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CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

29.08.2018 

 

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

Quero agradecer a presença do nobre deputado Carlos Neder e do deputado Cezinha de 

Madureira, este deputado na Presidência. Não constato quorum regimental neste 

momento, mas temos adotado o procedimento. Temos outra convocação às duas e trinta, 

mas nós pretendemos já dar sequência nas oitivas programadas para hoje.  

A primeira é do professor David Uip, ex-secretário de Saúde do estado de São 

Paulo e atual diretor da Faculdade de Medicina do ABC. Depois, a Sra. Glória Regina 

Bejarano Dalbone, presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, que 

será representada pelo Sr. Luciano Artioli Moreira, cirurgião-dentista que vai responder 

pelo Iabas. 

Eu gostaria de solicitar e agradecer, desde já, a presença do Dr. David Uip. Por 

gentileza, venha ao nosso lado. Quero agradecer a presença do Dr. David Uip, que 

sempre se colocou à disposição nos contatos telefônicos que fez conosco, para vir até 

esta CPI e contribuir.  

A CPI tem a principal função de aprimorarmos a legislação de 1998. É uma 

legislação de 20 anos. De lá para cá, o modelo foi se aprimorando, e é preciso que 

aprimoremos a legislação. Porque, o senhor, que já passou por lá e tem uma vida como 

médico e como gestor, sabe que existem as filantrópicas e as pilantrópicas. O que 

desejamos, aqui, é criar uma condição. Não somos contra o modelo. Mas queremos 

achar e sabemos que o senhor pode trazer, para a CPI, sugestões e ideias.   

Registro a presença do nobre deputado Cássio Navarro, que é o relator desta CPI. 

Trazer sugestões. Há uma grande discussão quanto à fiscalização do poder público nas 

OSs, à terceirização, à quarteirização, à remuneração. Dr. David Uip, vou passar a 

palavra ao senhor, para que o senhor faça as explanações iniciais. Depois, vou abrir aos 

deputados para que façam as perguntas.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, só para 

cumprimentar V. Exa. e cumprimentar o ex-secretário de Saúde, Dr. David Uip. Quero 

falar que a Saúde do estado de São Paulo, comparada a tudo que temos no Brasil, 
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mesmo com as dificuldades que enfrentamos em todo o País, ainda somos o primeiro 

lugar no atendimento e em todos os fatos da Saúde.  

É obvio que, como disse bem o deputado Edmir, é um modelo bom, que nós 

temos. Mas que pode ser muito aprimorado. Eu mesmo, por exemplo, acompanhei, 

quando presidente da Comissão de Saúde, a vontade do senhor de fazer algo melhor. 

Mas a legislação engessa. Acompanhei a sua luta. Quero só parabenizar o senhor pelo 

trabalho que o senhor teve à frente, ao longo dos anos, da Secretaria de Saúde do estado 

de São Paulo. O senhor é sempre muito bem vindo aqui nesta Casa.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Cumprimento o ex-secretário David 

Uip, e antes de ouvi-lo, eu gostaria de perguntar a V. Exa. se recebemos os documentos 

relativos à empresa Alfa, à Beta - não existe a Gama - à Ortec, à NC Care Serviços 

Médicos, e à GPN Med. Empresa, esta que foi aberta posteriormente à assinatura do 

contrato com o Seconci em Cotia. O contrato foi assinado em 1º de março e a empresa 

foi aberta no dia 9 de março.  

Pergunto a V. Exa. se essas informações já foram oferecidas à CPI, uma vez que 

entendemos que são graves. E é preciso que tenhamos a documentação, considerando o 

prazo de funcionamento da CPI.  

Lembrando que todas elas atuam no mesmo endereço comercial e todas mantém 

contrato com o Seconci. Então pergunto se recebemos a documentação, uma vez que os 

contratos são muito vagos.     

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim, excelência. A nossa 

sssessoria já esta verificando. Vossa Excelência tem os requerimentos? Poderia repetir 

os nomes, excelência? Só para facilitar. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Empresa Alfa Assistência Médica SS 

Ltda, empresa Beta Assistência Médica SS Ltda, empresa Ortec Ortopedia 

Especializada de Cotia Ltda, empresa NC Care Serviços Médicos Ltda e empresa GPN 

Med Clínica Médica Ltda. Todas com contrato com o Seconci e todas com o mesmo 

endereço comercial. Sentimos que os contratos eram muito vagos, razão pela qual houve 

a solicitação de que eles complementassem os documentos.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou pedir para a assessoria 

fazer esse levantamento e já retornamos com a resposta rapidamente, excelência. Muito 

obrigado. 

Vou passar a palavra ao Dr. David Uip. Quero agradecer-lhe pela presença. Fique 

à vontade. 

