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

regimental, declaro aberta a 19ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

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

irregularidades nos contratos celebrados com as organizações sociais de Saúde pelas 

prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Registro a presença dos nobres deputados Cássio Navarro, Carlos Neder, Edmir 

Chedid, Wellington Moura, Davi Zaia e José Américo.  

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

leitura da Ata.  

 

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

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

Quero comunicar aos senhores deputados que hoje o representante do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, que acompanha esta CPI em todas as reuniões, é o Sr. 

Gustavo Pereira. Obrigado pela sua presença. O representante do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo é o Sr. Péricles Brito. Muito obrigado pela sua presença. 

Nós temos na Ordem do Dia, inicialmente, o Item 1, apreciar requerimentos que 

constam na pauta. São três itens. 

Item 1 - Requerimento datado de 14 junho de 2018, do nobre deputado Carlos 

Neder, requerimento nº 71, de 2018, que propõe, no uso dos poderes 

constitucionalmente atribuídos à CPI e tomando como base a Lei de Acesso à 

Informação, Lei nº 12.527, de 2011, e recomendações do Tribunal de Contas do Estado 

com o suporte da Procuradoria da Alesp, que ingressemos com uma ação junto ao Poder 

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

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

todos os dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada uma das 

organizações sociais de Saúde que mantém contrato de gestão ou convênio com ente 
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público, incluindo verbas originárias de cargo público, se cedido ou aposentado, verbas 

remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes 

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

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

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

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Quero registrar, com muito prazer, a presença do nobre deputado Barros Munhoz.  

Item 2 - Requerimento datado de 14 de junho de 2018, do nobre deputado Carlos 

Neder, requerimento nº 7.218, que requer que no uso de seus poderes constitucionais 

atribuídos à CPI e tomando como base a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 

2011, e recomendações do Tribunal de Contas, solicite à Secretaria de Estado da Saúde 

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

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

organizações sociais de Saúde que mantém contrato de gestão ou convênio com ente 

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

remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título sobre diferentes 

modalidades do contrato a partir de 15 de março. 

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

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

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Queria prestar esclarecimento. Eu pedi vista 

dessas duas propostas, desses dois requerimentos para esclarecer a dúvida, se 

realmente... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Desculpe-me, Excelência. 

Eu não ouvi. Por gentileza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu pedi vista na reunião passada desses 

dois requerimentos para esclarecer se realmente é obrigatória essa prestação de contas 

ou não. Confesso que não consigo uma posição única e definitiva. Então, chego à 

conclusão de que o melhor é fazer, realmente, o requerimento. Se eles entenderem que 

têm que contestar, que contestem e provem que não são obrigados. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre 

deputado. Obrigado pelo seu encaminhamento. 

 

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

deputado Barros Munhoz pela seriedade com que tratou o tema e analisou a questão. 

Acho que é importante para nós esclarecermos de fato como atuam as organizações 

sociais. Havendo qualquer dúvida a respeito, ela será dirimida em outro fórum. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Item 3 - Requerimento 

datado de 18 de junho 2018, do nobre deputado Carlos Neder, requerimento nº 77, de 

2018, que requer que sejam convidadas a Dra. Patrícia Aparecida de Freitas, bióloga, 

secretária municipal de Saúde de Ribeirão Pires, e a Dra. Cibele Toledo Câmara Neder, 

médica psiquiatra, com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre os 

assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Solicita também que, na ocasião, tragam 

cópias de documentos, informações sobre a atuação de organizações sociais de Saúde 

do município conforme contratos identificados no portal da transparência da Prefeitura. 

Em discussão. Tem a palavra o nobre deputado Barros Munhoz para discutir. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, dada a máxima vênia, eu 

acho que esses requerimentos vão postergando a conclusão e vão tornando tão difusos 

os assuntos que, sinceramente, perde-se o foco da CPI. A menos que haja uma bomba 

atômica lá que não saibamos. Deputado Neder, não sei, sinceramente, porque é tanta 

gente. Já pensou se formos ouvir todo mundo representando todo lugar de Saúde que 

tenha problema em São Paulo? Eu posso trazer uns 300 mil aqui também. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Esse requerimento está relacionado a 

outro, que trata da Santa Casa de Birigui e à atuação do Sr. Cleudson, que nós já 

aprovamos. A Dra. Cibele é minha prima em primeiro grau e ela foi instada a assinar 

um documento, mas não aceitou a assinar um documento relacionado ao contrato de 

gestão firmado com a Santa Casa de Birigui. Em decorrência, ela foi demitida em 48 

horas, por não concordar com a assinatura do documento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para mim já é suficiente o esclarecimento 

de Vossa Excelência. Eu estou de acordo. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Portanto, são assuntos conexos, Santa 

Casa de Birigui, atuação do Sr. Cleudson e o contrato estranho que se queria 

implementar nesse município. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não havendo mais oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. 

Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

Item 2 da pauta, proceder às oitivas. 

2.1 - Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, diretor-geral da Fundação da Faculdade de 

Medicina da USP, FFM, que já se encontra ao meu lado. É uma alegria e uma honra 

recebê-lo na Assembleia mais uma vez, afinal, já o conheço de longa data, é uma pessoa 

experiente, capacitada, determinada, já foi secretário de Ciência e Tecnologia. Tem um 

currículo que, se formos ler, a reunião não vai terminar até amanhã. Parabéns pelo seu 

trabalho em função da Educação, da Medicina, de tudo o que senhor tem feito neste 

País, no estado de São Paulo. 

Eu convido, a pedido do Dr. Fava, o diretor da FFM, Dr. José Otávio Auler, da 

Faculdade de Medicina da USP, para que, por gentileza, se sente ao lado do Dr. Flávio 

Fava de Moraes para que possa, em algum momento, se for o caso, auxiliá-lo.  

Comunico aos senhores também que trouxeram a procuração do Dr. Flávio. Veio 

acompanhado de advogados da entidade, Dr. Arcenio Rodrigues e Dr. Amaro 

Angrisano. 

Então inicialmente vou passar a palavra ao Dr. Flávio, para que em cinco ou dez 

minutos ele possa fazer algumas considerações sobre o que ele acha do modelo, o que 

pensa, como poderemos aprimorar uma lei de 20 anos. Passo a palavra a V. Exa., muito 

obrigado por ter comparecido, Dr. Flávio. 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Eu é que agradeço, deputado Edmir 

Chedid. Retirando as suas observações, eu o conheço também de longa data e quero 

parabenizá-lo pela vida parlamentar que o senhor tem desenvolvido, que é bem 

paradigmática aqui no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, quero saudar os 

deputados presentes, Cássio Navarro, Carlos Neder, Barros Munhoz, Wellington 

Moura, José Américo, Davi Zaia. A maioria deles eu posso até considerar como pessoas 
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amigas, porque também conheço de longa data, ao longo da vida pública que traçamos 

em diferentes setores da administração do estado de São Paulo.  

Notadamente o deputado Carlos Neder, que é aluno da Faculdade de Medicina da 

USP, onde ele se graduou, tem uma visão bastante precisa das questões que lá ocorrem, 

porque nunca deixou de acompanhar os deslocamentos conceituais que a Faculdade e o 

Hospital das Clínicas apresentam. Da mesma forma, vejo o deputado Barros Munhoz 

também presente desde a época em que a Constituinte Estadual esteve em pauta na 

Assembleia. Ele era o relator da Constituinte Estadual e foi um dos pioneiros no sistema 

que permitiu que o mundo acadêmico pudesse ser de certa forma favorecido, entre 

aspas, para o desenvolvimento da tecnologia no estado de São Paulo.  

Foi quando esta Assembleia fez uma decisão bastante singular de que a indexação 

para a Ciência e Tecnologia passasse de 0,5 para 1% da arrecadação tributária. O Barros 

Munhoz marcou naquela época uma posição que ficou indiscutivelmente marcada para 

sempre. Vou falar mais próximo do microfone, para que todos ouçam bem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É que o nosso sistema de 

som não está à altura da Casa Legislativa, nem para recebê-lo. 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Nem eu estou à altura de ser um bom 

locutor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A voz é boa. 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - O deputado José Américo, quando 

vereador, nos recebeu lá na Faculdade de Medicina várias vezes para nos ajudar em uma 

questão territorial da cidade de São Paulo que é a sede da antiga Febem, no bairro do 

Pacaembu. É um edifício tombado pelo Conpresp e pelo Condephaat, e até hoje temos 

que transpor dificuldades da legislação urbana da cidade de São Paulo. Ele nos ajudou 

bastante na época, embora até hoje não tenha havido uma conclusão definitiva sobre a 

questão.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Uma pena, não é? Porque é 

um terreno espetacular que podia ser utilizado pela Faculdade. 
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 O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Sem dúvida. Para vocês terem uma 

ideia, é um terreno que tem 50 mil metros quadrados no bairro do Pacaembu e tem uma 

história, que é a história da roda das crianças. As crianças eram abandonadas e 

colocadas em uma roda que girava, e as freiras do lado interno recolhiam essas crianças 

e as levavam até a fase adulta. Esse imóvel está lá, preservado pela Fundação Faculdade 

de Medicina, e de tudo estamos fazendo para que esse marco histórico da cidade 

realmente não seja comprometido por equivocadas ações que poderão surgir. 

Lembro também do Davi Zaia, que eu acho que está presente, mas deu uma 

saidinha. Ele também teve muita interação lá na Faculdade. Enquanto secretário, ele 

tinha um projeto de estabelecer Bons Pratos em algumas regiões da cidade. Um dos que 

ele havia eleito para submeter ao conselho deliberativo do HC era fazer um Bom Prato 

ali na Teodoro Sampaio, na esquina da Enéas de Aguiar, dado o fluxo de pessoas, que 

no HC gira em torno de 30 a 40 mil pessoas por dia. 

Estou fazendo uma rápida passagem pelo histórico breve dessas relações e, com 

todo o respeito, com a oportunidade que temos agora de termos relações também 

próximas com os deputados que ainda não tinha tido o prazer de conhecer.  

Edmir, esta apresentação inicial diz respeito ao fato de que as organizações sociais 

na área da Saúde, que têm uma trajetória já de pelo menos duas a três décadas, foram 

credenciadas também para a Fundação Faculdade de Medicina em função da existência 

de um novo instituto para o HC, que é o Instituto do Câncer. De tal forma que, de mais 

de uma centena de unidades - se não me engano 122 - que adotam a gestão de 

organizações sociais, nós somos responsáveis por duas das 122, ou seja, o Hospital do 

Câncer, junto ao Hospital das Clínicas, e uma unidade da rede Lucy Montoro, que fica 

localizada no bairro Morumbi, em São Paulo. Essa unidade Lucy Montoro é uma 

unidade de pequena monta... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu vou facilitar aqui, que eu 

acho que é mais fácil. Quero também registrar a presença do deputado Roberto Morais, 

que veio de Piracicaba.  

