tribunal de Contas do Estado, 

orientando para que a lei de acesso à informação seja respeitada nos órgãos públicos, 

com a publicação de todos os dados referentes às OSs. Não só das OSs, mas também do 

ente público. 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Deputado, mais a título de 

posicionamento, eu acho que precisa ficar muito claro. O Ministério Público atua, de 

certa forma, quando há um sinal, alguma coisa mais forte, mais veemente, de que 

realmente houve irregularidade. 

O Ministério Público não pode substituir os controles internos. Vossa Excelência 

imagina quantos convênios nós temos no estado? Milhares. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Vou informar aqui. Nós recebemos o 

Tribunal de Contas, quando o presidente do Tribunal de Contas do estado aqui esteve, 

ele nos informou um número que nos assustou, de 8400 contratos. 

Posteriormente, nós achamos que esse número estava excessivo, e eles deram um 

dado mais preciso. Repasses municipais ao terceiro setor: 8441 entidades beneficiadas. 

Repasses estaduais ao terceiro setor: 1305 unidades beneficiadas. Repasses municipais 

totalizando 5,7 bilhões em 2016. Repasses estaduais totalizando 7,5 bilhões em 2016. 

Daí eles trazem as informações. O que são subvenções, contribuições, convênios, 

auxílios e contratos de gestão. Por exemplo, contrato de gestão, que é o que nos 

interessa aqui, foram 4,5 bilhões de reais em 2016. 

Então, nós estamos tentando entender, dentro dessa multiplicidade de contratos, 

convênios e contratos de gestão. Afinal de contas, quem controla o quê? Seja no 

Ministério Público. como que as várias promotorias se articulam? Seja da Saúde, seja do 

patrimônio, seja das fundações, uma vez que... 

Ontem mesmo nós ouvimos aqui a Famesp, que é uma fundação de apoio à 

universidade de Botucatu, e que depois foi qualificada como organização social. Então, 
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nós estamos tentando entender como esses órgãos de controle externo também se 

organizam e se comunicam, para que haja esse controle, mas não em substituição àquilo 

que compete ao controle interno. 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Ratificando. Ele atua quando há um caso 

específico de irregularidade, uma denúncia de irregularidade específica, determinada. O 

trabalho não pode substituir os controles internos e os controles do Tribunal de Contas. 

Nós não somos talhados, nossa instituição não é talhada para fazer um trabalho em 

primeiro momento. 

O nosso trabalho é, se houver irregularidade... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O Ministério Público não pode agir de 

ofício? É só mediante provocação... 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Não é a nossa finalidade. Mediante 

provocação. Se for constatado que o contrato tal está tendo uma irregularidade, nós 

solicitamos informação ao órgão.  

O órgão que tem que fazer, inicialmente, essa investigação, exceto se houver 

alguma situação em que o órgão esteja contaminado, de alguma forma, nós vamos 

alongar, porque nós não temos essa estrutura e nem é nossa finalidade fazer toda a 

investigação de qualquer tipo de suspeita de irregularidades em contratos, seja de 

convênios, seja de repasse, seja de contrato licitação. 

Nossa instituição não é talhada para isso. Deixo muito claro isso aí. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. Valter, o procurador-geral de Justiça 

gentilmente compareceu a esta CPI, o Dr. Smanio, e nos trouxe uma publicação que foi 

bastante elogiada aqui, e vossa senhoria deve conhecer: “Saúde pública e terceirização”. 

É um documento que foi entregue a todos os promotores, das mais diferentes 

áreas, caracterizando o que é ou não terceirização, mostrando o que a legislação permite 

e o que a legislação veda. 

Tem havido uma enorme controvérsia quando as organizações sociais vêm aqui, 

porque elas tentam descaracterizar o fato de que se trata de uma terceirização. Nesse 

documento, está dito aqui explicitamente, por exemplo, no item 15 em diante, como 

deve ser, ou não pode ser, a contratação de agentes comunitários de Saúde. 
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Pergunta, no item 16, se é possível a terceirização de agentes comunitário de 

saúde. Resposta: não. A vedação é expressa em relação e aos agentes comunitários de 

Saúde e aos agentes de combate a endemias. Art. 2 da Lei nº 11.350, de 2006. 

Aí segue como se faz a questão da verificação da responsabilidade. É sabido que 

várias organizações sociais fazem a contratação de agentes comunitários. Pergunto, 

essas contratações de agentes comunitários feitas pelas organizações sociais são ou não 

consideradas como uma terceirização? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - O conceito de terceirização é 

transferência de serviço, e às vezes nós vemos não só a terceirização, vemos a 

quarteirização, às vezes quinteirização, vamos aí fazendo um neologismo do que é isso. 

O agente comunitário de Saúde... A própria cartilha que V. Exa. leu está dizendo 

que o entendimento do Ministério Público oficial é que não seria possível. Eu não posso 

falar diferente disso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Está muito claro o que está dito nessa 

cartilha, não é mesmo? Bom, então esse é um fato concreto. Diante de uma constatação 

de que centenas ou milhares de agentes comunitários estão sendo contratados de modo 

terceirizado, o Ministério Público pode agir, deve agir ou ele precisa ser provocado por 

alguém para agir? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - O senhor está me dando essa informação 

agora. Eu, pessoalmente, não sabia dessa informação e não chegou nenhuma informação 

escrita, nem através de notícia de que isso ocorresse e que ocorresse em que contrato, 

em que situação. Eu acho que esse controle parlamentar é importantíssimo, o controle 

dos senhores aqui, do Executivo, de verificação dessas situações e distorções e, 

eventualmente, fazer as reprovações específicas, se é um comportamento em relação ao 

Estado, no caso pertinente à atuação dos senhores, se é um comportamento da 

administração do Executivo. Nesse sentido, eu acho que os senhores seriam um dos 

pontos principais dessa reprovação, de solicitar esclarecimentos, o porquê de a 

Secretaria estar agindo dessa forma ou se está permitindo esse tipo de situação. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nesse caso nós devemos nos dirigir à 

Promotoria da Saúde, à Promotoria das Fundações ou à Promotoria do Patrimônio 

Público? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Eu acredito que seria a Promotoria do 

Patrimônio Público. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, diante da controvérsia 

sobre se trata-se ou não de terceirização, essa modalidade de contratos firmados, sejam 

contratos ou contratos de gestão com essas entidades privadas que assumem 

competências do poder público, e sabendo-se que há uma contratação em número 

expressivo de agentes comunitários de Saúde, para citar apenas uma categoria 

profissional, eu acho que seria interessante analisarmos depois se essa CPI concorda em 

fazer esse questionamento formalmente à Promotoria de Patrimônio Público, de maneira 

a sabermos se essas contratações estão sendo feitas de modo correto ou incorreto, 

atendendo à cartilha que foi divulgada pelo procurador-geral de Justiça. 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Se me permite, acho que essa CPI, dentro 

das suas conclusões, das suas recomendações, pode fazer uma recomendação ou até 

pode fazer uma normatização específica ao governo estadual, à Secretaria, reprovando 

isso, porque no meu modo de entender, e me desculpe por me colocar nessa posição de 

sugerir, mas é papel da CPI também fazer recomendações. Se for percebido isso na CPI, 

acho que um primeiro passo é fazer com que o Executivo forneça esses esclarecimentos, 

por que está permitindo isso, fazer as recomendações e, às vezes, fazer as reprovações 

parlamentares pertinentes. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Uma última questão, Sr. Presidente. 

Vossa Senhoria se referiu, inclusive, à questão de quarteirizações, sobre o qual 

temos o mesmo entendimento. Mas esse não é o entendimento das empresas que foram 

contratadas pelo poder público e que depois repassaram essas responsabilidades, por 

exemplo, na área médica, mediante subcontratos. Nós estamos identificando aqui 

empresas que não têm expertise, não têm quadro técnico compatível para cumprir as 

cláusulas contratuais, algumas delas com sede no apartamento de profissionais médicos, 

inclusive alguns que são funcionários públicos estaduais e, ao mesmo tempo, sócios das 
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empresas. Pergunto: o Ministério Público poderia nos oferecer uma relação dos 

procedimentos em cada uma dessas três promotorias que tratam dessa questão da 

terceirização, da quarteirização, de tal maneira que possamos ter conhecimento do 

universo de problemas, pelo menos do que chegou ao conhecimento do Ministério 

Público? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Acho que é um direito da CPI solicitar 

isso. Já houve uma solicitação. Eu fiz uma pesquisa, já até expliquei informalmente ao 

presidente da comissão, deputado Chedid. Às vezes, a distribuição ou o assunto vem de 

uma forma que não vem com essa conotação, a pesquisa que é feita não vem com essa 

conotação, nem que é organização social, nem que se trata de terceirização, porque os 

assuntos são variados. Eu trouxe algumas informações. Até posso passar depois para o 

deputado. Tem algumas de terceirização que eu até destaquei. Posso afirmar, pelo o que 

eu vi na Promotoria do Patrimônio Público, que não são muitos casos que questionam 

isso.  

Eu vou dar exemplo fugindo um pouco da Saúde, para ver às quantas anda esse 

problema da terceirização, da quarteirização. É uma ação que eu movi contra a EMTU, 

que está em andamento, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que é um 

caso típico de como as coisas andam. Rigorosamente, o serviço de transporte deveria ser 

prestado pelo estado, ou pelo município, ou pela União, diretamente. Outrora nós 

tínhamos essa prestação. Está certo que hoje, devido às dificuldades, não tem esse 

formato.  

A partir do governo FHC, em que se colocou a alteração do Plano Diretor da 

Reforma Administrativa, e com a própria lei de concessão de 1985 houve uma tendência 

à transferência dos serviços públicos para outrem, para a iniciativa privada através de 

concessão, de permissão. É uma tendência que já vem há muito, com a criação das 

próprias agências reguladoras que temos em várias áreas, a privatização, que todo 

mundo já sabe.  

Foram criadas várias empresas públicas que, em tese, deveriam prestar esse 

serviço, caso típico da EMTU. A Secretaria dos Transportes e o Estado não prestam 

serviço diretamente, então se criou uma empresa para prestação de serviços de 

transporte metropolitano. Muito bem. No final das contas, essa empresa também não 

presta esse serviço. O Estado terceirizou para a EMTU, criou essa empresa como 

terceirizada. Ela quarteiriza e só faz a fiscalização. 
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Esse caso a que estou me referindo é um caso em que, nos terminais de ônibus, há 

quiosques com aproveitamento do terreno. Outrora, a EMTU contratou uma empresa 

para fazer a gestão, a administração desses quiosques. Essas empresas recebiam um 

percentual. Em outro procedimento se apurou que essa empresa recebia um percentual, 

que neste momento não tenho, mas seria um percentual de 10 a 20%, não tenho certeza 

agora, poderia até ver depois. Ela sublocava, fazia o serviço como se fosse uma 

imobiliária desses quiosques. Só que no contrato ela cobrava “X” e, segundo consta, na 

verdade ela cobrava “X + Y”. Há procedimentos nesse sentido, inclusive inquéritos 

policiais. A EMTU deveria fazer essa fiscalização, mas não fazia. O que é pior, essa 

empresa terceirizada exigia que os “quiosqueiros”, os donos dos quiosques, 

comprassem os produtos dela. Quer dizer, fazia uma venda casada. É terrível. 

Como houve essas irregularidades, a EMTU retomou esse serviço de 

administração de quiosques e recebia uma locação desses “quiosqueiros”. Noventa 

quiosques. Não são milhares, são noventa. Depois ela fez uma licitação para que, em 

dois lotes, a pessoa que ganhasse a licitação ia administrar e ia, entre aspas, sublocar, 

transferir para quem ela quisesse, administrar e ocupar diretamente ou sublocar - não é o 

termo, mas vamos dizer assim -, transferir a locação. O preço era “X”, era o que a 

empresa deveria pagar para a EMTU. O que fosse a mais era problema dela. Nós temos 

documentado que venceram essa por 371 e 379 o metro quadrado e, em alguns casos, 

cobravam mais que o dobro disso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas o senhor entrou com uma ação civil 

pública? 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Eu entrei e essa ação está em andamento, 

porque eu questionei. Em uma situação dessas, para que terceirizar para uma empresa 

gerir isso se um funcionário já estava fazendo isso normalmente? Se valesse mais do 

que estava sendo contratado, que ganhasse a EMTU. Essa ação está em andamento. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Só traçando um paralelo e encerrando a 

minha participação, dado que há uma dificuldade de levantar esse rol de procedimentos 

nas três promotorias, embora seja importante para esta CPI. Pelo menos a relação das 

ações civis públicas foi ingressada por iniciativa do Ministério Público e trata da 

organização social. Ontem, por exemplo, nós recebemos aqui a Irmandade Santa 
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Marcelina, que recebe por ano mais de um bilhão de reais. Mais de um bilhão de reais 

por ano, somando os contratos com o estado e com a prefeitura de São Paulo. A 

Irmandade entendeu que deveria contratar uma assessoria administrativa. Nós 

questionamos aqui, porque, além de ter o seu próprio corpo de funcionários ou de 

técnicos, teve a necessidade de contratar consultoria administrativa, consultoria de 

advogados, o que é uma prática recorrente nas várias organizações sociais.  

Então, acho que com esse know-how adquirido por vocês, por exemplo, nessa 

ação da EMTU, vocês poderiam traçar um paralelo. Nós temos, por exemplo, 

promotores como o Dr. Arthur Pinto e a Dra. Dora Martin, que nós gostaríamos que 

viessem a esta CPI e que, infelizmente, declinaram dos convites feitos. Eles poderiam 

nos ajudar a entender se aquilo que vem sendo feito pela Promotoria do Patrimônio 

Público e Social tem sido também o norte e a maneira de agir da Promotoria da Saúde, 

por exemplo, onde eles estão locados. 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Deputado, eu não posso responder pela 

Promotoria da Saúde nem pela das Fundações. Eu posso responder inicialmente pelo 

meu cargo de 2º promotor e dar alguma informação sobre a Promotoria. Agora, sobre a 

Promotoria da Saúde seriam esses promotores que o senhor citou ou a própria 

Procuradoria-Geral a coletar essa informação e fornecer esses dados.  

Como o senhor falou sobre a contratação de advogados, vou dar mais um exemplo 

que está em andamento, um inquérito civil que eu tenho envolvendo a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação, FDE, que é mais um caso de terceirização e também de 

quarteirização. A Secretaria da Educação do Estado passa para a FDE quase que a 

totalidade - na verdade é a totalidade, mas não vou falar que é a totalidade, porque eu 

não tenho essa certeza, mas é provável -, a reforma e a construção de todas as escolas do 

estado. Passa também para essa Fundação bilhões. Essa Fundação, que é, vamos dizer 

assim, terceirizada, quarteiriza, porque ela não constrói, ela não reforma. Ela tem seu 

corpo de funcionários para fiscalização das reformas e das construções. A FDE contrata 

outra empresa de engenharia para fazer esse trabalho de fiscalização. Ela também não 

faz. Quarteirização, porque ela já é terceira.  

Por exemplo, a contratação de advogados a que o senhor se referiu. Ela tem o seu 

corpo de advogados e ela contrata advogados de fora. Inclusive, tem um inquérito para 

apurar isso. Fiz uma recomendação e eles me responderam que o Tribunal de Contas 

não tinha reprovado os contratos de terceirização de advogados. Nós temos também um 
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problema, deputado, o Tribunal de Contas, que é um órgão constitucionalmente auxiliar 

do Legislativo. Talvez os senhores pudessem também, de certa forma, verificar essa 

situação. Eles não reprovam a terceirização ou a quarteirização e isso enfraquece o 

nosso trabalho.  