 

O SR. DAVID UIP - Boa tarde. Queria cumprimentar, primeiro, o presidente e os 

deputados aqui presentes. Quero agradecer a gentileza de me convidar. Não, de me 

convocar. Sempre tenho muito prazer e honra de vir a esta Casa e dar explicações.  

Era o meu dever como secretário. E hoje é o meu dever como agente público, 

militando na área de Saúde e, agora, como diretor geral da Faculdade de Medicina do 

ABC, que brevemente se tornará Centro Universitário. Terei a honra de ser o primeiro 

reitor do Centro Universitário. 

Obviamente, fiz questão de comparecer, falamos disso. Porque acho que o 

momento é absolutamente oportuno. De esclarecimento dos senhores deputados e da 

sociedade, a respeito de um tema que é absolutamente importante, que são as 

organizações sociais. Se V. Exa. permitir, vou fazer uma breve exposição. Acho que 

essa exposição elucidará boa parte das dúvidas que tenho visto e acompanhado, que 

foram geradas nesta Casa. 

Passa o primeiro, por favor? Esse é um diapositivo que mostra, mais ou menos, o 

fluxo de quando você decide por uma organização social. Quero dizer a V. Exas. que as 

organizações sociais, como todos sabem, elas datam... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por gentileza. Só para 

registrar a presença do nobre deputado Wellington Moura, que é o vice-presidente desta 

comissão. Obrigado.  

 

O SR. DAVID UIP - Pois não. A escolha recai em um chamamento público. Esse 

chamamento público pode ser feito de duas formas. No caso das OSs, são empresas 

privadas sem fins lucrativos. Depois, a escolha é por um contrato de gestão. Para que 

todos entendam.  
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Quando isto chega à decisão, como é essa instância de decisões? Primeiro, a 

localização da necessidade. A Diretoria Regional se incumbe do primeiro aparato de 

entendimento da situação. Ela faz o diagnóstico, leva a demanda à Controladoria de 

Contratos e Gestões,  que abre um processo. Este processo tem um chamamento 

público. A partir desse chamamento público é que começam todos os problemas.   

O primeiro momento é muito interessante. Como se qualifica uma organização 

social? Quem qualifica uma organização social, não é a Secretaria de Estado da Saúde 

ou da Cultura, seja lá quem for. É a Secretaria de Governo, que se obriga a respeitar 

todos os pleitos legais que possibilitam que essa OS, a partir daí, pleiteie qualquer 

posição junto a qualquer secretaria. A responsabilidade da escolha é da Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento que, obviamente, segue o rito processual, o rito da lei. 

Próximo, por favor. 

Aqui, acho absolutamente fundamental fazer a distinção do que é convênio e do 

que é contrato de gestão.  

Contrato de gestão é um instrumento firmado entre o poder público e a entidade 

qualificada como organização social, com vista à formação de parceria - esta palavra é 

muito importante - entre as partes, para fomento e execução de atividades relativas à 

gestão de um estabelecimento próprio do poder público. Faculta-se, ao Poder Executivo, 

a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem, bem 

como a destinação de bens públicos, mediante permissão de uso, necessários ao 

cumprimento das metas previstas no contrato de gestão.  

Essa é a Lei 9.637, de 1998, que rege o contrato de gestão. Próximo. 

Por que ele surgiu? Essa história é muito interessante, porque participei dessa 

história. Naquele momento, eu era médico do saudoso governador Mário Covas. O 

governador assumiu o governo de São Paulo e se deu conta de que havia, pelo menos, 

17 hospitais com obras inacabadas. Então ele tomou uma decisão, a primeira, de não 

construir nada antes que aquelas obras em andamento fossem terminadas. Há toda uma 

história. Aqui, à esquerda, há o Hospital Mário Covas que, por coincidência, hoje é o 

hospital de ensino da Faculdade de Medicina do ABC.  

Ele me pediu para ajudar a escolher a cor do hospital. Há muitos anos, assim foi. 

Todos os hospitais foram completados e estão em pleno andamento. Próximo. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem história, não é? Vou 

falar do Hospital Estadual Vila Alpina. Em uma quarta-feira de cinzas, o Vila Alpina 

estava parado. Eu era líder da bancada do PFL na Casa. Tínhamos 15 deputados aqui. 

Solicitamos o término do Vila Alpina. Ele esteve lá e foi negociar com o empreiteiro 

para reduzir custo, no meio da obra, e retomando a obra.  

Houve aquela briga porque tínhamos vereadores de oposição na capital, que 

sempre tiveram aquele estilo do Mário, aquele jeitão briguento. O vereador, que era do 

PT e que foi deputado nesta Casa, foi para a firma do Mário Covas, mas foi para 

agradecer, e o Mário pensou que ia ser agredido. Houve uma confusão, mas tudo se 

acertou. E a bancada, graças a Deus, viu o hospital ser terminado. Tem história, e isso é 

bom. 