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Temos Morais nos nomes, mais ainda 

não somos parentes. Eu recordava então que a designação de OS da Saúde ao Instituto 

do Câncer foi decorrente da existência desse novo instituto no complexo do Hospital 

das Clínicas.  
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Ao longo dos anos, essa indexação, essa credencial de organização social na 

gestão do Instituto do Câncer pelo menos nos deu um exemplo de que o modelo que foi 

adotado é tipicamente um caso de SUS que deu certo, porque ele é 100% público, 100% 

de atendimento SUS e feito exclusivamente com recursos oriundos do Poder Público, 

demonstrando uma liderança na área da Saúde de inquestionável valor. Basta dizer que 

em pouco tempo de vida - acaba de completar 10 anos - ele vem sendo considerado 

pelos usuários, que são uma fonte importante de informação, como o melhor hospital 

público do estado de São Paulo consecutivamente. 

Associado a essa opinião de que é um hospital padrão de atendimento a uma 

especialidade bastante complexa como é oncologia, ele também carrega um novo 

aspecto de relacionamento entre pacientes, pessoal da Saúde e a própria sociedade, que 

foi a originalidade de implantar, simultaneamente ao hospital, um plano de 

humanização. Esse plano de humanização também tem sido padrão, para não dizer que 

é copiado com relativa frequência por muitos hospitais do Brasil, que frequentam o 

Icesp e lá estagiam para saber como é que esse processo foi implantado e qual a razão 

dos bons resultados obtidos.  

De tal forma que nós temos um hospital gerido pela Fundação da Faculdade de 

Medicina da USP na condição de organização social da Saúde que tem sido bastante 

reconhecido. Nós não discutimos praticamente todos os méritos sem considerar também 

que necessidades de aperfeiçoamento de gestão, de fiscalização e de controle são 

sempre muito bem-vindas. Quanto mais precisas elas forem, mais segurança nós temos 

para que o modelo possa ser um parâmetro de escolha, de opção dos poderes 

governamentais. 

Nós temos certa segurança de que o modelo funcionou a contento, porque esse 

modelo tem sido multiplicado, independentemente de ideologias partidárias ou mesmo 

corporativistas. Independentemente dos poderes executivos, tanto municipais como 

estaduais e federais, se eles optam pelo modelo, ele transcende as fronteiras desses 

segmentos  políticos, e eles se concentram em benefício da comunidade local de uma 

forma bastante positiva.  

Então, que fique claro que embora nós tenhamos um depoimento bastante 

favorável sobre a execução do modelo de Organização Social no Instituto do Câncer e 

na unidade Lucy Montoro da cidade de São Paulo, nós conseguimos entender a razão 

desta comissão que nos sabatina no dia de hoje. Esta CPI seguramente trará avanços que 

poderão ser incorporados pelas administrações das OSs e, ao mesmo tempo, prestará 
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todas as informações a partir de eventuais perguntas que possam ser feitas. Se elas 

tiverem resposta no momento, será dada; do contrário, fica o compromisso de que nós a 

encaminharemos no mais curto prazo de tempo, no interesse dos deputados e da Casa de 

nos arguir.  

Não posso - terminando esta fase inicial - deixar de fazer duas homenagens a esta 

Casa, em função da vida, vamos dizer, acadêmica e administrativa que eu segui. Uma eu 

já citei, inclusive em referência do deputado Barros Munhoz, que foi a ocasião da 

Constituinte Estadual de São Paulo, tocada nesta Casa, em que houve aquela mudança 

da Constituição, de reindexação dos itens financeiros da Fapesp. Conversava há pouco 

com o Dr. Carlos Neder, e ele me alertava de algo que nós já estamos acompanhando, 

também com preocupação: o fato de essas indexações não serem absolutamente 

consolidadas. O sistema político brasileiro também discute a quebra das indexações e as 

razões que esses impactos poderão ter na vida social do País. Mas esse ponto da 

Assembleia, na época, foi marcante. A Assembleia foi determinante no 

desenvolvimento científico e tecnológico do estado de São Paulo.  

O outro ponto foi numa ocasião transitória na minha vida acadêmica, quando, a 

pedido do governo, fiz o exercício da presidência da Fundação Seade durante um curto 

período de tempo. Nessa ocasião, sob a presidência do deputado Vanderlei Macris, a 

Assembleia Legislativa de São Paulo fez, com a Fundação Seade - que é uma espécie de 

IBGE paulista -, um projeto de política social que vigora até hoje e que foi chamado de 

Índice Paulista de Desenvolvimento Social. Esse índice, outra vez construído aqui nesta 

Assembleia com a Fundação Seade, conseguiu ser levado à ONU e mereceu, da ONU, 

uma sessão especial para demonstrar como um Poder Legislativo poderia interferir na 

política pública com o impacto que o IPRS de São Paulo teve na sua administração 

municipal. De tal forma que esses dois momentos que vivi aqui nesta Casa são 

realmente marcantes na minha trajetória de vida, e mais uma vez testemunho o respeito 

que tenho pela Assembleia e pelas suas conquistas.  

Deputado Edmir Chedid, creio que até me alonguei um pouco demais, mas estou à 

disposição de todos para discutirmos o modelo ou qualquer outra necessidade de 

explicação. 

 

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

Fava, pela sua atenção e carinho com o Legislativo paulista. Dando seguimento, tem a 
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palavra, por 10 minutos, o nobre deputado Carlos Neder, que foi o autor do 

requerimento do convite.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Boa tarde a todas e a todos. Meus 

cumprimentos inicialmente ao Dr. Fava. Agradeço a menção elogiosa que fez à nossa 

formação na Faculdade de Medicina da USP e também ao trabalho conjunto que 

realizamos. E cumprimento também o Dr. José Otávio, diretor da Faculdade de 

Medicina da USP, além de todos os deputados presentes. Nós avaliamos que, embora a 

Fundação Faculdade de Medicina da USP não se situe entre aquelas que recebem maior 

volume de recursos, de acordo com os dados trazidos aqui pelo Tribunal de Contas do 

Estado... Lembrando que a SPDM aparece em primeiro lugar, com quase seis bilhões de 

reais nos últimos cinco anos; depois, temos a participação do Seconci, com uma 

participação bastante expressiva, da ordem de 20% dos recursos destinados às OSs; e 

em terceiro lugar, a Famesp, que é uma fundação - os senhores conhecem, em Bauru - e 

que ficou com algo em torno de 12 por cento.  

Então, a primeira questão que nos parece importante abordar aqui é: com toda a 

expertise, história e importância da Fundação Faculdade de Medicina da USP e da 

própria Faculdade de Medicina da USP, por que razão não houve uma expansão dessa 

presença da Organização Social Fundação Faculdade de Medicina neste pool de 

instituições privadas qualificadas como OS na gestão de equipamentos de saúde, seja 

em contratos com o governo do estado, seja com os municípios? E saber se houve uma 

avaliação interna na Fundação Faculdade de Medicina, quando qualificada como OS, no 

sentido de restringir a sua atuação a essas unidades que foram mencionadas.  

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - É exatamente isso que aconteceu, 

deputado Carlos Neder. A direção da Faculdade de Medicina e do próprio Hospital das 

Clínicas, em conjunto, tomou uma posição de - quase imitando uma frase bíblica de 

Matheus - “primeiros os teus”. Sendo uma instituição de vanguarda, ela não optou por 

assumir entidades que muitas vezes são assumidas até fora do próprio estado, além de 

fora do município, no sentido de cuidar o máximo possível do desempenho e da 

correção de eventuais deslizes que pudessem existir no modelo, para servir de 

parâmetro, servir realmente de referência a um modelo que, no caso da USP, em 

especial, está dando certo.  
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Nós tivemos inúmeros convites vindos de municípios do interior do estado de São 

Paulo e da própria Secretaria da Saúde a fim de nos consultar se nós poderíamos fazer a 

gestão de outras unidades. O conselho curador da fundação e o conselho deliberativo do 

hospital - e o Dr. José Otávio está aqui presente - foram uns dos que sempre disseram: 

“Vamos cuidar de acertar nossas referências da melhor maneira possível; não é 

pretensão, mas se pudermos ser um modelo de referência, isso seria muito bom para a 

Saúde”. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Então, uma estratégia 

diferente daquela adotada pela SPDM... 

  

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Completamente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Adotada pela SPDM - Associação 

Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, erroneamente associada à Unifesp, 

sabendo-se que o Hospital São Paulo é de propriedade da SPDM e não da Unifesp. Nós 

temos a informação de que conta, hoje, com 45 mil trabalhadores em vários estados, 

inclusive com problemas que foram relatados, aqui, pelo Tribunal de Contas do Estado 

em relação ao número de CNPJs: praticamente um CNPJ para cada unidade da 

federação. A Fundação Faculdade de Medicina foi originalmente criada como uma 

fundação de apoio. Portanto, uma fundação privada de direito privado. Só mais adiante 

foi qualificada como Organização Social. Em que momento se deu a qualificação da 

Fundação como Organização Social? 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Quanto à data, precisamente, eu vou 

pedir ajuda dos universitários. O representante jurídico da fundação está aqui presente. 

Mas a existência do Instituto do Câncer foi uma questão determinante. Quando ele foi 

praticamente concluído para entrar em operação, qual era o sistema de gestão? Ele 

entraria inicialmente como um convênio direto entre a Secretaria da Saúde e a 

Fundação. Só algum tempo depois, esse convênio passou a ser transformado num 

contrato. E para ser contrato, pediu-se o credenciamento da Fundação como organização 

social, visava ela poder ser candidata à consulta que a Secretaria faria para gerir o 

Hospital do Câncer. 
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 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não. Depois seria importante que a 

assessoria jurídica nos oferecesse essa informação, sobre o momento em que se deu a 

qualificação e a escolha da Fundação Faculdade de Medicina para fazer a gestão do 

Instituto do Câncer. Foi mediante algum processo seletivo, ou automaticamente ela foi 

qualificada como OS já, com a incumbência de fazer a gestão do Icesp? 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Não. Ela participou de todo o ritual que 

a lei exige que seja cumprido, no sentido de mostrar interesse na convocatória que foi 

publicada, cumprir os espaços, os dias necessários para apresentar o seu plano de 

gestão, todo o ritual que a lei exige foi cumprido na íntegra. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor se recorda, se na ocasião 

outras instituições qualificadas como OS pleitearam esse direito também, ou a Fundação 

Faculdade de Medicina foi a única interessada? 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - No caso, foi a única. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não houve nenhum acordo entre as OSs. 

Sabemos que há um fórum das OS no estado de São Paulo, e há o IBROSS, instituto 

brasileiro que reúne as 20 organizações sociais consideradas as mais expressivas. 

Em algum momento esse assunto foi objeto de uma discussão entre as 

organizações sociais, de tal maneira a haver uma divisão territorial, ou de competências. 

Por exemplo, a SPDM cuida lá do Hospital São Paulo, e a Fundação Faculdade de 

Medicina da USP cuida do Instituto do Câncer? 

 

 O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Deputado, a resposta que eu posso lhe 

oferecer, através da amizade que nos une, é que se isso tivesse tido qualquer tipo de 

iniciativa de exame desse objetivo, ele seria absolutamente inaceitável, da parte da 

Faculdade de Medicina da USP e da Fundação. 