Em outro caso que até posso passar depois, em que eu atuei como auxílio à 

Procuradoria, um caso do Interior, uma prefeitura do Interior - posso até citar o nome, 

Marabá Paulista -, o prefeito passou a gestão e a administração da totalidade da Saúde 

para uma associação. Terceirizou para uma associação através de convênio. Só que essa 

associação era da mulher do prefeito. A reprovação que teve o Tribunal de Contas foi 

em razão do ferimento ao princípio da moralidade e da impessoalidade. A terceirização 

em si não foi muito, de certa forma, afrontada. Então os senhores veem que o TSE, 

nesse caso, reprovou, considerou irregular, mais por essa ligação nepótica entre o 

prefeito e a dirigente, que era mulher dele.  

Certamente, jocosamente, brincando, o prefeito poderia dizer: “Se eu não confio 

na minha mulher, vou confiar em quem para fazer esse tipo de serviço?”, como alguns 

anos atrás ouvimos pelo menos no folclórico político da nomeação da mulher como 

assessora, mas nesse caso houve a condenação. O Tribunal condenou, manteve a 

condenação parcial, exatamente pela situação de que a dirigente daquela seção era 

mulher do prefeito, então ela não poderia, naquela situação, ser contratada ou mantida.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Pergunto se 

algum dos Srs. Deputados gostaria de questionar o Sr. Promotor aqui presente. Não? 

Bom, então queremos agradecer muito pela sua presença e pela parte da documentação 

solicitada que o senhor já deixou aqui. O que puder encaminhar para cá, para contribuir 

para a mudança da legislação e também de outras coisas de interesse público quanto ao 

governo do estado, encaminhe para cá que, com certeza, o presidente da Assembleia 

Legislativa fará a distribuição às comissões temáticas e tomará as providências. Muito 

obrigado pela sua presença, Dr. Valter. Nós ficamos muito satisfeitos. Pode fazer suas 

considerações finais. 

 

O SR. VALTER FOLETO SANTIN - Eu que agradeço, deputado Edmir 

Chedid, pela lembrança e pela honra de vir a esta Casa e colaborar com esta CPI. 

Gostaria de informar que várias rejeições de contas ou de contratos, desaprovações 

feitas pelo Tribunal de Contas vêm para a Assembleia, a Assembleia nos encaminha e 
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nós damos o andamento pertinente, com a distribuição e a análise do caso concreto, que 

em muitos casos geram ações. Em outros casos, seja pelo decurso do tempo... 

Infelizmente recebemos material em que a improbidade já está prescrita há muitos anos. 

Até pediria também que esta Casa apreciasse esses assuntos e nos enviasse antes 

da prescrição, porque depois da prescrição reduzimos muito a nossa possibilidade de 

atuação. Falo em meu nome, como segundo promotor, pois fui convidado como 

segundo promotor, e me coloco à disposição para dar sugestões e colaborar naquilo que 

for possível. Outros colegas também certamente podem colaborar para que esta CPI 

atinja o seu objetivo.  

Que com essas oitivas, essas informações que são coletadas, esta CPI possa fazer 

normatizações mais específicas, talvez algumas que o deputado Carlos Neder citou 

possam ser objeto de uma legislação estadual, de certa forma restringindo mais a 

liberdade quase que absoluta de atuação do Executivo, da administração, nas 

contratações, nessas parcerias. 

Gostaria de apontar que a Lei nº 13019/14, uma lei federal que cuida das parcerias 

dessas organizações sociais - lei de 2014 - consta como tendo entrado em vigência 

depois de uma série de alterações de prorrogação da vigência para os municípios em 1º 

de janeiro de 2017. Eu fui ver agora, e em 15 dezembro de 2015 houve uma alteração 

em que se previa a vigência dessa lei de 2014 para 540 dias depois de 15 dezembro de 

2015, ou seja, essa lei entrou em vigor agora nos últimos dias, 14 ou 15 de junho. Então 

os senhores vejam que uma lei de parceria, que poderia dar também, uma lei federal... É 

uma lei que, por exemplo, tem quatro anos da sua edição e entrou em vigor 

praticamente há poucos dias, então isso também dificulta até uma fiscalização, uma 

verificação das irregularidades.  

Eu lembro que, em alguns casos, o próprio administrador falava assim: “Mas 

doutor, o Supremo já disse que as organizações sociais, nas suas aquisições, não 

precisam fazer licitação”. O que você vai falar? Ele dizia: “Olha, o Supremo falou, no 

caso tal, que não precisa fazer isso”. E essa lei, que inclusive traz o chamamento 

público, ou seja, dá uma publicidade, uma possibilidade de participação e de 

concorrência, é uma lei que está entrando em vigor praticamente agora, há poucos dias.  

Talvez os senhores, com uma regulamentação, uma normatização, poderão fazer 

com que eventuais irregularidades que possam ocorrer sejam minimizadas. Obrigado a 

todos. Agradeço a oportunidade, deputado Edmir Chedid. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado pela sua 

presença e pelas suas informações. Agradecemos muito ao Ministério Público pela sua 

vinda. Recebi documentos das mãos Dr. Walter e vou distribuí-los a todos os membros 

da comissão.  

Dando sequência aos trabalhos, o item 2 da pauta é ouvir o Sr. Eduardo Ribeiro 

Adriano, ex-secretário adjunto da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, 

que já se faz presente. Peço para que tome assento aqui ao nosso lado direito. 

Inicialmente, Dr. Eduardo, passo às suas mãos um termo de compromisso de que o 

senhor foi convocado pela comissão, para que o senhor leia, preencha e assine se estiver 

de acordo.    

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, eu tenho em mãos, e foi 

encaminhado por V. Exa. a todos os deputados membros da CPI, o inteiro teor do 

acórdão referente ao julgamento da constitucionalidade da Lei das organizações sociais. 

Claro que é um documento extenso, são 147 páginas, mas há uma página em especial 

que é a mais importante de todas, que trata da decisão. Não há controvérsia a respeito do 

que está dito aqui, a título de conclusão do julgamento no acórdão.  

Veja, por exemplo, o  que está dito, rapidamente: “O Tribunal, por maioria, 

julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para conferir interpretação conforme a 

Constituição à Lei nº 8937, de 1998, para que:  

1 - O procedimento de qualificação das organizações sociais seja conduzido de 

forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios da Constituição 

Federal. 

 2 - A celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva 

e impessoal, conforme a Constituição Federal. 

3 - As hipóteses de dispensa de licitação para contratações e outorga de permissão 

de uso de bem público sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, 

conforme a Constituição Federal. 

4 - Os contratos a serem celebrados pela organização social com terceiros, com 

recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal. 

5 - A seleção de pessoal pelas organizações sociais seja conduzida de forma 

pública, objetiva e impessoal. 
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6 - Para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle pelo Ministério 

Público e pelo Tribunal de Contas da União da aplicação de verbas públicas nos termos 

do voto do Ministro Luiz Fux, que redigirá o acórdão, julgando procedente....”. 

É engraçado nós termos uma determinada leitura do que foi julgado no Supremo 

Tribunal Federal como se ele tivesse se limitado a discutir se é ou não constitucional o 

contrato por organização social. O Supremo foi muito além disso, tanto na qualificação 

como inclusive na modalidade de contrato e na contratação de pessoal. Eu acho que 

depois seria importante que nós tivéssemos esta decisão distribuída entre nós e também 

às pessoas que serão ouvidas mais adiante em nome das organizações sociais.  

 

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

É importante essa sua colocação. Dando sequência aos trabalhos, quero agradecer a 

presença aqui do ex-secretário adjunto da Saúde, a quem já conheci, pois fizemos várias 

reuniões, o Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, e já dar a oportunidade para o senhor fazer as 

explanações que julgar necessárias. Depois vou começar a fazer as perguntas, até 

porque fui eu que solicitei a vinda do senhor, e depois vou abrir para as perguntas dos 

senhores de deputados. 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Muito bom dia. Eu gostaria de 

cumprimentar todos os Srs. Deputados aqui presentes, cumprimentar todas as senhoras e 

os senhores e dizer que agradeço pela oportunidade de poder participar deste momento, 

que eu julgo muito importante. São 20 anos da lei que regulamenta essa parceria no 

Governo do Estado de São Paulo, momento em que é necessário fazer uma revisão do 

Marco Legal. Sem dúvida, esta é uma oportunidade. O Governo do Estado de São 

Paulo, certamente pioneiro nessa modelagem, tem muitos acertos e certamente muitos 

equívocos nesse período, e é um processo mutante, um processo dinâmico de 

construção. Acho que esta é uma oportunidade importante.  

Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Eduardo Ribeiro Adriano, sou médico 

ortopedista, sou funcionário público da Secretaria de Estado da Saúde, concursado, e 

sou ex-secretário adjunto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado. 

 

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

Eduardo. Então vou começar meus questionamentos, mas antes vou passar a presidência 

ao deputado Wellington Moura. 
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem a palavra o 

deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Dr. Eduardo, o senhor foi ex-secretário 

adjunto da Secretaria por quanto tempo?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - De 1º de janeiro de 2017 a 27 de 

abril de 2019. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Certo. Antes o senhor ocupou algum cargo, a 

não ser o de médico? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Ocupei. Em 2006 eu iniciei na 

Secretaria de Estado da Saúde como médico plantonista do Conjunto Hospitalar do 

Mandaqui, um hospital da administração direta. Em 2008, ainda no Hospital do 

Mandaqui, eu assumi a coordenação de um grupo chamado Politrauma, era o grupo de 

ortopedia neuro e buco-maxilo. E aí eu iniciei a minha atividade de gestão em Saúde. 

Em 2009 fui transferido do Hospital do Mandaqui para o Hospital Infantil Cândido 

Fontoura, um hospital público infantil da zona leste, para atuar como gerente hospitalar.  

Então eu fui gerente hospitalar e diretor de um hospital da administração direta 

em 2009. Em 2010 eu fui transferido para a sede da Secretaria de Estado da Saúde, para 

atuar em um departamento que fazia o acompanhamento dos contratos de gestão para 

atividades de apoio: os serviços de laboratório de análises clínicas, diagnósticos por 

imagem, logística e regulação. Isso foi de 2010 até 2012.  

Em 2012 eu passei a ser assistente do coordenador da Coordenadoria de Gestão de 

Contratos e Serviços de Saúde, que é uma das instâncias na Secretaria responsável pelo 

acompanhamento dos contratos de gestão. Em meados de 2013, eu fui alçado a 
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coordenador da Coordenadoria, cargo este que eu ocupei até 31 de dezembro de 2016, 

quando fui nomeado secretário adjunto de Estado, em 1º de Janeiro de 2017. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, muito obrigado. É uma carreira 

importante, conhece tudo lá na Secretaria. Bom, esse período que o senhor permaneceu 

na Secretaria da Saúde, como secretário-adjunto, foi na gestão do secretário David Uip? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Exato. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Certo. E na coordenaria, também foi na 

gestão do Dr. David Uip? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Exato. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Certo, muito obrigado. Considerando a 

estrutura da Secretaria da Saúde do Estado, e sendo o senhor o secretário-adjunto, o 

senhor poderia esclarecer para nós como se dividem a atribuição e a competência? Qual 

é a função do secretário-adjunto? Qual era a sua função lá? Faça uma explanação para 

nós. 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - A função do secretário-adjunto é, 

antes de mais nada, uma função de representação do secretário na ausência deste. Então, 

na ausência formal do secretário titular da pasta, quem responde - e responde com todas 

as atribuições do cargo de secretário - é o secretário-adjunto.  

Na presença do secretário, o que cabe ao secretário-adjunto é conduzir atribuições 

dadas pelo secretário: condução de grupos de trabalho, acompanhamento de projetos e 

ações diárias da Secretaria e atuar transversalmente entre todas as áreas da Secretaria 

como um facilitador. Mas a função primordial é de representação na ausência do 

secretário. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Considerando essa estrutura da 

Secretaria, o senhor poderia esclarecer para nós como se dividem as atribuições e 

competências dos órgãos, no que diz respeito aos contratos de gestão e à relação com as 

Organizações Sociais de Saúde? 
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O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - A parceria com organizações sociais 

na gestão de equipamentos públicos é acompanhada dentro e fora da Secretaria do 

Estado da Saúde, dentro e fora do governo. Inicialmente, dentro da Secretaria, o órgão 

que acompanha e coordena esse acompanhamento é uma coordenadoria chamada 

coordenadoria de gestão de contratos de serviços de saúde. E a essa coordenadoria 

compete a condução de todo um processo de contratualização e o acompanhamento da 

execução dos contratos, bem como a prestação de contas.  

Além da esfera da coordenadoria de gestão de contratos de serviços de saúde, 

outras instâncias da Secretaria também acompanham esses equipamentos sob gestão de 

organização social. Porque é importante lembrarmos que tantos os hospitais quanto os 

ambulatórios de especialidades, antes de serem hospitais sob gestão de organização 

social, são equipamentos públicos estaduais. Então, um hospital sob gestão de OS está 

da mesma forma subordinado ao olhar da vigilância sanitária do estado como, por 

exemplo, um hospital da administração direta.  

Nesse sentido, dentro de cada particularidade do acompanhamento, outras esferas 

da Secretaria acompanham. Por exemplo, o departamento regional de saúde - DRS - no 

qual aquele equipamento está inserido acompanha as atividades desse hospital: ele visita 

o hospital, coordena a execução, o papel e a participação dessa unidade dentro da rede e 

do que a rede espera desse hospital. A vigilância sanitária acompanha também cada um 

desses equipamentos, bem como a vigilância epidemiológica, acompanhando todos os 

aspectos relativos às comissões de prontuários, de óbito, de internação.  

Então, existem na Secretaria diversas esferas que acompanham 

concomitantemente. A coordenação desse acompanhamento, no que se refere 

estritamente ao objeto e ao cumprimento do objeto, está concentrada na coordenadoria 

de gestão de contratos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. O senhor já participou, já ocupou 

esse cargo, certo? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E como o senhor pode contribuir conosco 

aqui no que diz respeito às dificuldades que o senhor teve lá perante a legislação? Esse 
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comando total das OSs, em que muitas vezes nos parece que o governo entrega tudo e 

não existe fiscalização, não existe glosa porque não cumpriu meta... Todos os que 

vieram até agora não souberam nos explicar como é feita a fiscalização. Tem o médico, 

não tem o médico... Houve as consultas necessárias que estavam adquiridas, vamos 

dizer assim, pelo governo do estado; as cirurgias, o trabalho e o problema que o senhor 

ouve aqui o tempo inteiro, de “quarteirização” - PJ. Funcionário do estado que é 

proibido de contratar com o estado através de uma empresa. Existem vários médicos. 

Quais as providências que os senhores tomaram? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Existe, dentro da coordenadoria, um 

processo de acompanhamento desses contratos. Nós costumávamos dividir esse 

acompanhamento, dentro da coordenadoria, em três macroprocessos. O primeiro 

macroprocesso é o da contratualização: como é que se inicia um contrato de gestão, 

desde a concepção do governo em tomar aquela decisão até aquilo virar um contrato de 

gestão assinado e publicado. Passada essa fase, existe um segundo macroprocesso, que é 

o de acompanhamento da execução. Há dois meses, eram 119 contratos de gestão, todos 

dentro desse processo de acompanhamento.  

E o terceiro macroprocesso é o de prestação de contas e cumprimento das 

exigências legais. Dentro do processo de contratualização, existe um ciclo que tem 

como início uma decisão de governo. Existe uma decisão de governo de que 

determinado equipamento de saúde terá suas atividades gerenciadas por uma 

organização social. Tomada essa decisão, o primeiro ponto que dispara nesse ciclo é o 

Departamento Regional de Saúde onde aquele equipamento está inserido, que faz um 

plano de trabalho do que a região espera daquele equipamento.  