 

O SR. DAVID UIP - Naquele momento, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e 

anteriormente, a Lei Camata, limitavam os gastos do governo com a folha de 

pagamento. Isso também ajudou a motivar a criação de uma situação intermediária. O 

próximo. 

Obviamente, estou falando de dados até o dia 16 de abril, quando fui exonerado, 

dia do meu aniversário. Não tenho os dados atualizados a partir de lá. Mas, de qualquer 

forma, do que se responsabilizam as OSs? Total de serviços, 118. São 43 hospitais, 

todos os AMEs, os Centros de Reabilitação, a Cross - Central de Regulação de Oferta 

de Serviços de Saúde, os Centros de Diagnóstico, Centros Laboratoriais e Centros de 

Estocagem de Material.  

Há de se imaginar - tenho acompanhado a CPI - a primeira pergunta: o aporte 

financeiro foi aumentado em relação às OSs? Sim, porque houve, há 20 anos, uma 

decisão de gestão. Quando se tomou essa decisão, que antecede ao meu cargo, optou-se 

pelas organizações sociais. Tudo o que foi criado, a gestão passou a ser das OSs.  

Nenhuma crítica à administração direta, nenhuma crítica às autarquias. Não 

diretamente. Mas as leis que regem a administração direta e as autarquias, muitas vezes, 

engessam e criam dificuldades na contratação e na mobilização de funcionários. Hoje há 

mais volume e mais aporte financeiro porque precisa haver um número muito maior de 

unidades sob a gestão de contratos de OSs. Próximo. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Queria registrar a presença 

do nobre deputado Barros Munhoz. Estou abrindo formalmente, até porque, temos 

quorum. 

Havendo número regimental, declaro aberta a 24ª 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 Organizações Sociais 

de Saúde - OSS - pelas prefeituras e pelo governo do estado de São Paulo.  

Quero registrar as presenças do deputado Cássio Navarro, do deputado Carlos 

Neder, do deputado Barros Munhoz, do deputado Wellington Moura, do deputado 

Cezinha de Madureira, este deputado na Presidência, além do nobre deputado Davi 

Zaia, que está chegando aqui. Obrigado pela sua atenção. Devolvo a palavra, para dar 

continuidade aos trabalhos, ao Dr. David Uip. 

 

O SR. DAVID UIP - Esse modelo de gestão foi se emancipando. Hoje, ele atende 

diversos municípios do Brasil. Além do estado de São Paulo, de vários estados. Passou 

a ser o modelo adotado por municípios e por estados. O próximo, por favor. 

Esse é outro diapositivo que chamo a atenção de V. Exas. porque ele é muito 

importante. Como são os macroprocessos de acompanhamento desses contratos? 

Primeiro, a elaboração dos contratos. Os contratos são muito rigorosos. Muito rigorosos. 

Que o digam as organizações sociais. Há a elaboração de contratos. Depois, o 

acompanhamento da execução físico-financeira e dos indicadores de qualidade dos 

contratos. Em terceiro, a prestação de contas e o cumprimento de exigências legais. O 

próximo. 

Notem, Vossas Excelências. Quando há a decisão, toma-se a decisão. Há uma 

convocação pública, minuta de contrato, prazos legais. Depois, a manifestação de 

interesse das OSs e a entrega de projetos à Secretaria da Saúde. Começa em nível 

central, via regional. Na sequência, a entrega, pelas OSs interessadas, do plano 

operacional e da documentação obrigatória. A análise dos investimentos pelas 

coordenadorias da Secretaria da Saúde. A análise técnico-financeira do plano 

operacional apresentado, com a elaboração do parecer conclusivo. Declaração das OSs 

gestoras. A reserva financeira tem que estar garantida. Elaboração do contrato de 
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gestão. Publicação no Diário Oficial. Encaminhamento, depois de cinco dias, para o 

Tribunal de Contas do Estado. 

Quero afirmar aos senhores que, em momento algum, eu, secretário, durante 

quatro anos e sete meses, tomei qualquer decisão sobre escolha de OS que não 

obedecesse aos critérios técnicos oriundos das comissões pertinentes. Sempre, 

impreterivelmente, não houve uma decisão que fosse diferente da decisão de quem me 

assessorava tecnicamente.  

Segundo fato. Nunca houve implicação política nas minhas decisões. Nunca 

houve solicitações, zero. Quero dizer, um processo absolutamente limpo. Quero afirmar 

mais uma coisa: jamais transgredi, concedi e permiti. Esse foi um processo indiscutível.  

Ouvi algumas das perguntas. Há algumas OSs que detém boa parte dos AMEs. 