Fazer esse tipo de conluio não passa nem de longe perto dos interesses que temos 

em tratamento de saúde. Isso não é compatível com o respeito que a Saúde merece. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Tudo bem. O Instituto do Câncer, 

durante quanto tempo ficou sob a gestão da Fundação Faculdade de Medicina da USP? 
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Pergunto isso porque esta Assembleia aprovou a lei da autarquia especial para o HC, da 

mesma forma que nós aprovamos a lógica da autarquia especial para Botucatu e Marília, 

com a diferença de que nas duas leis mais recentes houve uma inovação jurídica de tal 

maneira que as Organizações Sociais podem atuar por dentro da autarquia. 

A autarquia é uma modalidade de gestão pública indireta, e as Organizações 

Sociais fazem gestão privada, e isso é inconteste, ainda que com recursos públicos e 

atendendo aos ditames da Lei 846, de 98, com as alterações que ela sofreu em São 

Paulo. 

A questão é que há uma controvérsia sobre qual é o período em que a Fundação 

Faculdade de Medicina ficou à frente da gestão do Instituto do Câncer, se num 

determinado momento os trabalhadores vinculados ao Instituto do Câncer foram 

assumidos pela autarquia especial do Hospital das Clínicas, e como ficou a questão da 

relação jurídica entre a Fundação Faculdade de Medicina e o Instituto do Câncer, e o 

vínculo trabalhista com as pessoas que atuam dentro do Instituto do Câncer. 

O senhor poderia nos esclarecer sobre isso? 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Em primeiro lugar, todos os 

funcionários da Organização Social são funcionários fundacionais. São da ordem de 

quatro mil funcionários.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pelos dados do Cnesp, que nós temos 

aqui, há uma dúvida, ou 4794 ou 4431. Precisamos saber exatamente quantos são. Mas 

eles são todos vinculados à Fundação e contratados mediante CLT, ou pessoa jurídica? 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - CLT. Todos celetistas. Não podem 

deixar, deputado Neder, de considerar o fato de que são dez anos de relação da 

Fundação com o Icesp, de tal forma que desde o nascimento do Icesp a Fundação estava 

presente e continua até hoje. 

E passou por três fases, uma fase de simples convênio, para depois passar por uma 

fase de organização social e reiterar-se como organização social. Só que nesse último 

estágio houve uma mudança. A Secretaria da Saúde, que fazia os contratos diretamente 

com a instituição, delegou, se é que é esse o verbo que se deva utilizar, ela delegou a 

autarquia especial, que o HC havia conquistado, para fazer contratos com a Organização 

Social da Saúde.  
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Ou seja, hoje, na Fundação Faculdade de Medicina via OSS, há toda 

responsabilidade de gestão do Icesp, mas, entre aspas, ela não é mais a Secretaria 

Estadual da Saúde, o ente superior imediato, e sim a autarquia que é do próprio sistema 

jurídico do HC. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. Fava, nós ajudamos a aprovar esta 

lei da autarquia especial do Hospital das Clínicas. Acho que posso falar no plural, 

porque houve o consenso aqui na Assembleia Legislativa.  

Entretanto, naquele momento havia toda uma dúvida sobre como ficariam os 

vínculos trabalhistas daqueles que atuavam dentro do Instituto do Câncer, e é 

importante lembrar o seguinte, que pela Lei 846 o contrato vige por cinco anos. E um 

equipamento altamente especializado, como é o Hospital do Câncer, não faria sentido, a 

cada cinco anos, você mudar todo o corpo de técnico-científico altamente qualificado. 

Portanto, a mudança da OS poderia implicar numa mudança do corpo de 

trabalhadores do hospital, o que mostra que não necessariamente a modalidade de 

gestão por organização social, com prazo definido de cinco anos, é a mais adequada, 

independente do tipo da vocação do equipamento, no caso um hospital altamente 

especializado. 

Bom, então, naquele momento ficou a seguinte dúvida. Afinal de contas, esses 

trabalhadores que estão no Instituto do Câncer vão ser desligados e recontratados pela 

autarquia do Hospital das Clínicas, ou se em nenhum momento houve a ruptura dos 

contratos, e portanto houve apenas um repasse da relação que havia com a Fundação, 

para a autarquia especial do Hospital das Clínicas, lembrando que o vínculo trabalhista 

ali é de emprego público. Boa parte do pessoal que atua hoje na autarquia especial tem 

emprego público por CLT, mas mediante seleção ou concurso público. 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - O vínculo trabalhista está absolutamente 

assegurado. Ele é integral e integralmente cumprido pela Fundação, como OS, em 

relação à força de trabalho de um hospital. 

O que realmente causa uma preocupação no conteúdo que o senhor também 

possui, e que eu, amadoristicamente, também tenho, é o fato dos cinco anos. Daqui a 

cinco anos, quando houver uma nova convocatória, vamos admitir a hipótese de que 

existam vários interessados na obtenção da gestão do Icesp.  
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O processo jurídico que pode ocorrer caso uma dessas instituições seja vencedora 

da convocatória, eu considero que não será nada trivial. Ou se faz sub-rogação da força 

de trabalho, para a entidade vitoriosa, ou existe alguma outra fórmula mágica de manter 

os direitos de toda essa massa de trabalho, eu não consigo profetizar.  

Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma preocupação, sabendo que a cada 

cinco anos todo o sistema entra em um novo processo avaliativo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nesse sentido, Sr. Presidente, acho 

importante que a assessoria jurídica da Fundação forneça o número exato, a distribuição 

por categoria dos profissionais e qual é o prazo de vencimento desse período de cinco 

anos, em que o problema estará colocado como um problema de todos nós, não só para 

quem está à frente da faculdade, da fundação, do Icesp, mas também para a Assembleia 

Legislativa.  

Nós sabemos que há um sistema adotado dentro do Hospital das Clínicas, que 

permite o atendimento de pessoas que são detentoras de planos privados de saúde. E em 

certas situações, até mesmo atendimento particular mediante a remuneração. 

Esse foi um longo debate, incluir no plano judicial se convinha ou não nós termos 

um aporte adicional de recursos pelo atendimento de pessoas vinculadas à Saúde 

suplementar, e se isso ajudaria ou não na melhoria e na ampliação do trabalho pela 

própria entidade pública.  A questão é: sabendo-se da existência da chamada dupla 

porta, ou do ingresso de recursos adicionais mediante a venda, prestação de serviços, 

esses recursos adicionais entram pela Fundação Faculdade de Medicina? A Fundação 

Faculdade de Medicina, seja como fundação de apoio, ou organização social, é a 

instituição que recebe esses recursos adicionais? 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES -  Ele é um aditivo ao recurso que vem do 

sistema público governamental. Para se ter uma ideia rápida e uma resposta mais eficaz 

possível, o sistema de atendimento de pessoas que têm planos de saúde ou mesmo 

vocações de usar a estrutura particularmente é amparado por uma lei. A lei permite até 

25% de atendimento dessa linha. Acontece que no Hospital das Clínicas o atendimento 

nessa linha é pouco explorado, porque 96% do atendimento do Hospital das Clínicas é 

via Sistema Único de Saúde. O atendimento via convênios é da ordem de apenas quatro 

a cinco por cento.  
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Sob o ponto de vista financeiro, quanto é que esse atendimento de quatro a cinco 

por cento contribui com o orçamento do hospital? Cento e dez milhões de reais por ano.  

Então, é uma grande ajuda ao orçamento público, considerando que somente 

cinco por cento do hospital é destinado a esse público que tem plano de saúde ou 

iniciativa privada.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Por favor, corresponde com as 

informações que eu disponho, mas a razão de ser dessa pergunta é a seguinte: nas 

oitivas que fizemos aqui, nesta CPI, inclusive, a partir da vinda do presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, nós fomos inteirados da existência de taxa de 

administração, do ponto de vista da legislação que temos, também da remuneração de 

dirigentes de organizações sociais e, mais adiante, da existência de funcionários 

públicos estaduais ou municipais que, de acordo com o estatuto, não poderiam prestar 

serviços onerosos para o poder público, mas que indevidamente compunham 

sociedades, sendo eles funcionários públicos, e vendendo serviços para o próprio poder 

público por intermédio das organizações sociais.  

Tentando saber quem cuidava disso, as OSs disseram que isso não era da 

competência delas, ou seja, chegar à conclusão se o sócio da empresa era ou não 

funcionário público. Questionamos também a Secretaria de Estado da Saúde, inclusive o 

Dr. Haino, que nos disse que eles não tinham controle sobre esse tipo de situação.  

Entretanto, um simples procedimento da CPI, comparando a lista de quem 

trabalha com OS e quem compõem o corpo de funcionários da Secretaria de Estado da 

Saúde, nos permitiu identificar vários trabalhadores médicos e não médicos que atuam 

nas duas pontas, como funcionário público e prestando serviços onerosos ao poder 

público.  

O senhor tem a segurança de que os recursos públicos e oriundos desse tipo de 

prestação de serviço da ordem de 110 milhões/ano, ingressando na conta da Fundação 

Faculdade de Medicina, não têm sido utilizados para as complementações salariais de 

trabalhadores públicos, que acabam recebendo pelas duas fontes, ou seja, recebem como 

funcionário público e recebem recursos advindos da prestação de serviços que, em 

última instância, também são remunerados pelo poder público?  

   

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Vamos ver se eu consigo responder 

todas as questões. A primeira é - citada pelo nobre deputado - a questão de remuneração 
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de dirigentes. A remuneração de dirigentes na organização social Fundação Faculdade 

de Medicina é simplesmente zero. Não tem nenhum dirigente da Fundação Faculdade 

de Medicina como organização social que tenha remuneração pela OS. É zero.  

Segundo dado: todos os recursos advindos da prestação de serviços por parte do 

corpo médico, principalmente, para a receita extraordinária que eu lhe disse que é de um 

total de 110 milhões ao ano, são integralmente reinvestidos em benefício do próprio 

hospital. E aí tem uma dupla destinação. Uma delas é o fato de que no Hospital das 

Clínicas existe um segmento de profissionais públicos que recebem uma 

complementação salarial para que façam duas horas a mais de jornada de trabalho.  

Esse recurso que sai do contexto do Hospital das Clínicas e tem a destinação 

dessas pessoas, notadamente do pessoal do âmbito da enfermagem, é um recurso que 

tinha entrado na fundação e que se devolve para o hospital em custeio, em investimento 

e em uma parte considerável de funcionários que têm essa complementação para 

trabalhar duas horas a mais da jornada convencional.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Doutor, acho muito importante essa sua 

afirmação, porque uma dirigente da Irmandade Santa Marcelina, quando aqui esteve, foi 

perguntada pelo deputado José Américo e confirmou que, no caso do Santa Marcelina,  

os dirigentes recebem ente 25 e 30 mil reais por mês. Portanto, também nesse sentido, a 

Fundação Faculdade de Medicina se diferencia em relação a outras situações que nós 

estamos observando. Quer dizer, não há uma remuneração de dirigentes e eles não 

percebem recursos do poder público, ainda que sob outras formas que não um holerite e 

uma remuneração pelo serviço prestado, exceto essa questão das duas horas adicionais.  