Isso não é um ato isolado do diretor do DRS, que é uma pessoa do estado. Ele 

articula com a região, organizando as ofertas e as demandas que cada município provê 

nessa região, e com base nisso monta um plano que se deseja para aquele hospital ou 

ambulatório. As pessoas acabam tendo mais familiaridade com os ambulatórios, porque 

eles têm uma capilaridade maior, e é um processo mais dinâmico.  

Com base nesse plano de trabalho, outros setores da Secretaria ingressam aditando 

esse projeto. E quais são? Existe o grupo de técnico de edificações, que vai avaliar a 

estrutura física daquela unidade e a compatibilidade com aquele volume assistencial que 

se espera. E então ele faz as suas observações das capacidades e possibilidades. Soma-

se a isso uma atuação do grupo de equipamentos de saúde, que vai avaliar a capacidade 
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física instalada, bem como o que se espera de assistência e os equipamentos que precisa 

haver lá.  

Esse combo de manifestações vai compor o que a Secretaria costuma chamar de 

encomenda, que é o que se espera que o gestor faça naquela unidade. Tido isso em 

mente, o processo se inicia com uma publicização. É publicada em Diário Oficial a 

abertura da convocação pública, são dados prazos legais para a manifestação de 

interesse por parte das organizações sociais, que, em se manifestando, recebem a 

chamada encomenda, que é o que a Secretaria quer daquele equipamento. E, dentro do 

prazo de elaboração da proposta, eles entregam essa proposta.  

As propostas são analisada tecnicamente - e aí cada grupo que participou da 

construção da proposta vai se manifestar em relação ao que cada proposta apresenta, ao 

seu aspecto de adesão àquilo de que a região necessita, a aspectos de adequações físicas 

de aquisição de equipamentos. Esses aspectos são analisados em diversas áreas da 

Secretaria e são consolidados num parecer técnico que é submetido ao secretário, que 

então determina e publica qual será a OS gestora.  

Publicado esse procedimento inteiro, com todas as propostas, ele é encaminhado, 

no prazo de cinco dias, ao Tribunal de Contas, e aí se inicia o segundo momento desse 

acompanhamento, que é o momento da execução desse contrato. Esses contratos são de 

metas e resultados. Então, o estado não está comprando serviço, está contratualizando 

com a organização social a gestão, a operacionalização da gestão e a execução das 

atividades - é esse o objeto do contrato de gestão. E este contrato de gestão norteia as 

responsabilidades de parte a parte.  

Dentro do contrato de gestão, existe um conjunto de metas e indicadores a serem 

cumpridos, existe a pactuação das responsabilidades, que são de aspectos tanto 

qualitativos quanto quantitativos. Existe uma série de indicadores qualitativos, que se 

referem não só à qualidade do atendimento como à qualidade das informações prestadas 

sobre as atividades. Existem datas específicas para que se alimente o sistema de gestão 

com informações de fluxo de caixa, demonstrações contábeis, extratos bancários, 

produção e assim por diante. E indicadores de produção propriamente ditos - as 

produções.  

Esse acompanhamento se dá mensalmente. O sistema é alimentado e verificado 

pela Secretaria. Então, esse é um ponto importante, porque há que se ter lastro, na 

Secretaria, da informação que está sendo prestada pela Organização Social. E é essa, 

sempre, a perseguição do poder público. Temos sempre que lastrear, temos que 
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acreditar que é uma parceria, que há boa-fé de lado a lado. Mas temos que sempre 

buscar lastro da informação. Por exemplo: o que lastreia a informação da produção, que 

é aquela informação de quanto se fez de cada coisa dentro dos contratos de gestão? O 

faturamento SUS. Então, existe um sistema na Secretaria que processa o faturamento 

SUS de cada unidade, alinha esse faturamento com a produção, e isso tem que dar 

lastro. Se ela não tiver um faturamento, um documento que fature ao SUS, é uma 

produção vazia.  

O que lastreia o funcionamento das comissões, como a comissão de óbito e a de 

prontuário? Os relatórios dessas comissões. E por exemplo - para dar uma ideia da 

“multisetorialidade” que compõe esse acompanhamento -, quem acompanha o 

desempenho da comissão de infecção hospitalar desse hospitalar? A comissão de 

infecção hospitalar da Secretaria. A interface com o contrato de gestão é a prestação de 

contas do que está sendo feito, o relatório. Quem olha e avalia esse relatório à luz do 

conjunto de hospitais estaduais é o departamento específico, fora dessa coordenadoria 

que está no contrato. Então, esse acompanhamento se dá dessa forma.  

O que lastreia as informações de fluxo de caixa, de que ele, naquele momento, 

tem de fato no caixa, que é uma conta única e específica, aquele valor? Extratos 

bancários. Mensalmente, os extratos bancários da conta específica de cada unidade, que 

é a conta em que se faz o aporte de recursos, são encaminhados fisicamente para a 

Secretaria. Em qualquer processo do ano ou dos anos anteriores que os senhores 

acompanharem, os senhores vão ver mês a mês o extrato bancário da movimentação 

toda daquela unidade.  

Então, esse é o ciclo de acompanhamento que se dá, sob seus diversos aspectos, 

contemplando todas as nuances do contrato de gestão. Anualmente, cada um desses 

contratos de gestão é objeto de uma prestação de contas. Além das prestações de contas 

dos anos anteriores, que são ano a ano trabalhadas. Então, abre-se um processo de 

prestação de contas para cada um dos 119 contratos de gestão, atende-se à instrução 

normativa do Tribunal de Contas em todos os seus aspectos e todas essas informações 

são encaminhadas.  

E, já entrando no controle externo, do Tribunal de Contas: ele realiza visitas “in 

loco” também, aferindo aspectos pertinentes ao seu escopo de trabalho “in loco”. Outro 

aspecto do acompanhamento interno é a Secretaria da Fazenda, que também faz visitas e 

verificações dentro de cada uma dessas unidades.  
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Então, tentei ser o mais sucinto possível dentro desse escopo de acompanhamento, 

que, de novo, é coordenado por uma coordenadoria, mas que lança mão de diversos 

outros setores da Secretaria para compor o seu escopo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Até que enfim veio aqui alguém 

que sabe explicar como funciona o trabalho da Secretaria. Muito obrigado. Mas eu 

queria perguntar ao senhor: qual é o órgão que qualifica ou desqualifica uma OF, um 

chamamento - é a própria Secretaria de Saúde? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - As entidades, para se apresentarem a 

um chamamento, precisam ser previamente qualificadas. Então, para que se tenha uma 

ideia - posso estar errando por desatualização -, hoje são 46 entidades qualificadas como 

organização social. Dessas 46, creio que 19 não têm, neste momento, contrato de gestão. 

Então, o que essas 46 entidades fizeram? Elas eram entidades privadas sem finalidade 

lucrativa. Em algum momento entenderam por bem se apresentar ao Governo do Estado 

de São Paulo, para receber o título de Organização Social. Assim o fizeram. Essas 46 

receberam o título. Recebendo o título, ela está apta a participar do processo. Algumas 

nunca participam, algumas participam e não têm êxito, e outras têm. 

Então, partindo do entendimento de que a entidade já é qualificada, entendo que a 

sua pergunta é: quem qualificou essa entidade. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou ter que ir um 

pouquinho mais longe, para nós entendermos o processo inteiro. O senhor acaba de 

dizer que elas se apresentam, elas eram iniciativa privada, quiseram ser filantrópicas, e 

se apresentam ao governo. 

Quem dá o título de filantropia, de Organização Social? E, depois, é a Secretaria 

que qualifica nesse chamamento, ou é outra Secretaria, Saúde? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Perfeito. O processo de qualificação 

é de responsabilidade da Secretaria de Governo e Gestão. Não sei se é essa ainda a 

nomenclatura, mas é a Secretaria de Governo. As Pastas interessadas, e aí não é só 

Saúde, é Saúde, Cultura, direitos da pessoa com deficiência, serviço social, Esporte, que 

têm esta prerrogativa de poder lançar mão desse instrumento. Elas são partícipes 
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intermediárias dentro desse processo, mas a outorga do título não é, no nosso caso da 

Saúde. A outorga do título é da Secretaria de Governo. 

Uma vez qualificada, o processo todo de seleção se dá na Pasta, no nosso caso na 

Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. A Secretaria 

fiscaliza, realiza fiscalização sobre a quarteirização dos serviços pela OS? Ela solicita 

esse contrato, detalhes sobre a execução deles, na análise de prestação de contas? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Se o senhor me permitir, essa 

questão de terceirização e quarteirização, é natural que ela venha sendo tratada de forma 

bastante intensa, e os conceitos são importantes neste momento.  

Então, eu vou me permitir aqui, mesmo porque tive que fazer essa reflexão antes 

de vir para cá ,e rever os conceitos dessa nomenclatura. Primeiro, eu vi que o deputado 

Neder trouxe a leitura do julgamento da Adin, que foi a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade sobre a Lei Federal 9637/98, que teve o seu julgamento 

conduzido pelo voto do ministro Fux finalizado em 2015. 

Dentre os pontos em que o ministro frisou no final, lidos pelo deputado Neder, há 

um ponto que diz, o de número quatro, que diz o seguinte, eu vou ler aqui como está. 

“Os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos 

públicos, devem ser conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, observando o 

caput do Art. 37, nos termos do regulamento próprio, a ser editado por cada entidade”. 

Na minha reflexão, eu parto do pressuposto de que a uma Organização Social é 

permitido tomar serviços de terceiros, serviços especializados. Na minha manifestação, 

estou partindo deste ponto. 

Muito bem; E aí o que é, como é o nome disso que a OS faz, quando ela contrata 

uma empresa. Aí eu fui, bom, o que é terceirização? Eu achei ontem aqui um trabalho 

apresentado no Simpósio de Excelência em Gestão, no ano 2000, da PUC-Rio, que 

apresentou uma das definições de terceirização. 

Terceirização é a ferramenta de administração, utilizada como filosofia 

empresarial, que consiste na compra reiterada de serviços especializados. Compra 

reiterada de serviços especializados. Partindo do ponto de que o estado contratou com a 

OS não é compra de serviço, nós não compramos serviços, portanto, eu não terceirizo a 
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gestão do hospital para a OS, porque eu não estou comprando o serviço especializado. 

Eu estou pactuando gestão. 

A terceirização é a tomada de serviços reiterados, serviços especializados, que 

permite à empresa tomadora concentrar energia no foco da sua ação. O meu 

entendimento aqui é que este conceito define o que a Organização Social está fazendo, 

ao contratar um terceiro, como o próprio ministro Fux disse que era possível fazer. 

Então, eu entendo que o ato de uma OS contratar um prestador, e aí eu não estou 

defendendo na totalidade que todos esses contratos estão de acordo, que não há 

nenhuma questão a ser verificada; eu estou tratando da questão no conceito. 

E aí, o que é quarteirização, então? Quarteirização, Dias, em 98, definiu que é o 

gerenciamento dos terceiros, passando para uma quarta empresa. O tomador contratou 

terceiros e contrata uma quarta empresa para gerenciar os terceiros. É o que eu entendo 

por quarteirização. Então, se uma organização social, que está terceirizando alguns 

serviços, contratando lavanderia, limpeza e empresa médica, este é um movimento que 

eu entendo como terceirização. 

 Como é que seria a quarteirização, se a OS, a meu ver, interpretando, se a OS 

contratasse uma empresa, e essa empresa controlasse todos, porque a quarteirizada 

contrata todas as atividades terceirizadas. Você põe um quarto para controlar todos os 

seus terceiros. 

Então, nesse contexto, e aí é uma opinião minha, o meu entendimento é que neste 

contexto, do qual estamos tratando, o conceito de quarteirização, especificamente nisso, 

não se aplicaria. Não se aplicaria. Aplica-se uma prática de terceirização de serviços 

prevista na lei.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Enquanto o senhor 

permaneceu lá na Secretaria, o senhor é advogado?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Sou médico ortopedista. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Enquanto o senhor lá na 

Secretaria, o senhor tomou conhecimento sobre a atuação de servidores públicos em 

Organizações Sociais, direta ou indiretamente? E, se sim, foi aberto algum 

procedimento disciplinar para apurar casos como esse? 
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O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Formalmente, nós na Secretaria, eu, 

pelo menos, enquanto estive lá, tínhamos uma prática de dar absoluta consistência a 

toda e qualquer manifestação, seja ela qual for. Não há jeito. Na hora em que chega 

alguma coisa, você não tem opção. Mesmo que queira, você não tem como tergiversar, 

você tem que apurar. 

Questões específicas em relação a prestadores de serviços em OS, que são 

servidores públicos, como uma inconsistência, uma manifestação, eu nunca tratei disso. 

Se tivesse recebido, tinha apurado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quais os problemas mais 

detectados nas análises das prestações de conta, nos contratos de gestão firmados com 

as Organizações Sociais de Saúde? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - A relação com o Tribunal de Contas, 

pelo menos no período em que eu vivenciei essa interface, sempre foi muito boa. Eu 

reputo que um dos fatores do modelo, no estado de São Paulo, ter tido o desdobramento 

que teve, principalmente se comparado à execução desse modelo em outros estados, isso 

se deve ao controle externo. Claro que um controle externo rigoroso, atuante, ele baliza 

o Executivo a também tentar sempre implementar melhorias.  

Então, a nossa relação sempre foi uma relação bastante boa. Eu me lembro de ter 

feito com assessoria do Tribunal de Contas, enquanto coordenador, diversas reuniões 

eram reuniões, eu vi que hoje houve uma citação de reuniões de convencimento, eram 

reuniões de convencimento de parte a parte. Nós costumávamos, fizemos isso duas ou 

três vezes, elencar todos os pontos mais prevalentes de ressalva, e tratado o 

entendimento de cada um deles. 

Então vou citar aqui alguns pontos. O ponto central: economicidade. Nós, até 

2011/12, apresentávamos um estudo de economicidade. Primeiro, o tema 

economicidade, para a questão da Saúde, tem alguns aspectos particulares, que precisam 

ser vistos. Mas, economicidade é o ponto central.  

Não havia, por parte do Tribunal de Contas, um questionamento acerca da 

efetividade da ação. Pelo menos, isso não predominava. O serviço era feito, era bem 

feito. Agora, a que custo? A que custo? Esse era um ponto que permeou muito.  

E aqui eu vou me permitir, já que o senhor me deu a oportunidade, de trazer. Nós, 

da Secretaria, reiteradamente, lançamos informações que dão conta de que os hospitais e 
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os ambulatórios, mas principalmente os hospitais de Organização Social, eles têm uma 

performance um pouco diferenciada, se comparados a administração direta. 

E aqui, eu venho da administração direta, sei como funciona. Eu considero, de 

verdade, uma comparação difícil, porque a administração direta no estado de São Paulo, 

se comparada com Organizações Sociais de fora do estado de São Paulo, ela performa 

muito bem. 

Agora, os hospitais e as unidades sob gestão de OS têm ferramentas intrínsecas de 

gestão, que não só lhe permitem, mas lhe obrigam a performar mais. Então, no contexto 

da economicidade, e aí, para não ficar também uma questão de falar “olha, performa 

melhor”, mas embasado em quê? Eu não lembro de o senhor também questionar com 

base em quê. 

Eu trouxe alguns estudos aqui, que vou, sucintamente, mencionar, e vou deixar 

com o senhor. Este primeiro estudo aqui, um estudo do Banco Mundial, que fez 

avaliação em dois momentos: 2003 e 2006. E ele fez uma avaliação do desempenho das 

Organizações Sociais em relação à administração direta. Ele concluiu que os hospitais 

desempenham melhor, mas não é esse o ponto que eu acho mais interessante desse 

estudo. 