Quando você põe um processo desses em disputa, ganha o melhor plano com o 

melhor custo. Eu, pelo menos, não conheço uma lei que limite o número de aparelhos 

de Saúde versus uma OS. Que pode ser aprimorado, podemos até pensar nisso. 

Vou dar um exemplo do que está acontecendo nesse momento. Eu ainda era 

secretário e a SPDM perdeu o AME de Botucatu. Agora a Seconci perdeu o AME de 

Sorocaba. E agora a Seconci ganhou o complexo hospitalar de Sorocaba. Eu não era 

mais secretário. 

Então, entendo que esse é um processo de disputa, no qual ganha o melhor plano 

com o melhor custo. Sem intransigências, sem transgressões. O próximo. 

O processo número 2 é o acompanhamento da execução de contratos. O 

acompanhamento é mensal através de metas de produção. Não tem glosa. Não existe 

glosa, mas você reduz o pagamento. Vamos mostrar à frente como isso é feito.  

Há o acompanhamento financeiro e quero dizer que é muito interessante que esse 

acompanhamento chega ao nível de detalhes. Ele é financeiro contábil, fluxo de caixa, 

custos e estratos bancários. Isso é feito mensalmente, além de haver no 

acompanhamento reuniões regulares presenciais. Ou seja, a cada três meses, e 

conversam com os responsáveis, especialmente com o pessoal da gestão de contratos. 

Outra coisa importantíssima é que são observados indicadores muito rígidos. E os 

indicadores são cada vez mais ampliados. 
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Os senhores visitaram a Cross e ela é muito mais do que uma encaminhadora de 

pacientes, mas nos dá indicadores financeiros e econômicos de qualidade e de 

posicionamento. Então, temos tudo isso. 

Elaboração de relatório de avaliação e execução de contratos de gestão trimestral. 

Como eu falei, a análise trimestral de variáveis, a análise semestral, reunião de 

avaliação, visitas técnicas. Esse é outro dado muito importante. 

Na minha gestão, houve dois momentos em que o Tribunal de Contas do Estado 

visitou todos os nossos AMEs. Eu não fui informado, não conhecia a estratégia, a 

tecnologia, mas, depois, o presidente Dimas Ramalho - quando isso foi concluído - 

chamou a mim e ao chefe de gabinete, o Nilson Páscoa, dizendo que não havia 

encontrado nenhuma alteração importante e me deu sugestões. O que eu achei muito 

pertinente e muito bom. 

E teve uma segunda, ainda no meu mandato, quando o Tribunal de Contas do 

Estado foi ver, de forma geral, hospitais e AMEs. Eles fazem isso e com muita 

competência, com toda regularidade, o que acho muito bom. Quanto mais vigiado, 

melhor. Pode ser aprimorado? Pode ser aprimorado. Muitas coisas. Então, quando ouço 

que as organizações sociais não são controladas, me causa espécie.  

Vou dizer da dinâmica. Primeiro, os órgãos internos, como mostrei. Depois, os 

órgãos externos. Além da presença do Tribunal de Contas do Estado, tem a Secretaria 

da Fazenda, que faz averiguações também posicionais regulares. Há toda uma forma de 

controlar e, mais para frente, vou mostrar o que adicionamos a esses contratos do ponto 

de vista do controle. Próximo. 

Esse é outro dado que eu gostaria de mostrar aos senhores. Se os senhores 

olharem, aqui trago gráficos que representam 2011 a 2016 - em 17 não há diferença - 

em cima do que foi contratado e do que foi executado. Tanto em quem atende urgência, 

internações e cirurgias ambulatoriais do hospital por dia. 

Os senhores vão ver que a barra vermelha sempre foi mais executada do que 

contratada. Uma média de 105%, com exceção de... próximo. Aqui, ainda... acho que 

isso é fundamental. O que interessa para o gestor público? É esse diapositivo. Satisfação 

do usuário. Os nossos AMEs têm uma avaliação de bom e ótimo, hoje, empatando com 

o Poupatempo, que é o equipamento do estado mais bem avaliado. Estamos chegando 

aos 97%, nível Poupatempo. 
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Então, o usuário do AME... e o nosso AME é Mais, porque ele faz procedimentos, 

tanto diagnósticos quanto cirúrgicos, e são muito bem avaliados. Falo isso com toda a 

tranquilidade, porque minha forma de gestão é ir aos locais. Fui aos hospitais, aos 

AMEs, aos prontos-socorros, então esta é a avaliação com vários quesitos. O senhor 

pode ver que vai do espaço físico à qualidade do ambulatório, do pronto-socorro. Então 

há uma satisfação indiscutível. E, na minha leitura, o que importa, no final das contas, é 

o paciente ser bem e adequadamente atendido. E isso prova. Próximo. 