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Vou estender a minha resposta do por 

que os dirigentes não são remunerados. Eles não são remunerados porque é tratado, por 

parte da Fundação e do Hospital das Clínicas, com maior zelo possível a manutenção da 

condição de instituição filantrópica, sem finalidade lucrativa. Se nós perdermos a 

credencial de Instituição Filantrópica e tivermos que passar a pagar os tributos da parte 

patronal, o sistema do Hospital das Clínicas com a Fundação teria que despender 201 

milhões de reais por ano. Esse dinheiro, que se teria que pagar como tributos patronais, 

que não têm esse destino, é integralmente aplicado no hospital. É uma excepcional fonte 

de recursos para o próprio hospital adquirir a vanguarda que ele sempre se destina. 
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 Deputado Carlos Neder, eu complemento um pouco mais pelo seguinte fato: V. 

Exa. pode perguntar o seguinte: “mas como é que o senhor vive, se o senhor não é 

remunerado e é presidente da fundação e da organização social?”. Eu tenho vínculos 

com a Universidade de São Paulo. Sou professor titular aposentado. Inclusive com uma 

gratificação de reitor, que também lá exerci essa função e até de certa forma um pouco 

decapitado pelo teto salarial. Essa é outra questão. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A Assembleia Legislativa 

recentemente alterou. Estamos sendo muito criticados aqui pela imprensa, mas nós que 

atuamos junto às universidades, área de ciências e tecnologia, entendemos que a 

mudança de teto era um fator importante para nós mantermos talentos, pessoas 

capacitadas nas universidades, nos centros de formulação de pesquisas, em que pese o 

discurso que surgiu que teríamos dado um aumento salarial, o que não procede. 

Simplesmente nós redefinimos o teto do salário do governador para a questão dos 

desembargadores.       

  

 O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - O senhor vai ser 

beneficiado porque está no topo da carreira.  

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E os parlamentares não se 

beneficiaram disso. 

 

 O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Por estar no topo da 

carreira, o senhor é beneficiado, mas quem não está no topo, não será beneficiado.  

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Dr. Flávio, apenas para ajudar aqui, os 

deputados foram acusados de aumentar os próprios salários. Isso não é real, pois não 

temos prerrogativa para isso. Apenas o Congresso Nacional tem essa prerrogativa. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu gostaria de seguir...   

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O tempo de V. Exa. já 

esgotou.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu iria abordar assuntos que, talvez os  

demais deputados, caso não utilizem todo o tempo, eu poderia retomá-lo ao final, se V. 

Exa. entender dessa maneira.  

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES -  Outra coisa que eu gostaria de aditar às 

respostas anteriores é o fato de que tudo o que a organização social da Saúde, 

representada pela Fundação Faculdade de Medicina da USP executa, é a pedido do 

próprio governo. O governo é que demandou a existência de uma fundação de apoio 

para fazer a gestão paralela ao sistema da administração direta, e foi o governo que 

pediu ajuda da fundação para a Secretaria de Deficientes, que foi recém-criada, para a 

Secretaria de Justiça, através de assistência psiquiátrica para os jovens da Fundação 

Casa, para Secretaria da Educação no treinamento de professores que trabalham com 

crianças deficientes, do Ministério da Justiça para política de controle de álcool na 

juventude. Todas essas demandas que a Faculdade de Medicina tem desenvolvido não 

foram brotadas exclusivamente de interesses individuais da fundação e, sim, 

demandadas pelo governo para que isso acontecesse. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas para encerrar,  num determinado 

momento o Dr. Fava disse que se avançou para uma autonomia de contrato em que o 

HC e a fundação, sem interveniência do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da 

Saúde.  

Nessa afirmação feita agora, ele nos diz que tudo aquilo que vem sendo feito foi 

mediante solicitação do governo e da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive a própria 

qualificação da fundação de apoio como sendo organização social.  

Eu não tenho tempo para isso, mas eu gostaria de deixar registrado que eu faria 

perguntas sobre o Hospital Sorocabana, e qual foi a relação da Fundação Faculdade de 

Medicina com a situação que temos hoje de um hospital muito importante na Lapa, na 

região oeste de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, quanto tempo V. 

Exa. necessita... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E também faria perguntas sobre... 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu cedo meu tempo a 

Vossa Excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT -  E o que também acabou sendo aventado 

pela imprensa, que seria uma interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, da 

Secretaria de Estado da Saúde, para abertura ou para otimização do pronto-socorro do 

Hospital Universitário da USP, sabendo-se que ele enfrenta um problema sério na área 

de pediatria e de clínica médica, e foi sugerido, num primeiro momento, que este acordo 

poderia ser feito com a SPDM, e no segundo momento citou-se a possibilidade da 

Fundação Faculdade de Medicina colaborar para a abertura do Hospital Universitário, 

assumindo a gestão da rede de urgência e emergência, mas nós podemos deixar isso 

para outros momentos. 

Acho que o deputado Barros Munhoz poderia, não sei se ele tem questões, 

depois...  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu apenas gostaria de frisar, como tenho 

feito quase em todas as minhas manifestações, que essa CPI a meu ver se justificou, 

justifica-se na busca de procedimentos que aprimorem a utilização das OSs, 

principalmente no serviço de Saúde prestado pelo estado e pelas OSs para a população.  

Mas, a par disso, eu gostaria de fazer algumas considerações: é extremamente 

difícil, hoje, a administração na área da Saúde. A diminuição do investimento em Saúde 

Pública pelo governo federal, nos últimos anos, é uma realidade inquestionável, e é a 

maior responsável, a meu ver, pela situação de precariedade total da Saúde em todos os 

estados do Brasil, exceto em São Paulo, onde também não é um modelo exemplar, não 

funciona como na Inglaterra, mas que é indiscutivelmente um milhão de anos-luz 

melhor do que o de qualquer outro estado do Brasil.  

Mas uma das coisas que eu gostaria de abordar, e perguntar, Dr. Fava, é a opinião 

do senhor, e fazer uma saudação ao Dr. José Otávio também especial, é o seguinte: a 

verdadeira sangria que cada dia mais o atendimento a associados de planos de saúde 

demanda nos hospitais públicos. É uma coisa inconcebível, inimaginável. Hoje, 

inclusive com o preço dos planos de saúde e com as restrições feitas pelos planos de 

saúde, os atendimentos antes contratuais e ora contratuais e não cumpridos, é 

incrivelmente causa do sufoco dos hospitais públicos.  
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Queria saber uma opinião dos senhores, se há uma sugestão mais objetiva, porque 

esse atendimento feito para convênios tem sido, a meu ver, a salvação das Santas Casas, 

por exemplo, que adotaram essa prática. Eu posso citar aqui: São Joaquim da Barra é 

uma Santa Casa que não dá prejuízo. Por quê? Porque lançou um plano próprio de 

Saúde. Então lá não é a Unimed que fatura; é o plano de saúde da Santa Casa de São 

Joaquim da Barra.  

Eu posso citar outros exemplos, posso citar, por exemplo, de Ituverava. Outros 

exemplos também: posso citar do Hospital Francisco Rosas, de Pinhal. Então eu acho 

que é um caminho. Eu acho que é o caminho. Não tem sentido o hospital público prestar 

uma assistência para membros ou associados de planos de saúde, sem que haja uma 

remuneração desse serviço. E isso não anda no Brasil. Eu gostaria de ouvir se os 

senhores têm alguma opinião a respeito, alguma informação a respeito, porque faz 15 ou 

20 anos que me preocupo com esse assunto e nunca vi andar nem um pouco. Os planos 

de saúde cada vez se enriquecem mais. Agora mesmo tiveram aí a liberação para cobrar 

quatro, cinco vezes mais do que a inflação, do que o aumento dos salários, e assim por 

diante. Era isso. 

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Deputado Barros Munhoz, o único 

exemplo para corroborar toda sua opinião, que merece toda nossa concordância: no 

Instituto do Câncer, no Icesp, praticamente de 13 a 15% dos que são atendidos, tanto 

ambulatorialmente como cirurgicamente, possuem plano de saúde.  

No entanto, a legislação proíbe que os serviços sejam cobrados. Então, a própria 

legislação pública às vezes faz um tiro no pé, porque faz um hospital altamente 

especializado, numa terapêutica extremamente custosa, na dependência de um 

tratamento bastante harmonioso, em função do desgaste psíquico que o próprio paciente 

e seus familiares sofrem, e essas pessoas estão dispostas a declarar que possuem plano 

de saúde e que, portanto, o plano de saúde deveria pagar pelo tratamento recebido, e a 

legislação proíbe.  

Então, é uma verdadeira drenagem de recursos para os planos de saúde, em função 

dos tratamentos que a pessoa recebeu e que foram inteiramente gratuitos. Vamos dizer 

que é um absurdo. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só gostaria, para terminar, de dizer da 

minha satisfação de tê-los aqui, pessoas que eu respeito, que estimo, que considero 

muito, pessoalmente e como parlamentar.  

Rememorando aquele momento feliz na Constituinte de 89, Constituinte Paulista 

de 89, eu gostaria de fazer justiça também a um grande amigo pessoal e a um grande 

líder político do nosso país, que é hoje ministro das Relações Exteriores, na época nosso 

querido deputado estadual aqui, Aloysio Nunes Ferreira, que foi o autor da proposta que 

dobrou a participação da Fapesp no Orçamento do Estado.  

Parabéns e que Deus os abençoe nessa missão sacrossanta dos senhores.  

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - E como tem auxílio dos universitários, 

vou pedir para o professor José Otávio falar sobre o HU, pois está na veia dele o 

problema do HU na Cidade Universitária. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então tem a palavra o Dr. 

José Otávio. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Primeiro eu queria cumprimentar os deputados, todos 

conhecidos, nossos amigos e a quem nós admiramos muito, pelo trabalho em prol do 

povo paulista. 

Na questão do hospital, o senhor podia rapidamente, da autarquia especial, 

deputado, é um desejo de nós todos, a questão da autarquia especial. Ela é um desejo da 

comunidade, eu vou chamar assim, “HCiana”. O problema é a questão de orçamento 

para prover esses cargos públicos todos e, no momento em que se idealizou isso, depois 

logo na sequência fomos atingidos por essa crise avassaladora que tem consumido o 

orçamento geral.  

Então, a questão do HU tem um problema sério orçamentário que foi atingido 

pelo próprio orçamento da USP, que ficou muito comprometido com isso. Eu 

praticamente tenho a questão que os estudantes vêm trazer para mim dos seus estágios, 

dos seus problemas que lá acontecem, que como diretor tenho que buscar o melhor para 

a formação deles, de fato existiu a possibilidade de reabrir o pronto-socorro na época, 

mas não foi para frente por várias razões.  