Esse estudo traz algo que o senhor também comparou, que é o seguinte: “Poxa, 

nós vamos comparar só para dentro de casa? Vamos comprar para fora também”. Então, 

esse estudo traz um paralelo com o caso de um hospital de Maryland, que também tinha 

uma dificuldade grande de gestão. Foram implementadas medidas, e ele faz um paralelo 

do êxito do modelo à época, com Organização Social no estado de São Paulo, e esse 

case em Maryland.  

O que eu trago aqui, só para ressaltar, é que o Banco Mundial fez uma provocação 

que eu considero uma das grandes oportunidades que o modelo tem para avançar, que é 

a questão do pagamento versus estímulo à produção. Hoje o modelo clássico é o modelo 

de metas e resultados por produção.  

Existe uma metodologia que foi aplicada nesse hospital, em Maryland, que é o 

incentivo do melhor desempenho por pagamento, com base nos diagnósticos, nos 

grupos de diagnósticos relacionados. É uma sigla chamada DRG. É uma sigla que faz 

um tipo de avaliação de custo dentro dos hospitais por diagnóstico. 

Então, só para citar, um paciente com uma hérnia, que vai operar, de 20 anos, essa 

hérnia vai custar x, e um paciente de 60, com uma hérnia, vai fazer o mesmo 

procedimento que, na tabela SUS, é a mesma coisa, só que ele vai custar três vezes 
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mais, porque ele tem um pacote atrelado, que não se considera uma hérnia igual a uma 

hérnia. Uma hérnia no jovem e uma hérnia no idoso são completamente diferentes. 

Então, ele traz esse estudo.  

Aqui, em 2006, eu vou deixar ao senhor, a equipe da Secretaria,, liderada pelo 

secretário Barradas, então com oito anos de lei, fez dois estudos comparando, o primeiro 

deles, os indicadores de execução das atividades de 12 hospitais de OS, e os indicadores 

Proahsa.  

O que é o Proahsa? É o programa de estudos avançados em administração 

hospitalar, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, que contempla indicadores de 150 

hospitais públicos e privados do estado. O resultado diz que esses hospitais à época se 

equivaliam na performance, em comparação com esse grupo. E no ano de 2005, este 

estudo traz uma comparação também dos hospitais de OS, com administração direta, e 

aí já evidenciando que nessa época os hospitais de OS produziam 43% mais saídas, com 

gasto por internação 25% menor. 

E aí peço licença para só fazer uma consideração: custo e gasto. Existe uma 

tendência. Saúde vai custar, vai consumir mais dinheiro, ano após ano, façamos o que 

façamos. A população está numa curva de envelhecimento brutal. A mediana da idade 

da população vai mudar de 20 anos para 40 anos, de 1980 para 2030. Então, você tem 

envelhecimento. Você tem uma incorporação tecnológica. Você tem uma mudança do 

perfil epidemiológico da internação. Não existem mais internações predominantemente 

baratas: desidratação, desnutrição. O que existe agora é internação cara. É oncologia, é 

cirurgia cardíaca. Então, Saúde vai consumir mais dinheiro. Quando se fala - voltando 

para as OSS - que esse modelo custa mais ano a ano, eu diria que esse modelo consome 

mais recursos ano a ano, porque qualquer sistema de Saúde assim se comporta. Agora, a 

diferenciação do custo. Vamos lá. Esse - eu vou passar para o próximo, esse estudo fica 

com o senhor - estudo de 2010, também da equipe técnica da Secretária, comparou a 

administração direta e OSSs nos anos de 2005, 2006 e 2010. E o dado que se usa aqui é 

o seguinte: eu quero saber quanto se consome de dinheiro e o que faz, e qual é essa 

relação, ou seja, quanto eu gasto para fazer as coisas. Em 2005, custo por saída chama 

quanto custou cada internação. Em 2005, administração direta cada internação custou 

R$3554,00, no mesmo ano OS R$ 2690,00 (3550 - 2600). Em 206, administração direta 

R$ 2600,0, OS, R$ 2200,00. Em 2010, administração direta, R$ 4200,00 - OS, R$ 

4050,00.  
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Então, nós podemos ver que gasta mais ano a ano, mas o custo a “vantagiosidade” 

ai, eu estou voltando na “economicidade”, por aqui que nós fomos tentando esclarecer 

qual a é a “vantagiosidade” desse modelo. É óbvio que se dos dez últimos hospitais que 

o Governo do Estado inaugurou dez foram para o OS, se eu comparar quanto se põe de 

dinheiro no modelo de direta e no modelo de OS, há um salto; é claro. Porque a 

tendência está sendo incrementar esse modelo de gestão. O custo, no entanto, é um 

custo vantajoso. Deixo aqui com o senhor um estudo de 2010 da implantação dos 

AMEs, primeiro ano em 2007, foi o ano Itaquera, ainda em 2007  o de Votuporanga, e 

nessas altura, em 2010, eram 33 AMEs, que já faziam naquela época mais de um milhão 

e meio de consultas e dois milhões e meio de procedimentos.  

E para finalizar essa parte, eu gostaria de entregar o estudo mais recente, que é o 

estudo intitulado “Rede Hospitalar”, esses estudos todos publicados em revista 

especializada de Saúde. Então, são estudos que têm lastro. 

Esse estudo da rede hospitalar focou a rede em 2013, foi um estudo realizado em 

2015 mas que fez uma linha de corte da rede em 2013. E ele compara os dois universos: 

os 41 hospitais da administração direta, com os 39 hospitais geridos por OSs. São 

grupos que se equivalem dentro da complexidade, por isso o estudo tem validade. Esse 

estudo conclui que os hospitais de OSs realizaram 88% mais internações, 133% mais 

cirurgias e 75% mais partos. E aí vem a questão mais importante, porque para nós ele 

ter feito mais depende a que custo. Nesse mesmo ano esses 41 hospitais da 

administração direta consumiram recursos da ordem de 2 bilhões e 551 milhões. Então, 

2 bilhões e 551 milhões de recursos aplicados na administração direta e nos hospitais de 

OS, 3 bilhões e onze ( 2.550.000,00 contra 3.000.000.011). Fazendo a ponderação entre 

o que recebeu de recurso e o que produziu, vem a informação de quanto custou cada 

internação. Se eu voltar naquilo que eu li agora pouco dos anos de 2005/2006 e 2010, eu 

entraria agora com 2013. Quanto custou cada internação de 2013, na administração 

direta? Custou R$10. 997,00. E quanto custou nas OSs? Custou R$7. 435,00. 

Portanto, dois pontos são importantes: primeiro é que a Saúde vai consumir cada 

vez mais. Vimos que aqui em 2010 estava em torno de R$ 4000,00 cada tratamento de 

um paciente internado. Em 2013 isso passou para R$7.000,00 nas OSs e R$10.000,00 

na administração direta.  

Essa é uma oportunidade que eu aproveito só para dizer que esse é o modelo que 

tem economicidade ao nosso entendimento, respeitando esses estudos que o Tribunal de 

Contas fez, dentro da metodologia por ele aplicada, nosso entendimento é que ele tem 
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uma economicidade clara e comprovada sem prejuízo de que esse modelo seja objeto de 

inúmeros aprimoramentos. Então, eu me foquei na economicidade como principal ponto 

de discussão com o Tribunal de Contas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E quais são esses problemas 

que os senhores mais detectaram, e quais OSs são mais problemáticas lá no período que 

o senhor ficou? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Olha, as OSs têm perfis bastante 

distintos. Temos OSs de grande porte, que são as OSs regionais, e temos as OSs de 

pequeno porte,  que são as OSs que são geralmente uma Santa Casa de um Município 

que se apresenta e faz a gestão do AME daquele município. E cada uma das 

organizações tem suas características. Eu não teria condições de definir piores, melhores 

ou mais problemáticas, mesmo porque os questionamentos do Tribunal de Contas são 

bastante democráticos, eles permeiam o conjunto sem distinção. O que eu diria, aqui 

fazendo uma ponderação, é que é salutar para esse modelo ter um grande leque de 

parceiros, isso é importante. No entanto, eu não consegui ainda, dentro da pequena 

vivência que tive desse modelo, conceituar qual é o tamanho ideal. Fala-se muito que 

determinada organização está muito grande, existe uma concentração, o risco do poder 

público, o que não é de se destacar, no entanto, a verdade é assim: uma OS que tem uma 

unidade só, pode ir mal na segunda, e uma OS que tem dez, pode ir bem na décima 

primeira. A vida diz que essas duas situações são possíveis. Então, os problemas do 

Tribunal de Contas, muito anteriormente, nós acabamos resolvendo. Eram prazos, por 

exemplo. Fizemos, por uma prorrogação do Tribunal de Contas, uma resolução do 

secretário à época - não me lembro se foi o secretário Giovanni, ou secretário Davi - 

uma resolução estipulando prazos. Dez dias úteis para a elaboração da proposta, prazos 

por não´so considerados razoáveis, considerando que as entidades que estão lá não são 

aventureiras, elas se qualificaram porque sabem fazer Saúde, pretensamente pelo 

menos. 

Essa questão de prazos foi objeto de muitas ressalvas até 2012/ 2013.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E gozas; houve muitas 

gozas? 
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O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - O que chamamos de gozas são 

descontos. O desconto é uma regra do contrato. Existe uma meta a ser cumprida, quer 

seja de qualidade, quer seja de produção. Existem critérios de avaliação do 

cumprimento dessa meta. O não cumprimento dessa meta, e aí dentro dos critérios que 

vão avaliar esse não cumprimento, ele enseja um desconto previsto no contrato. E esses  

descontos não são raros. O dia a dia do contrato é esse. O contrato tem essa dinâmica, 

essa vida. Por isso mesmo, a cada três meses, a despeito do acompanhamento ser 

mensal, a cada três meses cada um desses 119 contratos é objeto de uma reunião 

presidencial na secretaria. Então, passam lá 15 dias de reunião, três salas, reunião de 

hora em hora, e cada uma dessas reuniões elas contam com a presença de um 

representante do departamento regional, de um ou mais representantes da organização 

social gestora e representantes da coordenadoria. E é nesse momento que a vida desse 

contrato aparece. Ali que se discute: “olha, a consulta...”, porque é muito dinâmico. Por 

exemplo: há numa região um determinado AME que tem uma determinada meta de 

consulta de cardiologista. Essa consulta de cardiologista, essas meta é baseada numa 

expectativa de necessidade da região. Qualquer fator que altere essa expectativa de 

necessidade, como por exemplo, o município abrir um serviço na mesma especialidade 

altera o afluxo de pacientes para o AME. Então, a dinâmica é essa: detecção de 

movimentos que geram mudança na encomenda tem que ser objeto de alteração do 

contrato. E aí está a riqueza desse modelo que ele permite essas alterações a maior e a 

menor. Qualquer mudança no contrato, quer seja ela de cunho conceitual numa meta ou 

com ou sem impacto financeiro ele tem que ser objeto de um termo aditivo publicado 

em Diário Oficial.  

 

  O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, para finalizar. 

Quem pode nos dar essa informação?  O senhor pode fornecê-la? O senhor não é mais 

secretário adjunto, mas é um servidor e vem aqui contribuir e contribuiu muito aqui hoje 

com a explanação de como tudo funciona - o organograma de toda essa fiscalização, se 

existe lá uma cartilha, uma regra de quem deve fiscalizar o que, existe isso lá na 

Secretaria? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Existe essa estrutura que eu lhe falei 

e que é bem clara dentro da Secretaria... 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O que nós queremos saber é 

do controle interno, como é que funciona. É que o senhor já fez a explanação aqui, mas 

nós queríamos... 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - O que eu pediria, até para - como V. 

Exa. mesmo mencionou - eu não sou mais secretário Adjunto, agora sou médico do 

Hospital do Mandaqui, eu voltei para o meu hospital de origem. Se não for 

desconfortável eu pediria que Secretaria fornecesse essa informação, até porque é um 

documento da instituição da qual eu não sou mais pessoa titular de cargo de mando. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para contribuir com a CPI 

acho importante se tiver possibilidade, deixar esses estudos apresentados aqui pela 

senhor. Todos entregues até porque o senhor é o relator, vai precisar disso, nós vamos 

distribuir a todos os deputados. 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Só lembrando que todos esses 

documentos são documentos públicos. Eu os trouxe porque facilita a busca, mas não são 

documentos que eu detinha conhecimento na secretaria e não detenho mais. Isso aqui é 

tudo pesquisa de Internet, está tudo à disposição. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom, já terminei, o nobre 

deputado Carlos Neder está inscrito. Dr. Eduardo, nós convivemos um pouco na 

Secretaria de Estado da Saúde, na ocasião da gestão do Dr. Barradas, e ali a comissão de 

acompanhamento dos contratos de gestão nós compúnhamos com a presença do Dr. 

Adib Jatene,  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Que fez os laboratórios, ele queria 

as explicações sobre os laboratórios de análises clínicas; não foi isso? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. Adib Jatene, professor Hélio 

Egydio, da Unifesp, e ex-secretário do Estado da Saúde, Dr. José da Silva Guedes, e eu 

como ex-secretário de Saúde da Capital.Mudou muito a qualidade e a composição de 

avaliação dos contratos de gestão. Naquele momento ela estava focada na presença de 

professores universitários, de ex-secretários de Estado, de ex-secretários municipais, e 
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hoje nós observamos uma comissão de avaliação em que preponderam os representantes 

das organizações sociais. O que me chama atenção, porque se nós olharmos o 

funcionamento hoje, ainda que a Assembleia Legislativa continue tendo direito a duas 

vagas nesta Comissão, a presença dos representantes das associações sociais, que já 

tenham oportunidade de reuniões trimestrais com a coordenadoria de gestão de 

contratos, e têm um diálogo aberto, segundo foi dito aqui, com a coordenadoria, sempre 

que necessário, a presença deles num órgão de acompanhamento de fiscalização dos 

contratos não me parece apropriado, porque ali nós deveríamos compor, até perguntei 

aqui se não seria o caso do Tribunal de Contas do Estado participar deste órgão, ao 

invés das próprias Organizações Sociais. Elas estão hoje na comissão que avalia os 

contratos de gestão e elas ocupam, progressivamente, cargos de direção, tanto na 

Secretaria de Estado da Saúde, como na secretaria municipal de Saúde da Capital e em 

outras Secretarias. Ou seja, isso vai fragilizando o controle de caráter mais independente 

que pode ser exercido, seja pelo Parlamento Estadual, seja pelo seu órgão de auxílio, 

que é o Tribunal de Contas, sejam também representantes de Universidades, de Centro 

de Formulações de Políticas, até para que possamos aferir se de fato, do ponto de vista 

custo benefício, essa questão está bem equacionada.  

Eu sou testemunha de que o senhor cumpriu um papel importante nessa discussão 

da economicidade, e ali, naquele momento, esse era o debate. E se nós compararmos a 

sua atuação com aqueles que vieram depois, e nós temos, por exemplo, a Dra. Eliana 

Radesca, que fez o enfoque bastante técnico aqui nessa CPI. E agora o novo indicado 

que veio do Parlamento Estadual para esta função na Secretaria de Estado da Saúde, nós 

ficamos um pouco em dúvida sobre quais são os critérios que levaram, ou que levam à 

escolha de quem estará à frente desta Coordenadoria de Gestão nos contratos de gestão.  