Aqui é outra coisa que vi que houve dúvida, porque, em alguns momentos, 

especialmente em consultas ambulatoriais, o que é contratado não é 100% atingido. Eu 

vou falar de uma experiência de 43 anos atendendo o público e o privado. No meu 

consultório, atendo 20 consultas por dia. Impreterivelmente, o indivíduo que marcou a 

consulta, que foi referendado para a consulta, foi avisado, não aparece. Como você lida 

com isso? O meu consultório está pronto, os funcionários estão pagos, eu estou lá, mas 

ele não veio. Nós aprimoramos. 

Tentamos, por exemplo, no AME Heliópolis, uma nova forma. Ligar na véspera, 

mandar WhatsApp, para que a abstenção da presença diminuísse. Isso é um desafio para 

todo setor de saúde do mundo. Ontem, por coincidência, eu estive com um gestor inglês 

e lá eles fizeram o seguinte: o indivíduo que marca e não vai paga. 

Então, como é que podemos avançar? Mas, mesmo assim, não passa dos 95, 

chegando aos 105 por cento. Isso é um desafio. O indivíduo agenda a consulta e não vai. 

Como você lida com isso? 

Tem mais uma história muito curiosa. Posso garantir aos senhores que 30% das 

filas não existem. São filas provocadas não por culpa do usuário, mas porque ele vai em 

busca de alternativas e se inscreve em vários locais, principalmente para cirurgias 

eletivas. Então, como você desconta do prestador, ele pagou a água, a luz, os 

funcionários, está todo mundo lá, não tem como. Podemos aprimorar. Próximo. 

Aqui alguns AMEs, como eu havia relatado, notem os senhores, têm 100% de 

aprovação da população. Todos os AMEs têm a gestão por organização social. Próximo. 

Eu, quando entrei na secretaria, achei que deveria aprimorar, então, em 2005, criei 

a controladoria com o objetivo de, dentro da secretaria, termos formas adicionais de 

controle. O que é isso? O secretário executivo, Dr. Nilson Páscoa, que é o nosso 
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funcionário, seguramente, mais experiente, controla todo o sistema para dar um up a 

tudo aquilo que já existia, como vamos ver a seguir. Próximo. 

Vejam bem, a ouvidoria da Saúde. O nível de conclusão das reclamações é de 

97%, 333.730 situações que foram auditadas, ouvidas e resolvidas. Próximo. 

Sistema estadual de auditoria. Isso é regular, é o que o estado tem habitualmente. 

O estado regula, audita, vigia. Então, foram 350 auditorias do SUS, 27 auditorias de 

gestão de municípios e a AIH é a autorização de internação hospitalar. Foram auditadas, 

por mês, 208.985. Vamos à frente. 

Aí eu criei outra história, o raio-x da saúde. O que é o raio-x da saúde? 

Regularmente, reunimos o conselho, o CTA, e sorteamos um representante da 

benemerência, uma Santa Casa, um representante da administração direta, um de 

organizações sociais e sorteamos. Quando esse aparelho de saúde é sorteado, ele recebe 

todos os documentos que deve entregar preenchidos. Financeiro, econômico, de 

satisfação do usuário, entrada e saída, todos. Na sequência a secretaria toda vai para o 

local auditar. 

Então a entidade fala “me livrei do tal do David Uip”. Não. Porque ele volta para 

ser sorteado na lei seguinte. Qual é o recado? O recado é que o estado está auditado o 

ano inteiro, o tempo inteiro. 

Eu trouxe alguns exemplos de filantrópicas auditadas em 2017. Santa Casa de 

Palmital, Santa Casa de Batatais, pela administração direta o Instituto Dante Pazzanese 

e as organizações sociais Grajaú e a maternidade Interlagos. Quando eu saí tinha mais 

uma de cada uma dessas. Mas, mais do que isso, tínhamos na secretaria uma reunião 

semanal do CTA.  

O CTA alberga, nessa reunião, todos os assessores, todos os diretores, ata, 

discute-se tudo e resolvem-se os problemas. Com absoluta transparência. Por conta da 

crise que vivemos, às terças-feiras há outra reunião, a de crise. Aí com os coordenadores 

principais, onde se discute isso tudo de novo.  

E mais, na minha gestão houve o Conselho Superior de Gestão. Ele foi composto 

pelos ex-secretários vivos, no caso, Giovanni Guido Cerri e o Dr. José Guedes, e por 

empresários relevantes da sociedade. Isso para nos ajudar na gestão. E tudo isso também 

foi apresentado. O controle, inclusive, é aberto para a sociedade. 
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Além disso, toda reunião do Conselho Estadual que precedia ou postergava um 

pouquinho a minha vinda, há cada quatro meses, a esta Casa, eu apresentava um 

relatório de gestão, à semelhança do que eu fazia aqui, para o Conselho Estadual. 