Eu acho que sempre se imaginou que o melhor seria a própria universidade prover 

os seus claros pela questão, vamos chamar assim, específica do HU, da tradição dele 
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como hospital universitário. Então, hoje, ele está funcionando, mas com algumas áreas 

comprometidas. Esperamos que haja uma melhoria para que haja o retorno das 

atividades. De fato também se pensou em algum momento alguma possibilidade de um 

convênio com o Hospital das Clínicas, mas que esbarra também de que maneira? Tem o 

problema do plantão.  

Na cota de plantões do estado, se alguns médicos pudessem exercer o plantão lá, 

mas tem o problema do ponto, tem isso, tem aquilo, então tem dificuldades desta ordem 

também. Vamos supor, eu sou pediatra do Hospital das Clínicas dentro de um convênio 

com a Secretaria da Saúde, dentro da minha cota de plantões por mês o estado me libera 

para fazer dez plantões. Eu poderia fazer dois plantões no HU no pronto-socorro e assim 

outros pediatras sucessivamente. Resolveria o problema da emergência do HU, mas 

precisa talvez estabelecer um convênio e uma legalização disso com a Secretaria da 

Saúde, uma autorização.  

Eu teria um médico contratado pelo estado e exercendo uma atividade em outro 

hospital que acaba sendo do estado, embora seja vinculado à universidade, para resolver 

especificamente a questão dos plantões, que atenderia o problema da comunidade e dos 

estudantes que estão lá transitando.  

Então, são essas as ações que pensamos, mas eu talvez vejo a questão com o 

Hospital das Clínicas mais próxima da realidade porque são públicos. São profissionais 

muitas vezes oriundos nossos ali, formados ali, que passaram pelo HU como alunos, 

que conhecem a questão do HU. Então, são pessoas que são mais próximas do que 

chamar uma OS para atuar. Eu vejo nesse sentido. Essa é a minha opinião como poderia 

esclarecer essa questão do HU.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. José Otávio, nós aprovamos aqui na 

Assembleia 48 milhões de reais para o Hospital Universitário. Por um erro cometido 

pelo relator da proposta orçamentária, esses 48 milhões de reais foram destinados para 

custeio e não para pessoal, como nós pretendíamos. Semana passada, a Assembleia 

corrigiu esse erro e aprovou que o bloco será realmente gasto com pessoal.  

Portanto, perdemos seis meses por um erro de colocar o dinheiro em custeio e não 

em pessoal. Independente da questão do ingresso de recursos vinculados ao Pré-Sal, que 

já são da ordem de 21 milhões de reais pelas informações que temos, e vem crescendo, 

esse dinheiro tem origem no Orçamento Estadual e a ideia é que ele seja usado para 
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otimizar o atendimento no HU mediante contratação de pessoal pela própria 

universidade.  

Em alguns momentos, surgiu uma dúvida se a Fundação Faculdade de Medicina 

teria um posicionamento contrário à utilização desses 48 milhões de reais para que a 

própria universidade - mantido o caráter do hospital de ensino - assumisse a 

responsabilidade pela contratação desse pessoal, dado que foi esta a intenção da 

Assembleia Legislativa.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Não houve essa demanda. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, é importante saber do senhor o 

seguinte. Aventou-se a possibilidade de um contrato de gestão por meio da OS, 

analisou-se a possibilidade de uma parceria, de um termo convenial.  

Há problemas do ponto de vista das relações trabalhistas que envolvem a 

Secretaria de Estado da Saúde e nós precisamos saber se há uma oposição por parte da 

direção da congregação da Faculdade de Medicina da USP de que esses recursos 

aprovados pela Assembleia, ingressando no orçamento da USP, possam ser 

efetivamente utilizados para contratação de pessoal por iniciativa da própria 

universidade.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Essa demanda não chegou oficialmente a nós. Se 

chegar, vamos discutir. Eu vejo assim, a casa é grande, são vários departamentos 

envolvidos com o ensino dentro do Hospital Universitário, todos têm interesse que a 

questão... Vamos chamar ensino, estou falando a parte de ensino, automaticamente 

assistência e ensino se confluem. Eu tenho impressão de que essa discussão poderá 

acontecer. Não veio da reitoria nenhuma demanda até o momento.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu entendo o problema nosso de 

limitação de tempo, eu vou deixar a questão do Hospital Sorocabana para discussão em 

outro momento.  

Eu, quando fui vereador, até ameaçado de morte fui por causa do Hospital 

Sorocabana e a Polícia Federal destacou policiais para fazerem a segurança minha e da 

minha casa. Na ocasião havia um bispo, bispo Amorim, que pretendia transformar o 

hospital num outro tipo de empreendimento e agora recentemente o vereador Paulo 
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Frange organizou um evento para discutir a possibilidade de que um empreendimento 

imobiliário se viabilize onde é hoje uma área altamente valorizada que é do Hospital 

Sorocabana.  

Ali funciona uma AMA, uma Rede Hora Certa e um CER. Entretanto, a gestão lá 

é feita pela Associação Saúde da Família e o hospital, que tem toda uma história em São 

Paulo, mas também em Botucatu, que era dos antigos ferroviários da Fepasa, está 

desativado. A zona oeste não tem atendimento na área hospitalar e isso sobrecarrega 

inclusive o Hospital Universitário. Então tem toda uma correlação que justificaria o 

porquê de nós conversarmos sobre isso, até porque havia uma proposta de municipalizar 

o Hospital Sorocabana mediante um termo de cessão aprovado aqui na Assembleia e o 

que se fez foi um meio termo, foi uma permissão de uso a título precário e uma 

reivindicação feita pelo Hospital das Clínicas de usar dois andares para retaguarda do 

HC sob gestão da OS Fundação Faculdade Medicina da USP.  

Tudo isso sem discutir com o Conselho Estadual de Saúde, sem discutir com o 

Conselho Municipal de Saúde e sem nós avaliarmos qual seria a melhor alternativa, 

qual é a vocação daquele equipamento. Deveria ser um hospital geral voltado à clínica 

médica, cirúrgica, ginecologia, obstetrícia, pediatria ou deveria ser uma retaguarda do 

Hospital das Clínicas, a exemplo dessa discussão feita aqui com o atual deputado 

estadual José Américo, ex-vereador, quando nós discutimos aquela situação do 

patrimônio lá no Pacaembu? O que fazer dele?  

Então, Sr. Presidente, quando nós estamos discutindo aqui a questão da 

organização social, nós estamos indo além da questão orçamentária e financeira. Nós 

estamos discutindo qual é a lógica do sistema estadual, do sistema municipal de Saúde e 

como as decisões são tomadas. Qual é o grau de autonomia que, por exemplo, a 

organização social ou que a Secretaria de Estado tem sem que a população e a 

Assembleia participem dessa discussão?  

Eu queria encerrar, já que não é possível nós discutirmos isso, pedindo que a 

assessoria jurídica da fundação nos forneça a informação de quando ela foi qualificada 

como OS; quando foi firmado o contrato com as unidades, entre elas o Icesp; e quando 

está previsto o término desses cinco anos que têm cobertura legal, porque aí nós vamos 

ter um sério problema de como equacionar o problema do pessoal na relação com a 

autarquia especial.  

Considerando que não foi contestada a informação de que são efetuadas 

complementações salariais e considerando que o Tribunal de Contas do Estado, agora 
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no último dia 19 de junho, publicou um comunicado SDG 019 - já havia o comunicado 

016, que eu acredito que seja de conhecimento da assessoria jurídica -, que obriga as 

organizações sociais e, também, o poder público, a tornarem transparentes, nos 

respectivos portais, todos os gastos efetuados com recursos públicos. De acordo com a 

lógica do julgamento feito no Supremo Tribunal Federal, que a Fundação Faculdade de 

Medicina nos informe quais são os profissionais que recebem complementação salarial 

com recursos da Fundação Faculdade de Medicina. E os valores.  

Acabamos de aprovar, aqui, que ingressemos em juízo ou que solicitemos à 

secretaria de estado e à secretaria municipal a remuneração dos dirigentes. 

Precisamos saber, do ponto de vista da transparência (que a nossa faculdade 

sempre defendeu, que o Hospital das Clínicas sempre defendeu, e a Fundação Faculdade 

de Medicina, como o doutor Fava também afirmou) qual é o montante de recursos 

utilizado hoje para complementações salariais, com base nos recursos disponíveis na 

Fundação Faculdade de Medicina. 

 

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

Excelência. Vou passar às mãos, desde já, o Comunicado SDG 16, do Tribunal de 

Contas e também o de número 18. Se não tiverem tomado conhecimento, para que 

tomem conhecimento.  

Vou solicitar ao jurídico para que encaminhe a requisição de documentos e 

informações, feitas pelos deputados. Peço que seja feito em oito dias úteis, por 

gentileza. Se precisar de mais prazo, é só solicitar.  

Preciso me ausentar por uns cinco minutos. Gostaria de pedir ao deputado Barros 

Munhoz que presida os trabalhos.   

Está aqui, presidente. Presidente da Assembleia, ministro... Vamos dizer o 

seguinte: trabalhamos muito, eu como relator e V. Exa. pelo royalty, pelas 

universidades. Não é, deputado? Vossa Excelência como líder e eu como relator da 

LDO. Passo a Presidência ao nobre deputado.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Aproveitando o ensejo, 

que assumi a Presidência, vou fazer umas 320 perguntas. Mas são rápidas. Antes da 

meia noite saímos daqui.  

Alguém ainda está inscrito? Pois não, tenha a bondade, por favor.  

 

O SR. FLÁVIO FAVA DE MORAES - Preciso deixar bem claro o que está 

sendo, na nomenclatura, dito como complementação salarial. Não é uma 

complementação no salário da pessoa. É uma complementação que remunera outra 

jornada de trabalho, acrescida a aquela que ela tem como empregado. Porque, senão, dá 

a impressão de que é um recurso financeiro a mais, que integra a própria jornada de 

trabalho. É uma jornada extraordinária, em contrato e com carteira assinada. 

Exatamente igual o funcionário normal. 

Finalmente, o outro comentário que o Chedid havia pedido que eu fizesse. O 

conceito de hospital universitário que há no Hospital das Clínicas ultrapassa a questão 

assistencial. Ele tem uma vinculação muito forte com os processos de extensão fora do 

hospital. Mas, principalmente, na área de pesquisa.  

Saibam, os colegas aqui presentes, que a internacionalização do HC foi uma 

consequência da especialização enorme que ele adquiriu, a ponto de, hoje, só em termos 

de pesquisa, o HC estar envolvido em 37 projetos internacionais de desenvolvimento e 

avanço da Medicina.  

Vou dar o último exemplo, que talvez todos saibam, que ocorreu agora no HC. 

Foi o primeiro transplante de útero, de pessoa falecida para pessoa que não tinha 

condições gestacionais. Esse transplante não só foi executado com sucesso, como 

permitiu o desenvolvimento embrionário e fetal de uma criança que nasceu e está muito 

saudável. É uma conquista de absoluto alcance social e humanístico, que ultrapassa 

fronteiras. 