O senhor demonstrou aqui um perfil técnico, uma pessoa que conhece a legislação 

do Sistema Único de Saúde, preocupado, e eu sou testemunha disso, com a questão da 

economicidade, de diferenciar custo e gasto na área da Saúde, e de analisar 

custo/benefício. Entretanto, esse movimento, ao que tudo indica, sofreu uma solução de 

continuidade nas mudanças que houve desde então. Então, o senhor fez uma exposição 

geral sobre como se dá o processo de qualificação, de contratação, de acompanhamento 

e de avaliação. Eram três dinâmicas, né, e o deputado, presidente da Comissão, colocou 

uma quarta, que antecede, que é da qualificação, e que hoje está na Secretaria de 

Planejamento e Gestão, e que nos parece algo estranho que esta qualificação não se dê 

no ambiente da Secretaria de Estado de Saúde.  
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Vou citar um fato: a legislação municipal na cidade de São Paulo permite que uma 

organização social se associe a uma segunda, de tal maneira que ela, não atendendo aos 

requisitos da lei, pode somar a expertise dela com a da outra instituição, e juntas elas 

atendem os cinco requisitos da lei. Mas uma só, individualmente, não atende. 

Infelizmente essa excrescência não há na legislação estadual, mas no município de São 

Paulo há. Então, a instituição, ou não tem condição de ser qualificada como OS, ou não 

quer ser qualificada como OS, se associa a uma outra e faz isso por outro mecanismo. 

Então a primeira questão é o seguinte: o corpo técnico, que faz a análise dos 

contratos, não se confunde com a figura de quem é o coordenador ou a coordenadora 

desta importante coordenadoria na Secretaria. Quem escolhe o corpo técnico, que faz no 

dia a dia a análise da formulação dos contratos da sua fiel observância e de problemas, 

que precisariam ser relatados às instâncias superiores?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Veja, deputado, primeiro obrigado 

pela lembrança, é uma falha minha. Eu me lembro dessa..., 2010 isso. Foi uma 

oportunidade única de poder ter convivido com o Prof. Adib naquele momento. 

Veja, o corpo técnico da Coordenadoria de Gestão de Contratos é um corpo 

técnico que eu qualificaria como estável. Eu me lembro da época que eu entrei, 2010, 

até à época em que eu saí, que eu já não tinha contato direto, porque já não atuava como 

coordenador, mas vivenciava as questões, é um corpo técnico estável. Ele é um corpo 

que vai, que tem uma taxa de rotatividade muito baixa. As pessoas vão eventualmente 

se aposentando e saindo, e nós vamos com dificuldade conseguindo ter o ingresso de 

uma pessoa, geralmente uma pessoa nova, um oficial administrativo, alguém que vai 

aprender. A Coordenadoria tem muita característica, o senhor acompanha isso há muito 

tempo, de formar as pessoas. E nós vivemos, são 20 anos de modelo. Eu vivenciei mais 

de perto os últimos poucos anos, mas é uma estrutura que vem com gente desde lá do 

começo. O senhor conhece a Dra. Eliana Radesca, a Dra. Lilian. Eu diria que, a despeito 

do coordenador, existe um corpo estável que horizontaliza as ações da Coordenadoria. 

Óbvio que quem responde pela Coordenadoria é o coordenador que estiver lá de 

plantão, no momento, mas o conceito que eu tenho da equipe técnica da Coordenadoria 

é a melhor equipe que a Secretaria detém. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem.  
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Sr. Presidente, considero importante que nós solicitemos à direção da Secretaria 

do Estado da Saúde a composição desse corpo técnico nesses 20 anos, desde a edição da 

lei, pela Assembleia Legislativa, governador, de tal maneira nós sabermos quantos deles 

são funcionários públicos estáveis, da Secretaria de Estado da Saúde, e quantos 

trabalhadores foram chamados a contribuir nesse processo, mediante outras formas de 

contrato. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou solicitar. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor conviveu com o Sr. Márcio 

Cidade Gomes? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Quando eu cheguei na 

Coordenadoria, foi 1º de abril de 2010, na ocasião o coordenador era o Dr. Márcio 

Cidade, que ficou como coordenador até 31 de dezembro, comecinho de janeiro de 

2011. Foi um momento de transição de governo, e ali mudou a Coordenadoria. Então eu 

tive convívio, enquanto subordinado de um departamento com ele, nesse período de 1º 

de abril de 2010, desculpe, até o final do ano.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quando o presidente do Tribunal de 

Contas do Estado aqui esteve, ele mencionou problemas que envolveram o Sr. Márcio 

Cidade Gomes. O senhor tem conhecimento desses problemas, e que ele tenha sido 

penalizado de alguma forma, e o porquê? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Não tenho, não tenho conhecimento. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. O Dr. Márcio Cidade 

Gomes teve problema em São Paulo, teve problema no Rio de Janeiro, e hoje é o chefe 

de gabinete do Iamspe, e nós já o convidamos, ou convocamos para vir a esta CPI. E o 

Tribunal de Contas está acompanhando, hoje, a reunião aqui, Sr. Presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim, nobre deputado. Existe 

o representante do Tribunal de Contas do Estado e do Município... 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu gostaria de pedir que o Tribunal de 

Contas do Estado, tendo em vista a afirmação feita aqui pelo presidente do Tribunal de 

Contas, Dr. Renato, nos ofereça as informações disponíveis no Tribunal de Contas 

relativas ao Sr. Márcio Cidade Gomes. Naquele momento ele atuava em qual função, 

quando o senhor estava... 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Ele era o coordenador. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E houve uma transição entre ele e o 

senhor.  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Não. Houve uma transição entre ele 

e o Dr. Nilson. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. Nilson Páscoa, e depois é que o 

senhor... 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Não, houve algumas transições. 

Então, 2010, Dr. Márcio Cidade. Na saída dele, Dr. Nilson Páscoa. O Dr. Nilson Páscoa 

fica, não me recordo, até meados de 2012. As datas eu não lembro. Sai o Dr. Nilson 

Páscoa, vem o Dr. Mário Coimbra, promotor de Justiça, que foi coordenador. Sai o Dr. 

Mário Coimbra, assume interinamente... ficamos aí os assistentes em algum momento, 

acho que era a gestão do secretário Giovani, eu e outra assistente respondendo pela 

Coordenadoria, até que eu me efetivo coordenador, em meados de 2013. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Carlos Neder, até 

para informação, a Dra. Marcela Silveira, que está acompanhando aqui, mas a assessoria 

me informa que esse questionamento do senhor, que gostaria que fizéssemos ao 

Tribunal de Contas do Estado, quanto ao Dr. Márcio Cidade, que já se encontra 

disponível, inclusive foi passado ao gabinete de V. Exa. o email da Dra. Renata, há 

algum tempo já. Essas informações pelo Tribunal de Contas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Vou confirmar. 

O senhor já teve alguma participação em organização social? 
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O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Nunca. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nunca. 

Essa Resolução SS113, do dia 26 de setembro de 2014, é por meio da qual o 

gabinete do secretário designa representantes para compor a unidade de 

acompanhamento dos contratos da parceria público-privada, celebrados no âmbito da 

Secretaria de Estado da Saúde. Naquela ocasião, o gabinete do secretário estava 

representado pelo Sr. Ricardo Tardelli e pela Dra. Renata Gomes dos Santos, que nós 

ouviremos em seguida. E representando as coordenadorias, temos aqui um elenco de 

membros, entre eles o senhor. 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Sim. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Certo? O senhor poderia falar um pouco 

sobre o que foi esse trabalho, e a sua atuação conjunta com a Dra. Renata? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Esse ano... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É uma resolução do dia 26 de setembro 

de 2014, em que é definida a composição da unidade de acompanhamento do contrato 

de parceria público-privada da Secretaria. 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Perfeito. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Compõe esta unidade o gabinete do 

secretário com o Sr. Ricardo Tardelli e Renata Gomes dos Santos, representantes das 

Coordenadorias, e uma equipe de apoio técnico, composta aqui por duas pessoas. Eu 

gostaria de entender um pouquinho... 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Perfeito. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Até quando isso funcionou, e qual foi o 

trabalho que o senhor fez em conjunto com a Dra. Renata. 
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 O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Então, esse foi um trabalho... Nós 

estamos falando do projeto de parcerias público-privadas que o Governo do Estado de 

São Paulo definiu como uma iniciativa para construção de três hospitais públicos: um 

hospital em São José dos Campos, um hospital em Sorocaba, e um hospital aqui na 

capital, para ser uma nova sede do Hospital Pérola Byington. Então, no escopo da 

estruturação deste modelo, e este modelo tinha uma característica bastante particular, 

esse modelo de PPP, que ele era o modelo de PPP dito incompleto. E por que 

incompleto e não é um incompleto pejorativo?  

O escopo de parceria se dava com a SPE,  a Sociedade de Propósito Específico, 

sendo detentora da responsabilidade de construir e equipar o hospital, e uma vez 

equipado, ela é responsável pelo gerenciamento de todas as atividades de bata cinza. 

Certo? Então, tudo que se faz num hospital, grosso modo, que não encosta no paciente, 

é bata cinza: lavanderia, limpeza, estacionamento, equipamentos. Então, tudo isso ficou 

modelado a cargo da SPE. E para a gestão da bata dita branca, que é a parte assistencial, 

médico, enfermeira, auxiliar, que cuidam diretamente do paciente, o modelo que o 

governo do Estado definiu  é um modelo que ele seria responsável, quer diretamente, 

como se pensa no Pérola Byington, quer por meio de uma parceria com OS, como se 

deu em São José dos Campos e em Sorocaba. Este grupo foi o grupo da Secretaria, e era 

um grupo..., o senhor vai ver provavelmente no meu email, mas todos os coordenadores 

participavam. Então eu entrei como coordenador da CGC, e como todos os outros oito, 

ou nove coordenadores compuseram essa equipe, junto com representantes do gabinete, 

para definir qual a modelagem de acompanhamento que se daria desses contratos, 

dentro da Secretaria. É um modelo inovador. A Secretaria inaugurou nesse episódio esse 

tipo de modelo. Então, é mais um modelo que a Secretaria, o Governo do Estado de São 

Paulo veio a lançar mão de modalidade de parceria.  

Então nós temos administração direta, as autarquias, as fundações, os modelos em 

parceria com organização social, e aqui o modelo de PPP. Então esse grupo teve um 

trabalho conjunto. Não tinha nenhuma relação específica minha com a Dra. Renata, com 

Fulano, com Sicrano. Era um grupo colegiado, formado para tentar, para dentro da 

estrutura da Secretaria pensar esta inovação como se daria. E aí cada um contribuía com 

seus conhecimentos próprios da sua coordenadoria. Esse grupo é um trabalho contínuo 

que foi dando o arcabouço para esse modelo inovador. Aliás, foram inaugurados esses 
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hospitais muito recentemente, pouco tempo atrás, comecinho do ano, São José dos 

Campos, acho que abriu, São José dos Campos e Sorocaba, já funcionando. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Obrigado. 

O senhor mencionou aqui alguns estudos, entre eles o estudo do Banco Mundial, 

um realizado pela própria Secretaria de Estado da Saúde, outro que foi datado aqui 

como sendo de 2013, com dados de 2013, 2015. 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Certo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Gostaria... Além desses, ou um desses 

também envolve a Fiocruz? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Desconheço. Fiocruz? Pode haver, 

porque eu fiz uma pesquisa, isso não esgota o tema. Se nós formos, principalmente teses 

de mestrado, de doutorado, se nós formos levantar as teses em relação a esse assunto, 

não só em São Paulo, como no Brasil, tem uma infinidade. Eu não.. De forma alguma 

esgotei. Então não conheço, deputado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor tem conhecimento de que 

algum desses estudos tenha sido pago pela Secretaria de Estado da Saúde, ou por 

entidades parceiras?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Não, esses estudos que eu apresentei 

aqui, todos eles, exceto o do Banco Mundial, que foi ele que fez, eu não estava lá na 

Secretaria, não sei como foi essa modelagem à época, os outros foram a Assessoria 

Técnica da Secretaria que fez.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu solicito, aliás já havia 

solicitado em outra reunião, que a Secretaria de Estado da Saúde nos forneça todos 

esses estudos comparativos entre administração direta e indireta, gestão privada. E nós 

precisamos saber quem pagou esses estudos, se esses estudos foram pagos pela própria 

Secretaria de Estado da Saúde, se eles foram pagos por alguma entidade parceira, por 

exemplo, uma organização social, e quanto eles custaram. É conhecido, por exemplo, a 
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quem atua na área da Saúde que o perfil de atendimento entre o setor privado e o setor 

público é diferente. Se nós compararmos o custo da internação do paciente que é 

atendido pelo seguro saúde, ele fica aquém daquele que é praticado pelo poder público 

porque em geral o atendimento de mais alta complexidade fica sob responsabilidade do 

poder público.  

Então, quando nós fazemos uma comparação entre equipamentos precisamos 

saber se eles têm o mesmo porte, se eles têm o mesmo tipo de complexidade, se a 

vocação dos equipamentos de fato coincidem para que possamos avaliar se a 

complexidade do atendimento dado justifica ou não uma diferença do custo individual, 

o custo médio, pela mediana, de cada uma das internações feitas. Daí porque eu acho 

importante essas informações sobre o estudo, mas nós precisamos saber da Secretaria de 

Estado da Saúde, primeiro: quantos e quais são esses estudos. Segundo: quem os pagou, 

se foi pago pela administração pública direta, indireta ou por entidade parceira e com a 

palavra o Tribunal de Contas do Estado.  

O Tribunal de Contas do Estado tem dois estudos que chegam a uma conclusão 

oposta a que foi apresentada aqui. Então, ou bem a Secretaria de Estado da Saúde tem 

razão ou o Tribunal de Contas do Estado tem razão ou então a metodologia utilizada 

está em desacordo, por exemplo, com o que se tem de conhecimento do ponto de vista 

da gestão pública.  

Eu sou obrigado a fazer uma pergunta assim delicada para o senhor, mas é preciso 

que ela seja feita. Não sei se há homônimos de Eduardo Ribeiro Adriano. É possível que 

haja homônimos, certo? O senhor participa como sócio de empresas?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Eu tenho duas empresas familiares, 

eu, minha mãe e meu irmão, que atuam unicamente para administrar imóveis da família.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Da própria família? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Da própria família. Não tem 

nenhum outro, não prestam serviço, não tem qualquer relação. Nós temos imóveis 

herdados pelo meu pai e esses imóveis estão registrados nessas empresas e os aluguéis 

são registrados nessas empresas. As duas empresas que tem são... 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Uma, por exemplo, Adriano 

Administração e Participações Sociedade Anônima.  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - E a outra, a E R. E teve empresa de 

transporte acho que antigamente, quando meu pai era vivo, eventualmente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não. E R Administração e 

Participações Limitada, não é isso? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - É. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nenhuma delas mantendo qualquer tipo 

de relação com... 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Absolutamente. Não tem relação 

nenhuma com o poder público. Elas só se prestam a serem as proprietárias dos imóveis 

e receberem os aluguéis.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. O senhor atualmente 

mantém um vínculo no Mandaqui. É um vínculo... 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Tem um vínculo de 20 horas. Eu 

tinha direito a um mês de férias, tirei esse um mês de férias. Tenho direito a seis meses 

de licença-prêmio. Tirei um mês que vence no dia 6 próximo. Tenho mais cinco meses 

de licença-prêmio e eu vou fazendo uso desse meu direito a medida de que a situação 

for...  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E aí atua no setor privado também?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Não, eu por enquanto não tenho 

nenhuma atuação no setor privado. Eu parei de atender como médico já em 2010. Então, 

eu sou um funcionário público.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Por fim, nós estamos 

preocupados aqui com uns contratos que parecem ser muito vagos, a tal ponto que nós 

não conseguimos saber exatamente o que se pretende a partir de cada um. Que 

sugestões o senhor daria para que esses contratos fossem mais bem definidos do ponto 

de vista de responsabilidades, até dentro dessa lógica e do custo-benefício e para que o 

dinheiro público não seja desperdiçado?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Veja, deputado, como eu disse no 

começo e reitero, o fato de ter participado por algum tempo desse modelo não me tirou 

o discernimento de que ele é um modelo em constante evolução e que necessita de 

aprimoramentos. A lei é de 1998, é uma lei que sofreu algumas alterações, mas pouco 

significativas no seu arcabouço e que certamente mesmo eventualmente eu não tendo 

aqui a sugestão específica do que mudar, certamente como resultado dessa elaboração 

toda, ideias vão surgir.  