Todas as vezes que o conselho estadual - e temos representantes aqui do conselho 

estadual - tinha dúvidas, principalmente a respeito das OSs, essas dúvidas eram sanadas 

com as equipes técnicas. Houve, inclusive, visitas presenciais em ambulatórios e em 

hospitais. Então, o conselho estadual participou disso tudo.  

Esta Casa também participou com seus representantes, uma comissão mista, com 

conselho estadual e representantes da sociedade e da secretaria, do ponto de vista de 

acompanhamento desses contratos de gestão. Então, obviamente, eu insisto que esses 

contratos foram auditados e avaliados como poucos que conheço. Pode melhorar? Tudo 

pode melhorar, estamos aqui para isso. O presidente teve muita clareza em sua posição 

de que estamos buscando melhorias e, claro, toda sugestão é muito bem vinda. 

Tem mais um dado sobre o qual quero falar com os senhores. Nenhuma denúncia 

que chegou à secretaria, inclusive as anônimas, deixamos de apurar. Apuramos tudo. 

Quero lembrá-los, foi até tema público, que teve uma denúncia anônima do Hospital do 

Grajaú. Todo mundo foi ouvido. Abri uma apuração preliminar, é assim que funciona, a 

sindicância punitiva vem depois, e todos os envolvidos foram ouvidos e chegou-se a 

conclusões. Não houve denúncia não auditada na Secretaria de Estado da Saúde. 

Inclusive as anônimas. 

Houve outras situações que foram muito importantes, fatos relevantes. Tivemos 

auditorias licitadas. Por entender que eram problemas substanciais, que envolviam 

particularidades não da expertise da Secretaria da Saúde, licitamos empresas de renome 

mundial em cima do que precisava ser apurado. Desde as nossas.  

Ali está a fundação do remédio popular, essa auditoria culminou com decisões 

importantes. O Instituto Fundação Butantã foi auditado. É quase inusitado você 

conseguir auditar uma fundação privada, nós auditamos. Auditamos o Hospital de 

Câncer de Barretos e a Fundação Pio XII, a Santa Casa de São Paulo - muitos não 

sabem, mas a Santa Casa de São Paulo tem uma parte que era OS e Santa Casa -, todos 

foram auditados e todos conhecem o resultado das auditorias. Também o Complexo 

Hospitalar de Marília e suas três fundações. Nós auditamos. 
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E por que não auditamos mais? Trouxe aqui para os senhores. Tenho decretos do 

governador em que, por conta da crise financeira, nós todos - o estado inteiro - fomos 

proibidos de contratar auditorias e assessorias por contenção de custo. Então, chegou 

um momento... e aqui estão todos os decretos. Tenho decreto de 2015, 16, 17, dizendo 

que essas auditorias só deveriam ser para responder aspectos legais.  

Assim, houve um momento em que nós poderíamos ter evoluído ainda mais, mas 

houve um problema de financiamento. 

Outra coisa que eu gostaria de dizer aos senhores é que quando eu entrei na 

secretaria, rapidamente vi que ela precisaria de uma reforma administrativa, como toda 

instituição que é... e nós começamos. Licitamos, para isso você precisa de uma 

assessoria, fizemos a primeira parte. 

Depois, graças ao que aconteceu, inclusive em cima de decreto, não foi possível, 

mas não nos deixamos parar pelo limite da assessoria. E evoluímos. Tenho um artigo 

publicado na Folha de S. Paulo, página três, no dia 22 de janeiro de 2018, com o nome 

“Saúde, investimento e gestão”.  

Se me permitem, em um minuto, ler: “O estado está passando um pente-fino nos 

hospitais públicos, inclusive os seus, escolhidos aleatoriamente por sorteio, para 

verificar como os serviços estão aplicando cada centavo e como controlam seus custos, 

por setor. Não se trata de gastar menos, mas sim de gastar melhor. 

Desde 2015, funciona na Secretaria da Saúde um núcleo de controladoria, cujo 

objetivo é combater o desperdício e a má gestão, além de atuar para coibir fraudes. A 

centralização das compras de próteses, adotada em 2016, permitiu que o governo 

reduzisse pela metade os valores gastos com a aquisição dos materiais, utilizados em 

cirurgias. 

A implantação de uma plataforma digital inédita viabilizou a transmissão de 

pedidos eletrônicos, garantindo transparência, segurança, agilidade e economia na 

elaboração de 750 convênios. O novo portal de contratos, que assegura renegociação e 

melhor gestão de 1.850 contratos terceirizados, e a digitalização de 100% das notas 

fiscais, todas validadas pela Receita Federal, são outros exemplos.”. 