O HC e a Faculdade de Medicina têm exemplos marcantes de pioneirismo na área 

médica, compatíveis com equiparações às melhores universidades internacionais. Ela 

não tem só um foco assistencial, mas um foco de demanda de desenvolvimento, de 

conhecimento e de auxílio à atividade pessoal na terapêutica dos doentes. Assim poder-

se-ia citar, retrogradamente, o primeiro transplante de coração e de fígado. E contar um 

monte de vantagens benéficas à saúde que foram lá desenvolvidos. 
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Mas teve uma enorme repercussão, essa última conquista do transplante uterino. 

Principalmente em beneficio das pessoas que, por razões médicas, não podiam 

engravidar. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Estamos satisfeitos e 

quero reiterar os cumprimentos que já fiz, quando da minha indagação, à nossa querida 

Faculdade de Medicina, ao nosso Hospital das Clínicas, ao nosso Itaci, Instituto de 

Tratamento do Câncer Infantil, enfim, ao nosso complexo. Como os senhores chamam 

lá, da Dr. Arnaldo? O quadrilátero da Dr. Arnaldo.  

O Adhemar de Barros, com aquele jeitão dele, dizia nos comícios: “Fui em quem 

construí o hospital que fica à esquerda de quem sobe a Rebouças, o Hospital das 

Clínicas. Fui eu, também, quem construí aquele hospital que fica à direita de quem 

desce a avenida Rebouças.” Aqui, só nós três entendemos essa brincadeira. O Neder era 

criança ainda. 

Brincadeira à parte, a coisa aqui é séria. O intuito é melhorar, sem dúvida alguma. 

Mas sem, jamais, esquecer tudo o que foi feito e é feito. Aquilo ali, realmente... Outro 

dia fui ao Icesp e fiquei, sinceramente, emocionado. Porque não é em qualquer lugar do 

mundo que uma pessoa pobre tem a assistência que tem aqui no nosso querido estado de 

São Paulo. Com todas as dificuldades e com todas as falhas existentes.  

Doutor Flávio, muito obrigado. Doutor José Otávio, muito obrigado. Vamos 

passar para a próxima pessoa a ser ouvida. Um abraço. 

A próxima pessoa a ser ouvida é o Dr. Lavínio Nilton Camarim, presidente do 

Cremesp - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Ele, dizendo que 

não poderia comparecer, indicou três pessoas - um conselheiro vice-corregedor, que é o 

Dr. Aizenaque, a Dra. Míriam Ribeiro, que é médica fiscal do Cremesp, e a Dra. Olga 

Codorniz Campello, que é advogada-chefe do departamento jurídico do Cremesp. 

Como o requerimento foi feito pelo nobre deputado Carlos Neder Lula, eu indago 

dele se mantém a audiência dos indicados ou se insiste na convocação ou no convite ao 

Dr. Davi. 

Tem a palavra o nobre deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu acho importante nós 

ouvirmos o Conselho Regional de Medicina. Pode ser que mais adiante nós avaliemos 
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que seja necessária a vinda do presidente, mas eu acho que as pessoas que aqui estão 

estão em condição de responder as dúvidas que temos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem mencionada, 

eu chamo para tomar assento à Mesa o Dr. Aizenaque. Ou faríamos a oitiva de todos 

simultaneamente, deputado Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu acho que poderiam ser os três. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Os três ao mesmo tempo. 

Então, eu solicitaria a Dra. Míriam, também, e a Dra. Olga, por favor. 

Então, como é praxe, eu acho que o senhor poderia, Dr. Aizenaque, falar alguma 

coisa sobre a temática da CPI em nome do Conselho e, se a Dra. Míriam e a Dra. Olga 

desejarem fazer algum comentário, também terão essa oportunidade. E aí, nós abrimos a 

palavra aos deputados. 

 

O SR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - Boa tarde, deputado 

Barros Munhoz, presidente da Mesa, e, na pessoa do Dr. Carlos Neder, deputado que 

nos convocou e nos convidou, eu gostaria de cumprimentar os deputados presentes. 

Inicialmente, deputado Barros Munhoz, eu gostaria de tecer algum comentário 

breve sobre a função do CRM. 

O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de Medicina foram 

criados pela Lei 3.268, de 1957. São autarquias de direito público federais, 

regionalizadas, lógico. 

A função precípua do Conselho Regional de Medicina é a fiscalização do 

exercício ético da profissão de médico, bem como zelar por todos os meios que forem 

cabíveis e pertinentes e as suas competências, pelo bom exercício da Medicina. 

Quando nós falamos em zelar pelo bom exercício da Medicina, incluem-se aqui as 

condições de trabalho, as condições de remuneração, as condições de equipamentos e de 

materiais de que tem que dispor esse médico para poder exercer de maneira adequada a 

sua profissão; e, também, a inter-relação que o médico tem que ter com as outras 

profissões de Saúde, as quais têm muita importância - todas têm importância igual. 
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Mas, como aqui falaremos somente do Conselho Regional de Medicina, não 

vamos nos dirigir às outras profissões, lembrando, sempre, que a Medicina não se faz 

sozinho, ela se faz com equipe de outros trabalhadores, de diversas profissões. 

Eu gostaria também de citar aqui a presença do conselheiro Otelo Chino Júnior, 

que também está presente, também é conselheiro da Casa. Lembrando, também, que 

apesar de o Conselho Regional de Medicina lutar de maneira efetiva a favor de uma 

remuneração digna e justa para o médico, o Conselho Regional de Medicina não tem as 

prerrogativas do sindicato. 

Então, existem limitações ao Conselho Regional de Medicina, mas não 

impedimento de que o Conselho esteja trabalhando junto com as outras entidades 

médicas. 

Com relação às organizações sociais de Saúde, o Conselho Regional de Medicina 

tem como função, quando demandado de forma não anônima, elaborar ou instaurar 

sindicâncias para apurar eventuais denúncias ou reclamações que sejam feitas com 

relação ao funcionamento, com relação ao quadro de profissionais médicos, com relação 

à disponibilidade de materiais e medicamentos, de falta de remuneração, de desrespeito 

à profissão médica. 

E, nessas sindicâncias que são instauradas, o Conselho se utiliza do departamento 

de fiscalização - aqui representado pela Dra. Míriam Ribeiro -, onde nós vamos até 

aquele estabelecimento de Saúde identificar todas as causas envolvidas naquela 

denúncia; além disso, verificar, também, as outras condições, mesmo que não tenham 

sido denunciadas, que fazem parte do bom funcionamento de um estabelecimento de 

Saúde estabelecido pelas normativas tanto da RDC 50, da Anvisa, como do Código 

Sanitário, como do Código Sanitário Municipal e outras legislações pertinentes, sempre 

buscando averiguar e avaliar de maneira integral aquilo que está sendo demandado. 

Então, o departamento de fiscalização tem essa função. Essa fiscalização, depois 

de terminada, uma cópia dela é encaminhada para o órgão que a tenha demandado - ou 

o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Saúde - e ela faz parte da 

sindicância que vai ser instruída dentro do Conselho Regional de Medicina, para que 

seja apurado se existem ou não indícios de infração ética por parte dos médicos ou dos 

diretores técnicos envolvidos. 

É sempre bom reforçar que o Conselho Regional de Medicina não tem ingerência 

sobre a parte administrativa, sobre a parte financeira, sobre a parte gerencial dos 

estabelecimentos de Saúde, desde que não haja diretores técnicos médicos. Se houver 
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diretor técnico ou diretor clínico médico, existe resolução específica do Conselho 

Regional de Medicina, que é a Resolução 2.145, de 2016, que estabelece as 

responsabilidades por esse diretor técnico ou diretor clínico médico sobre o que ocorre 

naquele estabelecimento de Saúde. 

Em havendo irregularidades, obviamente entendemos que existem demandas que 

não podem ser supridas de imediato. E, ainda mais, em hospitais públicos ou privados, 

as correções que sejam necessárias não se fazem do dia para a noite. Então, havendo 

essa necessidade, pode-se haver uma penalização do diretor técnico ou clínico quando 

comprovado que não agiu com zelo e responsabilidade no cumprimento de suas 

obrigações, ou, quando esse diretor técnico ou clínico trabalha com zelo mas existem 

limitações financeiras que não são de sua competência, nós podemos propor um TAC - 

Termo de Ajustamento de Conduta - para que sejam corrigidas essas irregularidades. 

E, durante o tempo de vigência desse Termo de Ajustamento de Conduta, o 

Conselho Regional realiza outras fiscalizações para verificar se estão havendo correções 

das irregularidades que foram observadas. 

De maneira inicial, eu gostaria de passar a palavra à Dra. Míriam, e depois à Dra. 

Olga, para que se manifeste também caso seja necessário. 

 

A SRA. MÍRIAM RIBEIRO  - Bom, eu quero cumprimentar também todos os 

deputados, o presidente, Carlos Neder, que é da minha turma na faculdade de Medicina 

da USP. É bom vir aqui. 

Eu acho que está completo o que foi falado, com uma questão, que eu acho 

importante todo mundo saber: que qualquer serviço de Saúde que tenha, pelo menos, 

um médico trabalhando, é obrigatório, por lei, estar registrado enquanto serviço de 

Saúde no Conselho Regional de Medicina e, portanto, no CFM. 

Esse serviço, a partir dessa questão, é objeto de fiscalização, sempre, do conselho. 

Nesse sentido, todos os serviços de Saúde que tenham, pelo menos, um médico 

trabalhando, deverão estar sob a ótica das legislações pertinentes ao Conselho e das 

legislações municipais, federais e estaduais. Esta é a nossa função. 

Temos visto as organizações sociais da mesma forma que os outros serviços 

privados ou públicos. A demanda é da sociedade, do Ministério Público, dos conselhos 

de Saúde, das secretarias e, nesse sentido, o caminho falado pelo doutor é o percorrido 

na sociedade, mas com uma questão que merece ser colocada, que é que o departamento 

de fiscalização pode ter a prerrogativa para análise do conselheiro de indicar - caso 
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tenha sido um pedido do próprio Cremesp e que a fiscalização tenha detectado algo 

irregular - um encaminhamento para a vigilância sanitária ou para o Ministério Público, 

que são os órgãos fiscalizatórios sob outro âmbito. Nesse sentido, o conselheiro, nesta 

averiguação, analisará essa solicitação. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A Dra. Olga não é médica, é advogada. 

 

A SRA. OLGA CORDONIZ CAMPELO - Boa tarde a todos. Cumprimento a 

Mesa e os deputados. 

Na verdade, já foi colocado aqui pelo nosso vice-corregedor, que está 

representando o presidente do Cremesp, todo o trâmite, da sindicância, da competência 

do Conselho, e foi complementado pela Dra. Miriam. 

Do ponto de vista jurídico, quando há alguma dúvida jurídica, encaminhamos para 

o departamento jurídico. Mas, enfim, já foi mencionada toda a competência do 

Cremesp.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Carlos Neder, então, autor do requerimento, 

tem a palavra. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quero, em primeiro lugar, cumprimentar 

o Dr. Grimaldi, conselheiro e vice-corregedor, depois, se ele pudesse, gostaria que nos 

esclarecesse melhor o que significa essa função de corregedor ou de vice-corregedor 

dentre as atribuições do Conselho Regional de Medicina. 