O que eu mesmo na época da secretaria sempre pensei como uma oportunidade de 

melhoria dentro desse modelo é que nós não podemos perder de vista que essa 

prerrogativa que a Lei nº 846, de 1998, deu ao poder público ela não se restringe a 

Secretaria da Saúde. Então, hoje, se eu não estiver enganado, Saúde, Cultura e 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência - essa última não tenho certeza - mas 

acho que mantêm contratos ativos, contratos de gestão. E outras secretarias que não o 

têm, têm a prerrogativa de tê-lo, me parece que Esporte, Meio Ambiente.  

Então, acho que um grupo de coordenação central que pense o modelo como um 

todo, porque vejamos. Esse modelo, qualquer alteração no arcabouço legal, nós estamos 

aqui discutindo exaustivamente a Saúde. Qualquer alteração no arcabouço legal vai 

imediatamente impactar na Cultura, vai impactar na Secretaria dos Direitos e em todas 

as outras. Então, um modelo que pense um contrato com um olhar um pouco mais 

centralizado.  

Hoje, cada secretaria - pelo menos a Saúde é assim - tem uma minuta padrão de 

contrato, uma minuta aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, mas a pasta tem 

uma, a outra pasta tem outra. Então, assim, até que ponto essas minutas conversam ou 

não ou discutem entre si? Não sei. Estou fazendo aqui uma reflexão pela sua 

provocação. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Presidente, eu acho da maior 

importância a sugestão que está sendo feita pelo Dr. Eduardo. Vamos só lembrar o 

seguinte: a Lei nº 846 seria só para a Saúde. No apagar das luzes a Cultura pegou carona 

e entrou também na Lei nº 846, nos últimos momentos. De lá pra cá esta Assembleia já 

aprovou que a área de Esportes, a área do Meio Ambiente, as unidades de conservação 

ambiental, a Fundação Casa, e também na área de Ciência e Tecnologia, podem usufruir 

desta Lei nº 846 mediante alterações que ela foi sofrendo.  

Entretanto, o mecanismo de acompanhamento foi proposto pelo deputado Roberto 

Gouveia quando da tramitação do projeto aqui na Assembleia e foi criada uma comissão 

de avaliação e acompanhamento específica para esta área da Saúde. O que o Dr. 

Eduardo está propondo e que eu acho que é correto é que nós precisamos ter um olhar 

para esta Lei nº 846 com as alterações sucessivas porque ela se transformou na 

modalidade preferencial, quase que exclusiva, das gestões do PSDB nos últimos anos 

em São Paulo. 

Entretanto, se nós achamos que esse controle na área da Saúde é frágil, quem dirá 

nas outras áreas que foram progressivamente sendo incluídas dentro da possibilidade de 

usar a modalidade das organizações sociais. Então, há aqui uma sugestão de que esta 

CPI leve em consideração a necessidade que embora ela tenha sido criada para a 

questão da Saúde, o problema vai muito além da área da Saúde e tende a se acentuar 

com os próximos anos.  

Daí porque eu acho que nós temos que pensar - e eu concordo com a sua sugestão 

- em um mecanismo de articulação e de acompanhamento dos contratos para além da 

área da Saúde. Eu interrompi o senhor porque eu queria que o presidente estivesse 

muito atento a esta sugestão que eu acho muito importante. Só gostaria, Sr. Presidente, 

nós solicitamos documento para a Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde e 

solicitamos também documentos para a Corregedoria do Governo do Estado para 

sabermos se a Ouvidoria da Secretaria da Saúde pega alguma coisa do ponto de vista do 

controle interno e também se a Corregedoria do Governo do Estado pega alguma coisa.  

Ambos os documentos foram oferecidos para nós relatando situações que a 

Ouvidoria teve acesso de reclamação de munícipes, sobretudo, e também a própria 

Corregedoria do Governo do Estado. Queria perguntar o seguinte: qual a relação 

estabelecida entre vocês e os órgãos de controle externo e interno à secretaria, pelo 

menos no período em que o senhor esteve a frente desta coordenadoria?  
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Como que as reclamações da Ouvidoria chegam até vocês ou chegam até o 

Conselho Estadual de Saúde? Como que aquilo que está disponível na Corregedoria do 

Governo do Estado chega ou não até vocês?  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - A secretaria tem implementado e 

isso já há alguns anos a potencialidade da ouvidoria. A ouvidoria é o grande canal de 

comunicação e eu pelo menos considerava uma ferramenta de gestão muito importante 

porque ela te dá um termômetro de como a coisa está acontecendo mais na ponta que 

eventualmente para o gestor da sede pode não estar muito claro. Então, os relatórios de 

ouvidoria chegam diretamente ao gabinete.  

Existe um regramento, uma periodicidade desta comunicação e em relação aos 

órgãos de controle interno e externo pelo menos a vivência que eu tive foi sempre uma 

relação bastante boa. Ela é uma relação que não é fácil, mas eu acho que não poderia ser 

dessa forma, porque esse é um balizador de eterno desconforto que deve ter o gestor em 

sempre atentar para as possibilidades de desenlaces ruins dentro da sua sugestão. Então, 

eu tinha como uma boa relação.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, apenas uma última 

pergunta: o senhor conhece o senhor Danilo Druzian Otto que o substituiu agora  a 

frente da coordenadoria.  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Não conheço. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não conhece. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Gostaria de me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está inscrito, a palavra é 

sua. Pela oportunidade, só para responder ao deputado Carlos Neder. O Dr. Rugulo da 

secretaria já encaminhou aqueles estudos solicitados, desde a semana passada já estão 

na comissão. Agora, nós vamos solicitar os custos por quem pagou por isso, Excelência, 

mas é para informar e transfiro a palavra ao nobre deputado Barros Munhoz.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, colegas, prezado Dr. 

Eduardo, pessoal que nos honra com sua presença, pessoal da imprensa, eu queria em 

primeiro lugar parabenizar o Dr. Eduardo pela sua atuação a frente dos órgãos que 

ocupou na Secretaria da Saúde e que me permitiram ter um contato relativamente 

intenso, dado que eu sou um deputado extremamente chato.  

Dizem que é em todos os sentidos, eu acho que não, é mais na cobrança dos 

pleitos, das necessidades dos municípios que eu represento aqui na Assembleia 

Legislativa e... 

 

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

preciso me retirar por dois minutos tecnicamente. Vou pedir para o deputado Carlos 

Neder assumir a Presidência. É técnico. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Neder Lula. 

 

* * * 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Neder, então, eu realmente 

recorri incontáveis vezes ao Dr. Eduardo, especialmente na sua função de secretário 

adjunto e muito também no interesse dos deputados da Casa, lutando pela liberação de 

emendas, liberação de pleitos na minha função de líder do Governo, que sempre 

procurou abranger não só os interesses dos deputados da base do governo como dos 

deputados também não pertencentes a partidos da base do governo.  

Então, Dr. Eduardo, eu faço esse registro porque foi altamente elogiável. O senhor 

era um destrinchador de problemas lá, desatador de nós e colaborou muito. Eu me 

lembro até dos números. Nós tínhamos 738 emendas para serem liberadas e de maio até 

3 de novembro tinham sido liberadas e pagas apenas 25. Nós fizemos um tour de force, 

V. Sa. colocou lá um reforço no setor competente, a Casa Civil também e a liderança do 

Governo também e conseguimos ao invés de pagarmos 25 emendas em 6 meses, 

pagarmos praticamente 700 emendas em menos de um mês.  

Então, eu faço esse registro porque isso vem corroborar uma outra afirmativa que 

eu venho fazer. Eu me sinto hoje aqui feliz e orgulhoso. Eu já disse aqui no início desta 
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CPI que sempre fui a favor e defensor dos servidores públicos e eu tive a felicidade de 

ser dirigente de servidor público municipal, estadual e federal e o senhor aqui dá uma 

demonstração cabal da capacidade de um servidor dedicado.  

Eu acho que se esclareceram aqui não todas, mas quase todas as dúvidas que nós 

podíamos ter e o senhor revelou principalmente isso, quer dizer, não defendeu que está 

tudo certo, admitiu que o processo precisa ser aprimorado, admitiu que há erros, mas 

nos deu uma visão muito melhor e mais tranquila de que há fiscalização. Ela pode não 

ser perfeita, ela tem que ser aperfeiçoada, há inúmeras coisas que têm sido sugeridas 

principalmente pelo deputado Carlos Neder que é um expert no assunto, é uma 

autoridade no assunto de Saúde Pública, mas enfim eu faço esse registro para dizer que 

fico bem satisfeito e orgulhoso de sua participação e, principalmente, esperançoso. 

Acho que esta CPI, realmente, partindo para esta linha - e tem partido na maioria do 

tempo, ainda que não em todo o tempo -, vai construir realmente algo de muito positivo, 

vai aprimorar algo que é de extrema importância.  

E fica bem claro para mim que eu não estava errado ao acreditar no sistema 

implantado aqui em São Paulo, que é indiscutivelmente o melhor sistema de Saúde 

Pública do Brasil. Não há nenhum estado que chegue perto de São Paulo. “Não, tem tal 

exemplo em tal lugar”. Não tem! A Saúde Pública do estado de São Paulo é 

indiscutivelmente a melhor Saúde Pública do Brasil. 

Muito obrigado e parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Vou passar-lhe a 

palavra para que o senhor possa se referir aos elogios recebidos. 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Só quero agradecer ao deputado e a 

todos. O deputado Barros Munhoz é sempre muito atuante na secretaria e, na realidade, 

os nossos encontros, que se tornaram um pouco mais frequentes em meu último cargo 

ocupado, eram por força das atribuições. Como coloquei no começo, pelo menos na 

condução dada pelo secretário David, eu tentava cumprir esse papel de desatador de nós 

na secretaria. Deparamo-nos com muitas situações que, felizmente, foram possíveis de 

resolver.  

Agradeço as palavras generosas, deputado. Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Pergunto ao deputado 

Roberto Morais se gostaria... 

Eu, ainda que na Presidência, havia feito uma pergunta sobre o Sr. Marcio Cidade 

Gomes. Pergunto também sobre Reinaldo Noboru Sato e João Batista Rizek. O senhor 

trabalhou com ambos? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Com Reinaldo Noboru Sato, sim. 

Ele, na época em que cheguei à secretaria, se não me falha a memória, era coordenador 

do orçamento da secretaria, coordenador financeiro. Sim, trabalhei: ele como 

coordenador de uma área e eu em um setor menor e depois ambos como coordenadores, 

cada um de um setor. 

O outro nome eu não conheço.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - O outro nome é João 

Batista Rizek. O senhor desconhece que ambos tenham sido processados? 

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Desconheço. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem.  

Esta Presidência anuncia a presença do deputado Davi Zaia e pergunta ao 

deputado se gostaria de fazer algum questionamento. 

Então, queremos agradecer a participação do senhor e vamos deixar o microfone à 

sua disposição para as considerações finais. Depois, vamos suspender os trabalhos por 

cinco minutos, até a volta do nosso presidente.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Doutor, quero aproveitar para 

cumprimentá-lo pelo trabalho, como já disse o sempre líder e sempre presidente Barros 

Munhoz.  

O termo usado pelo Dr. Neder... Para quem não sabe, sou radialista há 40 anos e 

comecei como repórter de campo. Uma vez, falei ao jogador que deixaria o microfone à 

disposição e ele falou: “Posso levar embora?”. Então, só queria pedir ao senhor para 

deixar o microfone aí.  
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Deputado Roberto, 

como é que é? Repita, pois não entendi. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Os repórteres têm esse hábito de falar: “o 

microfone é todo seu, fica à sua disposição”. Aí o jogador do XV perguntou: “Mas é 

para levar o microfone embora?”.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Depois tenho uma 

história de portugueses que vou contar, que eu próprio vivenciei.  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Até pela economicidade, é melhor 

deixá-lo aqui.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - O senhor foi muito bem na economia.  

 

O SR. EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - Agradeço a todos pela oportunidade. 

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Vamos suspender a 

reunião por cinco minutos, aguardando a volta de nosso presidente.  

Obrigado. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - ...e ouvir a doutora Renata 

Gomes dos Santos, assessora técnica de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo, que já se encontra presente. Peço e solicito que sente ao meu lado direito. 

Doutora, a senhora foi convocada pela CPI. Há aqui um termo de compromisso do 

depoente que solicito, se a senhora estiver de acordo, possa preencher e assinar, por 

gentileza.  
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Obrigado, doutora Renata Gomes dos Santos. A convocação de vossa senhoria foi 

feita pelo nobre deputado Carlos Neder, então já passo a palavra ao nobre deputado 

Carlos Neder. Por gentileza. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quero cumprimentar a doutora Renata. 

Naquela ocasião em que aqui esteve o secretário adjunto, professor Antonio Rugolo 

Junior, estávamos abordando questões relativas à ocupação de cargos, na Secretaria de 

Estado da Saúde, de pessoas egressas, licenciadas ou que estavam ocupando funções em 

organizações sociais. No momento, procuramos saber, exatamente, o vínculo da senhora 

com a Secretaria de Estado da Saúde.  

Há uma publicação sua, com a denominação “Influir nos rumos do SUS” que trata 

dos conselhos e conferências como instrumentos valiosos de engajamento social para 

aprimorar o SUS. Tese com a qual eu concordo. Inclusive, na condição de autor da lei 

dos conselhos gestores na cidade de São Paulo.  

Aqui na sua apresentação consta o seguinte: “Advogada especialista em direito 

público, atuou como assessora jurídica da Secretaria de Estado da Saúde entre 2003 e 

março de 2012.”  

A primeira pergunta é para saber se é exatamente neste período que se iniciou a 

sua relação com a Secretaria de Estado da Saúde. E, tendo a Secretaria de Estado da 

Saúde um corpo jurídico próprio, por que razão foi necessária a sua contratação como 

assessora jurídica. Se foi em cargo de livre provimento, e quem a indicou para ocupar 

esse cargo na Secretaria de Estado da Saúde. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Cumprimento a todos os 

presentes, e aos deputados, na pessoa do presidente da Mesa, doutor Edmir Chedid.  

Fiquei na Secretaria de Estado da Saúde, na primeira vez em que lá estive, como 

assessora técnica de gabinete. Não existe, necessariamente, um corpo jurídico na 

secretaria. As questões jurídicas de todo o governo do estado de São Paulo são tomadas 

pela Procuradoria Geral do Estado. Ocorre que a questão jurídica vem, cada vez mais, 

permeando o sistema de Saúde. Por isso, praticamente todas as áreas da secretaria, 

incluindo o gabinete, contém profissionais com formação em Direito.  

Dessa forma, foi motivo de muito orgulho, para mim, participar de um processo 

seletivo no ano de 2003, levado pelo saudoso secretário Luiz Roberto Barradas Barata. 

Na época ele entrevistou uma série de pessoas candidatas a serem assessores dele. Eu 
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passei nesse processo e, imediatamente, me apaixonei pelo SUS. Sou uma defensora do 

Sistema Único de Saúde. Adoro a secretaria. Acredito no SUS. Acho que ele pode ser 

melhorado. E foi assim que eu entrei.  