Isso é a realidade de controle que acontece na secretaria. Próximo. 

Aí entra no processo, que eu chamo de macroprocesso 3, de prestação de contas e 

cumprimentos de exigências legais ao Tribunal de Contas do Estado. Como eu falei, o 
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Tribunal de Contas do Estado não apura o que acontece uma vez por ano, ele apura 

todos os dias, é assim que deve ser feito.  

Neste momento, eu, como ex-secretário, sou comunicado de tudo que vai ser 

apurado retroativamente. Não tem um dia em que eu não assine a ciência de algo que 

vai ser apurado pelo Tribunal de Contas do Estado. Tinha uma (ininteligível) inclusive, 

que hoje é um dos setores mais bem aparelhados do estado. Eles têm todo um 

aparelhamento de controle muito adequado, o que eu acho muito bom. 

Então, isso é feito. Prestações anuais, esclarecimento e justificativas. Outros 

órgãos que fiscalizam esses contratos são o Denasus e o Ministério Público. Relatório 

da produção financeira e física quadrimestral que eu vinha aqui à Assembleia e ao 

conselho estadual. Próximo. 

E aqui, só para mostrar aos senhores, o portal da transparência, onde nós 

publicamos absolutamente tudo. É acesso do cidadão, e direito, ver tudo aquilo que nós 

estamos publicando. Está tudo publicado.  

O próximo. Inclusive, os contratos, quando eles são aditados, eles também são 

publicados e encaminhados para o Tribunal de Contas do Estado.  

O próximo. A transparência das organizações sociais. 

Próximo. Mais um. Então, isso tudo é só entrar no site da Secretaria, que todo 

mundo tem acesso, com toda a transparência, a todos esses dados, a todos os contratos, 

a todos os convênios. 

O próximo. Aqui é um dado muito importante. É um diapositivo que demonstra o 

tipo de gerenciamento e a respectividade dos leitos operacionais. HOADs são os 

hospitais da administração direta. À direita, as organizações sociais, tanto os hospitais 

gerais e especializados, maternidade e outros. Depois vai ter um diapositivo que resume 

isso. 

O próximo. Então, os resultados. O número de leitos é muito semelhante entre os 

hospitais, tanto administrados pela direta, como organizações sociais. O número de 

leitos operacionais e UTI é 45% maior nos hospitais gerenciados pelas OSs. Por quê? 

Porque eles são mais modernos. 

Os hospitais do meu tempo eram criados com uma relação leito-UTI muito 

inferior, de cinco a oito por cento. Hoje, você não faz um hospital que não tenha uma 
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relação de quase 40%, porque os doentes são mais graves. Então, por conta dessa 

modernidade, você tem que ter mecanismos mais ágeis de gestão.  

Número de consultas médicas e ambulatoriais, atendimentos PS. É muito 

semelhante. O número de saídas versus internações é maior nas unidades gerenciadas 

por OSs, 88%, bem como o número total de cirurgias, 133%, como também a de partos, 

75 por cento. 

A taxa de ocupação. Também estão próximos entre a administração direta e as 

OSs. 

O próximo. Aqui também, para nós vermos os valores orçamentários. Então, é 

evidente que, quando você tem uma escolha de gestão e aplica essa gestão com mais 

frequência, e de uma forma resolutiva, você tem um investimento maior no tipo de 

gestão que você escolheu. Então, isso é para mim absolutamente evidente. 

Próximo. Agora, é o relatório do acompanhamento financeiro, comparando 

administração direta com organização social. Então, o gasto por paciente, que foi de 

1.616,92, para os hospitais gerais da administração direta, e 1.245 para os hospitais 

gerais administrados pelas OS, com uma diferença de 25 por cento. 

Então, eu provo aqui a escolha pela economicidade. Não há dúvida. Eu insisto que 

não é responsabilidade da administração direta. Não é por falha, não é por 

incompetência. É um sistema que precisa ser renovado e aprimorado. 

Gasto por saída, 10.997,12, administração direta, e 7.435 para as OS, uma 

diferença de 32,4 por cento. Finalmente, o gasto anual por leito operacional, 445.995, 

administração direta e 379.263 nas OS, uma diferença de 18 por cento. 

Temos como caminhar, e devemos caminhar. Primeiro, o compromisso com o 

cumprimento de metas. Tem que ser cada vez mais rigoroso. Nós temos que objetivar 

melhorias na administração direta, nós temos que trabalhar com a satisfação do usuário, 

e ela foi acima de 90%, é muito interessante. O indivíduo que adentra o SUS, gosta. 

Quem mais critica o SUS é aquele que não tem acesso, e essa é a dificuldade. 