Cumprimento, também, a Dra. Miriam Ribeiro de Lima, minha colega de 

faculdade, é uma satisfação vê-la; e a Dra. Olga Cordoniz Campelo Carneiro, advogada, 

chefe do departamento jurídico do Cremesp. 

A ideia de convidá-los a esta CPI partiu da constatação de que há contratos de 

gestão firmados com entidades privadas e qualificadas como organizações sociais. Isso 

significa que o poder público delega a elas competências. Entretanto, fomos observando 

que elas acabam subcontratando outras empresas, sobretudo empresas médicas 

contratadas como pessoas jurídicas. 

Algumas OSs optaram por este caminho e outras por fazerem contratos por CLT, 

sem recorrer a pessoas jurídicas. Não há uma uniformidade na maneira de agir. 

Entretanto, ao analisar estas empresas subcontratadas, observamos que elas são, 
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sobretudo, empresas médicas e que algumas dessas empresas contam, em seu quadro 

societário, com funcionários públicos que, atuando dentro das empresas, prestam 

serviço ao próprio poder público, o que está em desacordo com o estatuto do 

funcionário público. 

Também nos deparamos com alguns profissionais que anunciaram serem diretores 

técnicos sem que, necessariamente, estivessem registrados no Cremesp nessa condição. 

Vamos pegar um exemplo clássico aqui nesta CPI, o Dr. Michel Fukusato. Ele tem dois 

vínculos, 40 horas semanais, se apresentou como sócio administrador de uma empresa, 

portanto com uma remuneração diferenciada em relação aos colegas médicos, uma vez 

que ele cumpre essa função de administração desta empresa. Esta empresa atua, em um 

primeiro momento, na sua própria residência; em um segundo momento, mais 

recentemente, ele tem uma empresa própria e cedeu uma sala para que ali se instalasse a 

empresa em que ele tem sociedade. Ao lado disso, ele ainda é diretor de um hospital 

privado em Mogi das Cruzes.  

Portanto, são incompatíveis o tempo contratado, as características do contrato 

mantido com o poder público e a criação de uma empresa como esta e a prestação de 

serviços ao próprio poder público. Além disso, ele informou ser diretor técnico. Nós 

fomos levantar e ele consta, no CRM, como anestesista e não mais que isso.  

Começamos a perguntar às organizações sociais, afinal de contas, quem cuida 

disso. Já que vocês recebem uma delegação do poder público mediante um contrato de 

gestão e, em tese, são responsáveis pelo uso correto do dinheiro público, vocês 

fiscalizam? “Não, nós entendemos que isso não é competência nossa”. E aí começamos 

a cobrar e eles disseram que o profissional, quando vai ser contratado, assina um termo 

dizendo que está ciente de que não pode, sendo funcionário público, prestar serviços 

que vão onerar o poder público.  

Entretanto, esta CPI está funcionando desde o final do ano, quando ela foi criada; 

levou um tempo para ser instalada. O contrato do Seconci ao qual ele é vinculado é 

desde 2015. Nós estamos em 2018. Três anos depois, depois de a CPI levantar o 

problema, aparece um termo assinado por ele, registrado em cartório e datado do início 

da criação da CPI, dizendo que ele tinha ciência de que não poderia prestar serviços 

onerando o poder público. Entretanto, a mesma empresa que ele constitui tem outros 

cinco profissionais, funcionários públicos estaduais, que nem pediram exoneração e 

tampouco apresentaram o mesmo termo.  
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E onde entra o Conselho Regional de Medicina nessa história? No momento em 

que questionamos a organização social, a resposta que ela nos deu foi a seguinte: que 

não cabe a elas fazer a fiscalização das empresas subcontratadas, o que nós, o Ministério 

Público e o Tribunal de Contas caracterizamos como contratos quarteirizados. Partimos 

do pressuposto de que o vínculo estabelecido com o poder público pela OS é uma 

terceirização e, portanto, os subcontratos são quarteirização. Porém, há todo um debate 

sobre esse tema, não há acordo sobre isso. E eles atribuíram ao Conselho Regional de 

Medicina a responsabilidade.  

Na sua apresentação inicial... E depois a Dra. Miriam acrescentou que todos os 

serviços de saúde que contenham pelo menos um médico em seu quadro 

necessariamente necessitam ter um registro no Conselho Regional de Medicina e ficam 

passíveis de uma fiscalização por amostragem, suponho, dado que o número é muito 

grande. Entretanto, o senhor falou que a sindicância é aberta quando o Conselho 

Regional de Medicina é demandado.  

Ocorre que, analisando a legislação, percebemos que o Ministério Público é quem 

mais demanda o Conselho Regional de Medicina, solicitando fiscalização. Em 

decorrência disso, é aberta uma sindicância que V. Sa., na condição de  vice-corregedor, 

encaminha para o departamento de fiscalização, onde a Dra. Miriam atua. A fiscalização 

é feita por um médico ou uma médica fiscal. Em decorrência, é elaborado um relatório e 

uma cópia vai desta sindicância para o Ministério Público e outra para análise interna do 

Conselho Regional de Medicina. Havendo suspeita de erro médico, é aberto um 

processo disciplinar. Para toda denúncia recebida pelo Conselho Regional de Medicina, 

seja por iniciativa do Ministério Público, de anônimos, como o senhor mencionou, de 

usuários ou de médicos, é aberta uma sindicância. 

A quantidade de denúncias na imprensa envolvendo as organizações sociais é 

estarrecedora. 

A questão é: por que o Conselho Regional de Medicina não abre, de ofício, esse 

tipo de procedimento, sabendo que essas empresas contam com médicos no seu quadro 

de pessoal? Por que é preciso aguardar o Ministério Público Estadual acionar o 

Conselho Regional de Medicina para, só então, tomar providências que podem resultar, 

inclusive, em um termo de ajuste de conduta? 

 

O SR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - Inicialmente, preciso 

fazer um esclarecimento.  Nós somos 42 conselheiros do CREMESP no estado de São 
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Paulo. Há 265 delegados, que nos auxiliam nas sindicâncias; não na parte processual, 

porque a parte processual compete, única e exclusivamente, aos conselheiros. 

Somos 148 mil médicos e cerca de 54 mil pessoas jurídicas no estado de São 

Paulo. Com relação ao que foi dito, o único reparo que eu gostaria de fazer é que as 

denúncias anônimas não são acatadas pelo Conselho Regional de Medicina, por força de 

lei, mas sempre que nós recebemos alguma denúncia, entramos em contato com aquela 

denúncia - se for por e-mail, telefone ou WhatsApp - para ver se a pessoa quer figurar 

como polo ativo e, assim, se identificar. Se ela se identificar, nós instauramos a 

sindicância. 

Com relação às denúncias que ocorrem, independente de ser o Ministério Público 

ou o usuário, o Cremesp, também por força de lei, instaura as sindicâncias de ofício. Em 

Campinas, inclusive, fizemos isso com o Hospital Ouro Verde, que está passando por 

uma situação catastrófica. Isso também foi feito em Cubatão. Nós tivemos a informação 

de que estava havendo algum problema na região de Cubatão em uma visita a médico 

da cidade de Santos. Instauramos, de ofício, uma sindicância para apurar as condições 

que se apresentavam naquela região. 

Obviamente, nem todas as denúncias que circulam nas notícias das mídias 

eletrônicas, sociais, escritas e faladas têm a ver com o exercício da medicina. Então, se 

não houver algum fato que seja do exercício da medicina, o Cremesp está 

impossibilitado de fazer a sua atuação sindicante. Por exemplo, se houver uma denúncia 

de que um médico usuário de droga foi preso enquanto fazia uso de droga fora de 

plantão, só porque ele é médico, isso não é da competência do Conselho Regional de 

Medicina. Apesar de ele ser médico, esse fato não tem a ver com o exercício 

profissional. 

Então, se o fato em questão é uma denúncia sobre gerenciamento das OSs, salário 

das OSs, forma de gestão que está sendo aplicada pela OS, isso é um problema 

administrativo, gerencial. Isso não envolve, em si, o exercício da medicina. Na hora que 

tivermos denúncias ou informações de que o exercício da medicina, mesmo que seja 

com relação à falta de remuneração ou remuneração inadequada... Abro um parêntese 

para esclarecer para aquelas pessoas, o deputado Carlos Neder não precisa, porque está 

muito bem esclarecido, mas é realmente catastrófica a situação de contratação por 

algumas organizações sociais de Saúde. 

Infelizmente, não é só o fato de quarteirizarem um serviço para qual o foram 

terceirizadas. Às vezes, as empresas que foram quarteirizadas subcontratam outros 
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profissionais médicos e obrigam que eles sejam PJ, eles têm que fazer contrato de 

pessoa jurídica individual para poder prestar serviço. Isso não é só com as 

quarteirizadas, algumas organizações sociais de Saúde exigem que o médico seja uma 

pessoa jurídica para ser contratado. 

Algumas organizações sociais de Saúde não têm sequer contato. Existem médicos 

que trabalham em alguns estabelecimentos de Saúde que só trabalham, porque fizeram 

um acordo verbal. Não há nenhuma garantia de trabalho, nenhuma garantia de 

remuneração, eles só têm a garantia de exercer a função. Não sabem se vão receber. 

Infelizmente, nessa situação, muitas vezes, só sabemos disso quando recebemos uma 

denúncia por remuneração inadequada ou injusta. Aí vamos fazer a fiscalização. A 

fiscalização chega lá e, quando vai levantar os vínculos, descobre que há várias pessoas 

com diversos tipos de vínculos diferentes, e até sem vínculos, trabalhando nessa 

instituição. 

Obviamente, se o assunto for salário de diretor de OS, não é da competência do 

Conselho Regional de Medicina. Agora, OS remunera mal. Ou em qualquer outra, não 

precisa ser OS, pode ser em hospital público, hospital privado, ou qualquer 

estabelecimento de Saúde, a remuneração está abaixo do adequado, as condições de 

trabalho não são adequadas, e o Cremesp vai sim instaurar uma sindicância de ofício. 

É que, às vezes, quando chega a notícia, já houve um ente público que nos 

acionou também. Eu mesmo, como vice-corregedor, tenho que estar ligado em todas 

essas notícias. Muitas vezes, eu imprimo o material que saiu no “Estado de S. Paulo” ou 

na “Folha de S. Paulo”. Quando vou pedir para instaurar, o Ministério Público já pediu 

para instaurar, e aquele material é juntado àquela sindicância que já foi instaurada. 