Este artigo, eu publiquei... Eu não lembro, mas pelo que V. Exa. está falando, se 

está assinado dessa forma... Eu saí da secretaria em março. A minha exoneração saiu um 

pouco depois por questões de licença-prêmio e férias. Mas em março de 2012 eu fui 

exonerada do cargo de assessora técnica de gabinete na Secretaria de Estado da Saúde. 

Publiquei este artigo porque acho a atuação dos conselhos bastante importante. Acho 

que é algo que precisa ser aprimorado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Aqui na qualificação, a senhora coloca o 

seguinte: atuou como assessora jurídica da secretaria. Na verdade, não havia esse cargo, 

essa função de assessoria jurídica.  

Era mais uma assistente técnica, ainda que escolhida que escolhida pelo 

secretário, levando em consideração o fato de a senhora ser advogada? Ou havia a 

função de assessoria jurídica para o Gabinete do Secretário?  

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Como isso passa por uma edição, 

se foi publicado pela revista jurídica do escritório do professor Rubens Naves, os nossos 

textos são editados. Acredito que, por um espaço, eles tenham colocado “assessor 

jurídico”. Essa nunca foi a minha função. Não existe esse cargo na secretaria. Sempre 

fui assessora técnica de gabinete. Hoje até existe, na secretaria, um núcleo de assuntos 

jurídicos, e isso é aprovado pela Procuradoria Geral do Estado. 

No entanto, não existe o cargo, ainda que de livre provimento, como é o meu 

caso. Não existe essa denominação de “assessor jurídico”.   

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem, nada contra. Seria até uma 

possibilidade, a de ter uma assessoria jurídica. Mas eu sabia que não era o caso. Por isso 

eu queria precisar essa situação.  

A senhora chegou a trabalhar com a doutora Lenir Santos, advogada sanitarista do 

Instituto de Direito Sanitário de Campinas? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Não trabalhei com a doutora 

Lenir, mas é alguém por quem tenho a maior admiração. Tive oportunidades de 
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encontrá-la. Livros dela, eu tenho diversos, autografados. É uma pessoa que tenho mais 

a concordar com ela, no âmbito do Direito, que com a maioria dos autores. 

Mas, de trabalhar com ela, não tive a oportunidade, excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então a senhora trabalhou até março de 

2012? Ocorre que, nessa publicação a que me referi (dialogando com o doutor Eduardo) 

a senhora compõe, por meio da Resolução SS 113, do dia 26 de setembro de 2014, a 

Unidade de Acompanhamento das PPPs.  

Ela envolve a construção dos novos hospitais, entre eles, esse que está sob litígio, 

que é a nova unidade do Hospital Pérola Byington, que já apareceu nesta CPI e na qual 

os prazos vêm sendo sucessivamente perdidos. Como a senhora volta de março de 2012 

para poder compor esse núcleo, essa unidade de acompanhamento? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - No final do ano de 2013, um 

pouco depois de o secretário David Uip assumir a secretaria, ele me convidou para 

retornar e eu retornei na mesma função, de assessora técnica de gabinete. As parcerias 

público-privadas são algo que estudei bastante. A minha tese de especialização é 

baseada nas parcerias público-privadas. Por isso, ingressei nessa unidade, que é algo 

muito novo dentro da secretaria.  

É o primeiro contrato que a secretaria tem. Então tem representantes de todas as  

coordenadorias para que pudéssemos discutir o contrato e, especialmente, o que a 

sociedade de propósito específico vinha nos questionando. Então reuniram as áreas da 

secretaria envolvidas nessas questões. Estamos atuando até hoje. É bastante difícil e 

bastante complexo.  

Não respondo juridicamente por essa questão. Existe um procurador, da 

Procuradoria Geral do Estado, especificamente destacado para isso. É o doutor André, 

não sei o sobrenome dele. Mas essa questão é, única e exclusivamente, relativa às 

parcerias público-privadas.  

Elas vão se encontrar agora. Com a inauguração do Hospital de São José e do 

Hospital de Sorocaba, elas vão ter um encontro com as organizações sociais de Saúde, 

na medida em que os dois hospitais são administrados.  

No que diz respeito à bata branca... Para não ficar muito técnico, bata branca é 

serviço assistencial médico. A SPE (Sociedade de Propósito Específico) que é o 

consórcio que ganhou os dois contratos de concessão, faz tudo aquilo que não é 
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assistencial: sistemas de informação, limpeza, vigilância, equipamentos. Enfim, uma 

série de outros serviços para que esses hospitais funcionem. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Depois vamos entrar no 

debate. Não sei se em algum momento vamos poder discutir a situação desse hospital, 

das novas instalações do Hospital Pérola Byington e do envolvimento de uma empresa, 

de uma construtora, o doutor Roberto Capobianco e o Inova Saúde. É todo um outro 

debate. 

Mas, nesse período entre 2013 e 2014, ou mesmo antes, a senhora teve alguma 

participação em organização social? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Desculpe, deputado. Em qual 

período? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Se a senhora foi contratada nesse 

período de 2013, 2014, ou mesmo durante o período em que exercia esta função na 

secretaria, por alguma organização social. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Nunca. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Seja a Famesp ou outra? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Não. A Famesp, tive até pouco 

contato no período em que fui funcionária pública, no período de 2003 a 2012, e depois 

voltei ao final de 2013. Até a presente data, nunca exerci nenhuma função, emprego, 

consultoria, nenhuma atividade, em nenhuma organização social de Saúde.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Na ocasião foi dito que a 

senhora veio de Uberlândia, Minas Gerais. Tinha alguma atuação lá? Ou não, foi um 

equívoco meu? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - O senhor disse isso no dia... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Gostaria de saber exatamente...  
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A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - No dia em que levantou, o senhor 

foi bastante prudente em fazer a pergunta, porque o meu nome é Renata Gomes dos 

Santos e tenho muito homônimo. O senhor perguntou sobre isso, e perguntou se eu 

tinha algo em Uberlândia. Sequer conheço Uberlândia.   

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Por exemplo, essa foto é sua?  

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Essa foto é minha, é do escritório 

do qual detenho 1%. Sou sócia da F. Teixeira Advogados.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - F. Teixeira Advogados, aí vem na sua 

qualificação: “Trabalha para o governo do estado de São Paulo há mais de 20 anos. 

Primeiramente, na área imobiliária, com foco na Habitação de interesse social; e 

posteriormente, na área da Saúde, por ter conhecimento das questões ligadas à forma de 

funcionamento dos órgãos públicos, estabelecimento de parcerias entre o setor público e 

privado, tanto as relativas ao terceiro setor quanto às associações privadas estabelecidas 

pela Lei Federal 11.079, de 2004. Possui, também, amplos conhecimentos de gestão 

pública e implantação de políticas públicas.”  

Aí vêm alguns dados sobre a sua pós-graduação “latu sensu” em direito público. 

Do ponto de vista da expertise, o que é dito aqui? Que esse escritório é especializado em 

Direito Administrativo, Direito Constitucional, contratação de organizações sociais... 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Não, não, deputado...  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Renata Gomes dos Santos, F. Teixeira 

Sociedade de Advogados? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - É, mas...  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Aqui consta: “Área de atuação: Direito 

Administrativo, Direito Constitucional, contratação de organizações sociais, modelagem 

de parcerias público-privadas, Direito Sanitário e Direito Imobiliário”. A senhora 

reconhece essa? 
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A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Reconheço que é do site. Eu não 

tinha me atentado a isso. Mas não poderia estar escrito “contratação de organização 

social”. Deve ser algum erro do site, porque nunca fiz uma contratação  de organização 

social na minha vida pública.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas é o que consta aqui. A senhora diz 

que tem participação de 1% nessa empresa F. Teixeira Advocacia. Esse documento foi 

impresso no dia 20 de junho. Portanto, não é um documento antigo. Ele foi impresso 

exatamente para sabermos qual é, exatamente, a área de atuação, o nicho em que atua 

esse escritório.  

Aqui há uma confusão. De um lado, há uma apresentação sua como sendo 

membro do governo estadual, que já atuou na área imobiliária, no setor de Habitação. E 

agora, com uma atuação mais intensa na área da Saúde. Mas, em ambos os casos, 

envolvendo a questão de parcerias público-privadas e também a questão da atuação 

junto ao terceiro setor. E, também, fazendo uma referência especial à Lei Federal 

11.079, de 2004.  

Estranha, nos pareceu, esta ênfase dada à expertise do escritório e a sua nas 

contratações de organizações sociais e modelagem de parcerias público-privadas. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Acho bastante importante e fico 

satisfeita de poder esclarecer isso.   

Todo escritório de advocacia, segundo o estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, deve minimamente apresentar à sua equipe dizendo quem são os associados 

desse escritório. 

No mínimo, tem que escrever o registro da Ordem e o nome completo. No geral, 

coloca-se um minicurrículo. Então, isso que o senhor leu é o meu minicurrículo. 

O exercício da advocacia - acho bastante importante deixar isso claro - não é 

incompatível com as funções que eu exerço enquanto funcionária pública. Existem, sim, 

impedimentos. E, por isso, nós tomamos o cuidado de - eu vou deixar com a Mesa - no 

contrato social da F. Teixeira - eu sou sócia cotista, detenho 1%, está registrado aqui, no 

último parágrafo, que eu passo à mão do presidente - tanto o impedimento meu 

constante da Ordem dos Advogados do Brasil de que eu não posso advogar contra a 

Fazenda que me remunera. 
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E ele é um pouquinho mais extensivo porque eu também não posso advogar para 

quem tenha relações com o governo. Tanto que nunca o fiz. 

De qualquer forma, ainda, para que não pairem dúvidas: essa especialidade que 

consta do site do escritório é a minha. A especialidade da minha sócia é outra. Ela tem 

uma experiência em política internacional, direito societário, direito contratual, 

insolvência. As áreas de atuação do escritório também estão voltadas para esses 

quesitos. 

Tenho aqui uma declaração da minha sócia sob as penas da lei dizendo que desde 

a constituição da sociedade não houve a prestação - e nem atualmente há - de serviços 

para pessoa jurídica de direito público contra qualquer pessoa jurídica de direito 

público; que nós não recebemos honorários - eu não recebo nada porque sequer consigo 

advogar - por resultado de ações ou serviços prestados contra pessoa de direito público 

que, desde a constituição da sociedade - eu - não presto, não prestei e nem presto 

serviços jurídicos para empresas em contratos, prestações de serviços ou quaisquer 

outras atividades relacionadas com o Governo do Estado, desde a constituição da 

sociedade eu nunca prestei serviços para fundações de direito público-privado, 

associações qualificadas ou não como Organizações Sociais de Saúde; que o escritório 

presta serviços jurídicos principalmente na área de direito comercial - que engloba o 

direito societário e o direito comercial; que existe o impedimento registrado na Ordem 

dos Advogados do Brasil; e que eu sou sócia minoritária com apenas 1%. 

Está registrado com firma reconhecida esse documento e, para que não paire 

nenhuma dúvida, gostaria de deixá-lo com a Presidência desta CPI. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, a senhora poderia descrever, 

nesse período de 2003 a 2012, e, posteriormente, agora, com a sua volta, quais são 

exatamente as funções, atribuições, que lhes foram dadas? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - De 2003 a 2012: logo que eu 

entrei, a Secretaria tinha um panorama completamente diferente do que tinha hoje. Era o 

início das ações judiciais, e isso foi feito. 

O Dr. Barradas, logo que eu entrei na Secretaria, ele me deu uns quatro livros e 

falou: “É bom que a senhora leia isso”. 
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Eu até pensei, à época; falei: “Nossa, quatro livros”. Li todos os livros, fiz o 

estudo: era tudo relativo ao SUS. Fiquei praticamente um mês fazendo estudos relativos 

ao SUS. 

Um dia eu entrei na minha sala - ela era do chão até o teto de processos 

administrativos disciplinares. E foi assim que eu comecei na Secretaria de Estado da 

Saúde. Eu tinha que analisar aqueles processos que estavam parados. 

Logo depois disso, adentrei a questão da judicialização na área da Saúde e fazia 

contatos com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, eram 

todos os serviços associados aos serviços jurídicos. 

Sozinha, eu não conseguia mais. Houve a contratação de um assistente. Depois, 

mais duas outras assistentes, para fortalecer esse núcleo que pudesse dar algum respaldo 

jurídico para o secretário. 

Eu saí da Secretaria, houve a contratação de mais quatro advogados e a formação 

desse núcleo de assessoramento jurídico. 

Quando eu voltei para a Secretaria novamente, voltei bastante focada na questão 

da judicialização. A judicialização em Saúde é algo que ocupa a agenda de todo gestor 

público atualmente, tanto pelo volume de ações judiciais, quanto pelo montante de 

recursos gastos, que já bateu a ordem de um bilhão e duzentos mil reais. 

As ações que o nosso grupo tomou no ano de 2016 fez com que fosse reduzido em 

16% - isso é histórico, nunca tinha acontecido antes - o volume de ações judiciais e em 

18% o montante de recursos financeiros. Eu poderia ocupar tempo dos senhores com 

isso, mas não é o objeto da CPI. 

Relativamente às Organizações Sociais de Saúde, qual é o meu trabalho: eu checo 

os documentos das entidades que pretendem se qualificar como Organização Social de 

Saúde. 

A qualificação da entidade, a concessão do título de “você é qualificada como 

Organização Social de Saúde” é dada pela Secretaria de Governo. A decisão jurídica 

sobre isso é dada hoje pela consultoria jurídica da Secretaria de Governo. 

Mas, existe uma determinação da Subprocuradoria-Geral da Consultoria-Geral da 

Procuradoria-Geral do estado que as áreas técnicas de todas as Secretarias que têm a 

possibilidade de ter empresas - empresas, não; são associações ou fundações - 

qualificadas como Organizações Sociais de Saúde têm que fazer a checagem desse 

documento. 
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Então, nós temos lá o parecer - que costuma ser sempre o mesmo - da consultoria 

jurídica da Secretaria de Governo e é feito um quadro. Então, segundo os artigos 

segundo e terceiro da lei, cinco anos de comprovação, composição do Conselho 

Administrativo, atribuições do Conselho de Administração, Diretoria, formas de novos 

associados - enfim, tudo aquilo que consta da lei. 

Nós checamos: existe isso nos documentos? Os documentos são suficientes para 

comprovar que essa entidade possui serviços de Saúde há cinco anos? Se sim, estiver 

tudo em perfeita ordem, isso vai para a decisão do secretário de estado da Saúde, que 

tem, por um despacho motivado quanto a conveniência e oportunidade - ele tem que se 

manifestar sobre esse assunto - encaminha para a Secretaria de Gestão. 

Se isso não acontece, nós oficiamos a Organização Social com uma cópia deste 

quadro, dizendo: “Olha, este artigo da lei, segundo a consultoria jurídica da Casa de 

Governo, não está atendido”. E vamos explicando, e assim até que toda a documentação 

esteja em ordem, para que o processo possa subir à decisão do secretário. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Em algum momento a senhora se referiu 

ao Governo, e em outro momento à Secretaria de Gestão. São distintos. Qual, de fato, é 

a responsável, hoje, pela qualificação? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Desculpa, deputado. É porque até 

a formação da Secretaria de Governo, em 2015, era a Secretaria de Gestão. É a 

Secretaria de Governo. 

Isso não foi um decreto que alterou a lei; a Secretaria se chamava Secretaria de 

Gestão e Planejamento, ela foi dividida e uma virou a Secretaria de Gestão, uma virou a 

Secretaria de Governo. 

Na criação da Secretaria de Governo restou como atribuição do secretário a 

concessão da qualificação como Organização Social de todas as áreas que a lei permite. 

 

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

nós recebermos esse documento, que é um documento que serve de diretriz, de roteiro, 

vamos dizer assim, para as decisões que são tomadas no âmbito da Secretaria de Estado 

da Saúde, ainda que não elaborado dentro da própria Secretaria de Estado da Saúde. 

Então, tanto os documentos da Secretaria como esses originários da Secretaria de 

Governo eu acho que são importantes dentro daquela preocupação nossa de 
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entendermos como se dá o processo de qualificação, e, depois, a decisão sobre a 

contratação ou não dessas entidades. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Esse meu documento aqui, que 

tem isso, está inteirinho rabiscado. Eu prefiro... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não há necessidade, porque, depois, o 

presidente estabelece um prazo. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - É porque é assim, doutor. Está 

vendo um quadro? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim. 

Seja documento da Secretaria de Governo, seja documento da própria Secretaria 

da Saúde, em que momento essa expertise do seu escritório se mostrou importante para 

o processo de qualificação, contratação e avaliação das Organizações Sociais? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Em nenhum momento a minha 

atuação nesse escritório interferiu na minha vida pública e vice-versa. Isso não 

aconteceu. Eu nunca advoguei por esse escritório. 

Poderia fazê-lo fora do Governo do Estado e das entidades que têm relação com o 

Governo do Estado. Isso é algo que me é possível. Poderia ser em outro estado, enfim. 

Mas, nunca o fiz. Não tenho tempo. Eu bato ponto, deputado. O horário que a Secretaria 

ocupa de mim costuma ser superior a oito horas por dia. A judicialização é algo que está 

muito em voga, requer muito trabalho e aproximação com outros órgãos. 

Então, eu não tenho tempo de advogar. Nunca o fiz por esse escritório. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. No momento em que nós 

estávamos ouvindo o Prof. Dr. Antonio Rugolo, V.S.a nos interrompeu e, inclusive, 

houve ali um diálogo da senhora com o presidente da CPI, razão pela qual, inclusive, 

nós pedimos a sua vinda hoje aqui. 

O Dr. Antonio Rugolo, hoje, secretário de estado da Saúde, já sabemos, ele não 

renunciou ao cargo de presidente da OS. Ele apenas pediu uma licença até 31 de 

dezembro. Não é isso, Sr. Presidente? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exatamente, Excelência. É 

o que nos foi colocado aqui por ele. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E ele veio acompanhado do corpo 

jurídico da própria OS, estranhamente. Mas, naquele dia, a senhora o acompanhava 

aqui, tudo indica, pela Secretaria de Estado da Saúde. Não é? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Exato. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Causou-nos estranheza porque nós 

estávamos dialogando com o secretário adjunto, ele tendo uma relação anterior, que, 

hoje nós sabemos, está mantida com a Famesp, ainda que licenciado, e trouxe, acho que 

de forma inconveniente, como advogado o advogado da OS, estando ele hoje num cargo 

público, de secretário adjunto. 

Por que a senhora entendeu que, naquele momento, deveria nos interromper e 

achou que estava sendo feita uma condução indevida da oitiva na CPI? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Deputado, eu fui determinada pelo 

secretário. E, a gente faz um revezamento, até, entre as advogadas e os advogados 

existentes na Secretaria para acompanhar os trabalhos da CPI. 

Não é para acompanhar aquele que está depondo, não. É para acompanhar os 

depoimentos da CPI. Nós temos uma obrigação clara dada pelo secretário: “Não 

atrasem nenhuma resposta de requerimento à Assembleia nem um dia. Respondam o 

quanto antes, essa CPI precisa andar depressa.” 

Essa determinação do secretário é para todos nós que acompanhamos o 

depoimento. Naquele dia, deputado, o senhor estava pedindo documentos da Famesp ao 

deputado Rugolo; e eu vim tirar uma dúvida com o presidente - Dr. Chedid, inclusive, 

afastou o microfone, dizendo: “Olha, é possível fazer isso”, até porque era uma sessão 

pública, e eu perguntei se os documentos poderiam ser pedidos para a Famesp. 

Por quê? Eu fiquei pensando: “Pedir isso para a Secretaria, até que a Secretaria 

pede para a Famesp. E se a Famesp não entregar no prazo correto? Nós vamos perder 

prazo na resposta dos documentos”. 
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O deputado Chedid, presidente dessa comissão, me respondeu: “Não, isso não é 

possível”, voltou o microfone, e eu voltei para o meu lugar. 

Mas, reafirmo, deputado: é importante, para mim, a sua visão. Desculpa se o 

senhor se sentiu interrompido. Não era a minha intenção fazê-lo. Não era, de forma 

alguma. Apenas, fui tirar uma dúvida com o presidente. Novamente, peço desculpas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Acho que é um episódio 

superado e a sua vinda aqui nos ajuda a entender melhor como se dá esse processo da 

consultoria jurídica. 

Temos observado que várias Organizações Sociais, além de ter um corpo próprio 

jurídico, lançam mão da contratação de consultorias com os recursos recebidos do Poder 

Público. 

De alguma maneira vocês acompanham esse trabalho feito pelas Organizações 

Sociais no que diz respeito às consultorias jurídicas? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Há o acompanhamento e 

fiscalização dos contratos de gestão, a convocação pública, enfim. Tudo é feito na 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde na área a elas ligada, 

dentro das minhas atribuições, tirando a checagem de documentos e o trâmite 

burocrático administrativo dos processos, eu não trabalho com nada relativo às 

Organizações Sociais. 

Então, deputado, me desculpe: não sei responder isso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Tudo bem. 

Então, encerrando aqui, Sr. Presidente. 

A atuação da senhora, no primeiro momento, tratou de questões disciplinares. No 

segundo momento, abordou os problemas relacionados à judicialização da Saúde. A 

senhora permanece atuando nesse segmento, exclusivamente? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Não é exclusivamente, porque o 

que o secretário demanda nós temos que fazer. Mais fortemente, 90% do meu tempo 

está voltado para judicialização, criação de mecanismos para minimizar os efeitos, 

melhor forma de atender as determinações judiciais, municiar a Procuradoria-Geral do 

Estado com melhores informações, informações técnicas mais precisas na aquisição. 
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Enfim, essa é a atuação mais forte que eu tenho neste momento. Não obstante, se 

o secretário determina que eu seja deslocada como para cuidar da CPI, venho; 

anteriormente, participei da equipe das arboviroses. Fiz, também, da mesma forma. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O secretário tem autonomia para decidir, 

não é? Mas considerando todo o corpo jurídico da secretaria - não sei quantos 

profissionais fazem parte, sejam os efetivos ou aqueles contratados em cargos em 

comissão -, soa um pouco estranho que a senhora tenha sido destacada para acompanhar 

a CPI que trata especificamente das organizações sociais e, naquele dia, sendo ouvido o 

secretário-adjunto sobre a relação dele com a Famesp.  

A senhora não tem nenhuma participação hoje, então, nesse processo de análise de 

documentos para qualificação de instituições? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Hoje eu analiso documentos para 

qualificação de instituições. Eu ainda faço isso.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A senhora faz isso naquele grupo 

técnico subordinado à Coordenadoria de Gestão de Contratos ou em outro organismo da 

secretaria? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - O senhor está dizendo dos 

documentos para qualificação das entidades? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, pois é a etapa que antecede o 

contrato. Vocês fazem a análise se os requisitos da Lei nº 846 estão atendidos pela 

instituição que está pleiteando ser qualificada como OS.  

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Isso não tem manifestação da 

Coordenadoria de Contratos de Serviços de Saúde. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu sei, só estou perguntando com quem 

esse trabalho é executado.  
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A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Esse trabalho de verificação de 

documentos das entidades é feito na... Eu faço muito esse trabalho, tenho um assistente 

que é capaz de fazer esse trabalho também. É feito na assessoria do gabinete do 

secretário, todo esse trabalho de conferência de documentos de qualificação de 

entidades como organizações sociais de Saúde.  

Isso não vai para a Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, 

isso é feito no gabinete, até porque a decisão sobre a conveniência e a oportunidade de 

qualificar a entidade é do secretário.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem.  

Tem havido uma controvérsia sobre o número de entidades que foram 

qualificadas. Já se falou em 46, outros falaram em 48. A senhora poderia depois 

oferecer à CPI... 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Quarenta e oito.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A senhora poderia oferecer à CPI a 

relação das entidades que foram qualificadas e, dessas, quantas mantém ou não mantém 

contrato de gestão com a Secretaria da Saúde, nominando-as? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Podemos fornecer, sem dúvidas. 

Mas se o senhor quiser consultar desde já, isso está no Portal da Transparência. Existe a 

relação e, clicando em cima do nome da organização social, aparecem todos os 

contratos que ela tem e já teve, todos os termos de aditamento. Tudo isso está no Portal 

da Transparência.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós temos essa relação, mas não 

sabemos se ela está exatamente atualizada. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Perfeitamente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Há uma controvérsia sobre a qualidade 

das informações disponíveis no portal. 
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A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Perfeitamente. Eu faço a 

checagem disso e posso encaminhar a Vossa Excelência, por meio do presidente da 

Mesa. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ok, muito obrigado. 

 

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

Carlos Neder se ele já terminou. Já se sente satisfeito? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu não quero prejudicá-los, mas apenas 

duas questões: Fórum das OSS no estado de São Paulo e Instituto Brasileiro das 

Organizações Sociais. A senhora já participou de algum evento, seja do Fórum das OSS 

em São Paulo ou do Ibross? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Do Ibross, tenho certeza absoluta 

de que não. Do Fórum Brasileiro das Organizações Sociais eu não me lembro, 

deputado.  

Do Ibross, tenho certeza absoluta de que não, pois ele é recente. Mas do Fórum, se 

participei, pode ter sido representando o secretário. Não acredito que eu tenha feito isso, 

pode ser como ouvinte... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Por exemplo, na Associação Paulista de 

Cirurgiões Dentistas, uma reunião do fórum presidida pelo ex-secretário de saúde 

Fernando Proença de Gouvêa. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Dentistas ou eram oncologistas 

naquele hotel, fui falar de judicialização na área da saúde. Em um encontro de dentistas. 

Fui falar de judicialização na área da saúde, não sobre organizações sociais. 

Tenho quase certeza, deputado. Se V. Exa. quiser e eu puder confirmar, porque às 

vezes fazemos alguma representação, mas não consigo me lembrar de nenhuma 

representação que eu tenha feito do secretário na área de organizações sociais de saúde.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pergunto se mais algum 

deputado gostaria de fazer algum questionamento à doutora. (Pausa.) Ok. 
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Doutora, desculpe perguntar, mas isso é público, a senhora ocupa um cargo em 

comissão lá na Secretaria. Qual é o subsídio desse cargo que a senhora ocupa? O valor.  

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - O valor do cargo? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Isso. Seu salário bruto. 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Deputado, acho que ele está na 

ordem de 12 mil reais. Não sei exatamente o número de cor. 

 

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

A senhora deseja colocar mais algo? 

 

A SRA. RENATA GOMES DOS SANTOS - Não, agradeço a oportunidade, 

estou à disposição de V. Exas. 

Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agradeço a presença da 

senhora. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, o que temos pela frente 

na próxima semana? 

Estamos nos aproximando do recesso parlamentar, ficou decidido que não 

trabalharemos no mês de julho fazendo oitivas, mas sim analisando documentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, vamos fazer um 

balanço aqui. Temos 91 dias de funcionamento, nos termos do Regimento Interno. Duas 

reuniões para eleição do presidente e vice, 18 reuniões de pauta realizadas, com a de 

hoje, 76 requerimentos de deputados deliberados, 105 ofícios emitidos, 18 oitivas de 

testemunhas e convidados, uma diligência em unidade hospitalar estadual gerenciada 

por organizações sociais e temos programado para dia 26 de junho, terça-feira, às 11 

horas, a oitiva do Dr. Lavínio Nilton Camarim, presidente do Conselho Regional de 

Medicina do estado de São Paulo, Cremesp.  
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Também há a oitiva do Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, diretor geral da 

Fundação de Faculdade de Medicina da USP, além de oitivas já aprovadas do ministro 

Raimundo Carreiro, presidente do TCU, ou quem ele indique a representá-lo aqui para 

tratar dessa matéria da CPI; a oitiva do Dr. Antonio Mendes de Freitas, presidente da 

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social, que já esteve aqui, mas a 

CPI não tinha quórum naquele dia e ele ficou de reafirmar sua vinda aqui. 

Há, ainda, a oitiva do Sr. Antonio Carlos de Oliveira, superintendente da Santa 

Casa de Misericórdia de Birigui; a oitiva do Dr. Cleudson Garcia Montali, médico 

anestesiologista e ex-diretor da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; a oitiva do Sr. 

Sebastião Sérgio Silva, superintendente da OS da Santa Casa de Andradina; a oitiva do 

Sr. Antônio Fábio Óbici, diretor administrativo da OS da Santa Casa de Andradina; a 

oitiva da Dra. Carla Berto ou sucessor, se for o caso; a oitiva do Dr. Marco Antonio 

Zago, secretário da Saúde; a oitiva do Dr. David Uip, ex-secretário de estado de Saúde e 

atual presidente da Fundação ABC; a oitiva do professor Wilson Modesto Pollara, 

secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-secretário adjunto do estado da Saúde; 

a oitiva do Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-coordenador de Saúde da Coordenadoria de 

Gestão e Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria  de Estado de Saúde, atual chefe 

de gabinete do Iamspe; e a oitiva do Dr. Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, secretário 

de Saúde de Santos. 

Então, dia 26, temos confirmado, terça-feira. E estamos tentando ver o 

cronograma de agendamento dessas 12 oitivas que temos aqui para as próximas quarta e 

quinta-feira. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Acho muito importante esse relatório 

que foi mencionado aqui e gostaria de sugerir que uma cópia dele seja entregue aos 

órgãos de comunicação. Há um importante órgão de comunicação que está 

acompanhando, nesses 30 dias, o trabalho do parlamento estadual para aferir se estamos 

trabalhando mesmo ou não. 

Houve reunião aqui em que ficamos sete horas seguidas ouvindo depoimentos. 

Ontem foram quatro horas, se não me falha a memória. Então, acho importante que esse 

relatório seja encaminhado a todos os deputados, que seja dada publicidade a ele e que, 

inclusive, seja entregue aos órgãos de imprensa para que eles avaliem se estamos ou não 

trabalhando com seriedade. Ao menos nessa CPI. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Carlos Neder, a título de 

colaboração, realmente. 

Acho que estamos ouvindo muita gente e que tem muita gente por ouvir. Acho 

que o trabalho poderia ser mais objetivo se nos concentrássemos nos que são mais 

importantes. 

Talvez até colocar aqui na próxima reunião, abrir mão de algumas convocações ou 

convites para dar tempo e para que ela seja realmente profícua como pode ser. 

É uma sugestão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos fazer uma reunião 

entre nós, discutir essa pauta e passar à imprensa todo esse release e solicitar à 

Presidência da Casa que coloque no portal, para que a imprensa possa fazer essa 

divulgação. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E também que sejam retomadas as 

diligências. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então faremos uma reunião 

extraordinária para decidir diligências, até para podermos acompanhar. 

Muito obrigado a todos os deputados que participaram dessa reunião, quero 

registrar a presença do vice-prefeito de Bragança, Amauri Sodré, que se faz presente 

nesta reunião. Obrigado por sua presença. Agradeço a toda a assessoria dos senhores 

deputados, às comissões, à procuradoria da Casa e também aos representantes do 

Tribunal de Contas do Estado e do Município, que nos acompanharam aqui. 

É uma pena que a Assembleia Legislativa não tenha mais um restaurante em 

funcionamento, do contrário íamos convidar a todos para que lá se dirigissem. 

Muito obrigado. Está encerrada a presente reunião. 

 