Então, o Cremesp, em momento nenhum, furta-se a instaurar a sindicância para apurar o 

exercício da medicina. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O deputado Barros Munhoz preside esta 

reunião. Em razão do horário, vou restringir as questões apresentadas, mas gostaria de 

fazer uma solicitação. Primeiramente, quero que cópia do documento do Tribunal de 

Contas do Estado e do documento trazido pelo Ministério Público Estadual, que orienta 

todos os promotores, não só da área da Saúde no estado de São Paulo, sobre o que pode 

e o que não pode no processo de terceirização, de acordo com a leitura feita pelo órgão 

de controle, que é o Ministério Público Estadual... 
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Entendo que ambos os documentos são importantes, o do Tribunal de Contas, na 

medida em que ele identifica 23 itens em desacordo com a legislação e serviria como 

um roteiro para as ações do Ministério Público, em sintonia com o Conselho Regional 

de Medicina. E o documento do Ministério Público, porque, até prova em contrário, ele 

estabelece parâmetros para analisarmos essa questão. 

O senador José Serra acabou de aprovar, no Senado Federal, ainda em âmbito de 

uma comissão, uma proposta de modificação da Lei das OSs em âmbito federal. Há um 

substitutivo, e há todo um debate sendo feito em Brasília. Essa legislação tem 20 anos; 

aqui, em São Paulo, também. Estamos percebendo que essa legislação está totalmente 

em desacordo com a prática, porque demorou muito o julgamento do Supremo Tribunal, 

e o julgamento do Supremo foi além de dizer que é constitucional a modalidade. Ele 

estabeleceu condições de gestão pública que devem ser observadas. Isso consta do 

acórdão do julgamento no Supremo Tribunal Federal. 

Nesta CPI, nós recebemos vários contratos. Sr. Presidente, gostaria que cópias 

desses contratos pudessem ser oferecidas ao Conselho Regional de Medicina, de tal 

maneira que o Conselho Regional de Medicina faça uma fiscalização nessas empresas 

subcontratadas, cujos contratos já estão disponíveis aqui. 

Nós temos aqui contratos que foram trazidos como cópias. Temos também a 

relação de empresas de diferentes organizações sociais, como a trazida aqui pelo Sr. 

Mauri Bezerra, quando ele analisou a situação de contratos com o Governo do Estado, 

com a Prefeitura de São Paulo ou com as outras prefeituras. 

Pergunto: este procedimento nosso de entregar para vocês cópia de contratos ou 

relação de empresas subcontratadas, sejam quarteirizadas ou de outra, vocês o 

consideram legítimos para instaurar um procedimento ou nós precisamos agir de acordo 

com a normatização do Conselho? 

 

 O SR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - Deputado, como eu já 

disse, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia pública de direito privado, 

com interesse na saúde da população, porque zela pelo adequado exercício da medicina 

e pela fiscalização dos estabelecimentos de Saúde. Atualmente, nós temos em 

tramitação 7.200 sindicâncias no estado de São Paulo. 

No estado de São Paulo, se somados todos os outros estados do Brasil, não existe 

um número que seja próximo à quantidade de sindicâncias que estão sendo apuradas 

pelo Cremesp. O Cremesp é imbatível com relação a isso, pelo tamanho do estado. O 
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estado é um estado pujante, é um estado que demanda muito. Só complementando a 

pergunta anterior, quando na fiscalização nós observamos também esses vínculos que 

são inadequados ou indevidos, ou totalmente espúrios, essas observações constam da 

realização e são encaminhadas ao órgão demandante, ou até o próprio CRM. 

No caso em tela, onde foi citado pelo deputado o encaminhamento para o 

Cremesp desses contratos, para nós é de grande valia, porque quando nós chegamos em 

um  estabelecimento de Saúde para fiscalizar, nós vamos fiscalizar o que é feito  

naquele estabelecimento de Saúde, e, muitas vezes, nós não ficamos sabendo que aquele 

médico é de uma empresa quarteirizada ou é uma outra... 

Nós recebemos a escala de plantonistas, recebemos o dimensionamento de 

médicos por plantão, por turno, o atendimento que é feito, para se avaliar se existe ou 

não uma adequação do número de médicos e do atendimento que é feito, mas, 

dificilmente, nós temos essa informação. “Esse aqui é da empresa tal, esse aqui é PJ, 

esse aqui não tem contrato”. 

A fiscalização tem que fazer uma busca ativa no momento da fiscalização. Então, 

certamente, deputado, recebendo esses documentos da mão da Assembleia Legislativa, 

pelo interesse na Saúde Pública, e que é nossa obrigação, certamente serão instauradas 

sindicâncias para apurar quais as condições de exercício profissional médico e as 

responsabilidades médicas e daqueles gestores, com relação à responsabilidade técnica, 

os diretores técnicos e clínicos, nessas condições. 

Nós certamente faremos essa sindicância para apurar o que está acontecendo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, para encerrar minha participação, 

Sr. Presidente, o vice-corregedor usou um adjetivo que, se tivesse sido utilizado por 

alguém da oposição, seria considerado algo inapropriado, um exagero. 

O senhor falou que são “catastróficas” as modalidades de contrato que são hoje de 

conhecimento do Conselho Regional de Medicina. Eu peço a Vossa Senhoria que 

ofereça a esta CPI exemplos dessas modalidades catastróficas de contratos 

quarteirizados, quinteirizados, eu sei lá qual é a nomenclatura que vocês utilizam, que é 

a PJ contratando outra PJ, contratando outra PJ, e chegando em uma situação em que 

você sequer sabe se o contrato foi verbal ou se ele foi formalizado, se o cidadão, o 

médico está sendo o sub-remunerado ou sequer remunerado, pela sua afirmação. 

O senhor mencionou três exemplos. Dois, eu incluiria mais um, que seria 

importante para a CPI nós recebermos aqui. O que vocês têm a respeito do Hospital 
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Ouro Verde, de Campinas, o que vocês têm a respeito do que foi identificado em 

Cubatão, e se vocês têm alguma fiscalização feita no município do Guarujá. 

Campinas, Ouro Verde, Cubatão, mencionada pelo senhor, e Guarujá, que é uma 

questão que nós estamos acompanhando, para saber se o Conselho Regional de 

Medicina, ao fazer esse tipo de fiscalização e análise de documentos, toma providências 

que possam ser úteis a esta CPI. 

Nós estamos fazendo algumas diligências. Cabe perguntar se, nas próximas 

diligências - elas são feitas sempre de surpresa, claro que não avisando previamente a 

unidade - há a possibilidade de o Conselho Regional de Medicina nos acompanhar. 

 

O SR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - Com relação às várias 

perguntas, especificamente, o Hospital Ouro Verde é motivo de sindicância, que foi 

instaurada, que está sendo acompanhada pela delegacia do Cremesp em Campinas, por 

causa das condições que existiam antes de... A remuneração inadequada, a falta de 

equipamento, falta de materiais. Isso é atribuído à OS que fazia a gestão do hospital, 

inclusive é motivo de processo criminal, porque foram envolvidas outras situações, 

além da situação médica. 

Isso aí ainda está sendo instruído, a sindicância. As responsabilidades ainda estão 

sendo apuradas. Apuradas as responsabilidades, no âmbito da atuação do Cremesp, ele 

fará a notificação, como já fez parcialmente, ao Ministério Público Estadual, em 

Campinas.  

Já foi feita, parcialmente, a notificação da mais recente fiscalização. Se não me 

engano, foi uns três meses atrás. Acho que uns três meses atrás foi feita uma 

fiscalização. Já foi passado o resultado dessa fiscalização e das condições de Saúde, que 

é o exame de funcionamento do hospital para o Ministério Público Estadual. 

Infelizmente, nós temos uma restrição muito grande. O Cremesp não tem 

autoridade para multar, para fechar, para autuar uma instituição de Saúde, apesar de ter 

autorização legal e competência para fiscalizar. 

Nós não atuamos. Então, o que nós fazemos é observar as irregularidades e 

encaminhar para quem pode fazer alguma coisa no âmbito estadual, para o Ministério 

Público Estadual, e para a Vigilância Sanitária, como já foi falado, através da Secretaria 

de Saúde do município ou do estado. 

Com relação a Cubatão, nós tivemos uma experiência um pouco ruim, de uma 

sindicância que já foi encaminhado ao Ministério Público também, o resultado. Essa 
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organização social de Saúde sucedeu outra organização social de Saúde, e as duas 

foram, literalmente, catastróficas com relação à Saúde do município. 

Dilapidaram o patrimônio público e, nas duas, havia denúncias de que entes 

públicos estariam gerindo as entidades, as organizações sociais, ou prestando serviço 

através de empresas terceirizadas ou quarteirizadas para essa OS, inclusive entes que 

ocupariam cargos mais elevados dentro do gerenciamento de um outro município. 

Isso tudo foi apurado e foi encaminhado para o Ministério Público Estadual. Por 

quê? Porque nós temos um limite de atuação, e esse limite da nossa competência nós 

temos que seguir, para que não extrapolemos as nossas competências e não sejamos 

alvo de ação judicial. Então, nós temos que parar naquele ponto e passar para quem tem 

o poder para resolver, que no nosso caso seria o Ministério Público Estadual.  

No Guarujá, existiram várias fiscalizações. Das fiscalizações, algumas foram 

arquivadas, por não haver problema, em outras foram abertos termos de ajustamento de 

conduta, para correção de irregularidades, basicamente, mas não por ser OS ou por não 

ser OS. Por ser um estabelecimento de Saúde, e houve uma demanda de que fosse feita 

essa fiscalização. 

Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande no Cremesp, porque, às 

vezes, nós identificamos situações que são realmente catastróficas. Eu acho catastrófico 

um médico - e se estão fazendo isso com o médico, também estão fazendo com os 

outros profissionais de Saúde - não ter vínculo de trabalho. Estão trabalhando sem saber 

se amanhã vão estar contratados. 

Isso é catastrófico para a população, para o indivíduo, como profissional. Isso é 

horrível. Acho que não tem uma definição melhor do que catastrófico, porque você ir 

trabalhar e não saber se no dia seguinte vai ter emprego para sustentar a sua família, 

porque a empresa para a qual você trabalha não se dignou a cumprir o que a lei 

trabalhista determina, isso é uma catástrofe social, e eu acredito que esta CPI tem uma 

importância extremamente grande na alimentação e na coibição de que esses atos 

continuem sendo feitos. 

Eu acho que talvez só por causa disso haja essa remissão, ou até eliminação, desse 

tipo de vinculação espúria do empregador com o empregado, que é vítima, que é 

vulnerável nessa situação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB -  Perfeito. Então, não sei 

se foi anotado o documento do Ministério Público, o documento do Tribunal de Contas 
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e os demais processos. Nós vamos enviar. Alguma coisa mais, deputado Carlos Neder? 

Não? 

Então, só me resta agradecer o Dr. Grimaldi, a Dra. Miriam e a Dra. Olga e, dada 

a hora adiantada, inclusive, encerrar a reunião, deixando à Presidência que comunique a 

todos os próximos passos. 

 

O SR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - Sr. Presidente, o 

Cremesp está sempre à disposição desta Casa.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, os contratos irão 

posteriormente? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB -  Os contratos serão 

enviados. Muito obrigado a todos. 

Está encerrada a reunião. 

 

* * * 

 

 

 