O próximo. As OS - isso é fundamental - dão mais uma flexibilidade na gestão de 

RH, que permite a adequação do perfil assistencial e a mudança de demandas. Ela não 

tem impacto na responsabilidade fiscal.  

O que nós faríamos? Na minha gestão, deputado Carlos Neder, nós inauguramos 

13 hospitais estaduais, e estão para ser inaugurados mais três, são 16. Vinte e um anos. 
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Como é que nós fazemos, se não tivermos agilidade para poder contratar? Daqui a 

pouquinho vou falar disso. 

O mercado de OS, para as OS que têm competência, é um mercado maduro, e, 

quando é preciso, trocam-se as organizações sociais. Um histórico positivo. Aqui no 

estado de São Paulo nós não tivemos escândalos ligados ao governo do estado, e hoje é 

uma referência para todo o País. 

O próximo. Oportunidades ainda. O fortalecimento da capacidade de coordenação 

central do modelo. Fortalecimento da capacidade de gestão das parcerias na área de 

Saúde, a adoção de estratégia de transparência radical. Isso todo gestor público deve 

perseguir.  

Transparência total, é assim que você encerra essa discussão. Tem que abrir, tem 

que  mostrar e tem que estar disponível para explicar, que é o que eu estou fazendo aqui 

hoje. 

Ganhos de eficiência operacional nas OSs. 

Então, encerrando esta minha apresentação, desculpem por eu ter me alongado. 

Eu entendo que o PSDB, os partidos coligados, fizeram uma escolha de gestão há 20 

anos, não desprezando as outras. 

 Como é que funciona isso? Nós temos, basicamente, quatro formas de gestão. 

Administração direta, organizações sociais, o apoio das fundações e as autarquias. São 

as autarquias regulares e especiais. 

Entrando na terceirização, eu não entendo que a relação com as OSs seja de 

terceirização, como eu bem expliquei. É uma parceria, e a terceirização é permitida pela 

lei. Depois, eu sigo absolutamente o que é legal. 

Eu tenho os decretos aqui, até me antecedendo às prováveis perguntas, uma 

portaria do secretário Giovani Celli, de 2002, que fala claramente sobre a 

impossibilidade da OS cobrar taxa de administração. Então, na minha gestão, quem 

cobrou, se cobrou, cometeu uma ilegalidade. Denúncia e punição, sem conversa. 

Eu tenho um decreto aqui que eu também trouxe, do dia 31 de março de 2017, 

porque eu sou cossignatário, junto com o governador do estado, Geraldo Alckmin, que 

dá limites de ganho para quem trabalha na OS. Eu cumpri a lei.  



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 

                                  

17 

 

Então, do meu conhecimento, nada disso foi diferente. Tenho todos os decretos de 

aonde minha gestão, durante todos os quatro anos e sete meses, se baseou. Então, o que 

não foi cumprido... Que sejam responsabilizados quem de direito e que sejam punidos.  

Eu nunca tive conhecimento de algo que descumpriu a lei, e quando eu tive, eu 

auditei, na medida da minha possibilidade. Se pudesse, teria feito mais, e eu percebi que 

a auditoria é uma forma muito eficiente de gestão, não só auditoria policialesca, não só 

a auditoria investigativa, mas a auditoria com cunho de melhoria. 

Quero dizer para os senhores que a total, absolutamente total, performance dos 

funcionários públicos do estado de São Paulo... É uma formação idônea, colaborativa, e 

engajada.  

Eu fui funcionário público, agora estou aposentado, por 40 anos. Então, é o que eu 

falo com muito orgulho. Os funcionários públicos do estado de São Paulo são zelosos, 

comprometidos, e só elogios. 

Ainda defendo o modelo de gestão organização social porque eu provo os 

parâmetros fundamentais. A economicidade, melhoria nas entradas e saídas, melhoria 

no nível de infecção hospitalar. Eu posso graduar várias conclusões que eu tenho a 

respeito de dados que foram apresentados. 

Desculpe me alongar, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

 

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

pela sua explanação importante daquilo que o senhor colocou, até porque já vai 

dirimindo as dúvidas dos senhores deputados.  

Inscrito o nobre deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Inicialmente, quero cumprimentar todos 

os deputados presentes, novamente cumprimentar o ex-secretário David Uip, inclusive 

pela exposição feita. Creio que uma cópia ficará conosco para uma análise mais detida. 

Eu acho que um aspecto importante a ser considerado aqui é a série histórica de 

gastos com as organizações sociais. Eu senti falta, na documentação trazida, de uma 

análise de como vêm evoluindo esses gastos comparativamente às receitas do estado e 

ao orçamento da Secretaria de Estado da Saúde. 
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As informações que nós temos é que o gasto com as OSs, ou o investimento, o 

termo que se queira usar, ele é bastante expressivo e é crescente, e há uma preocupação, 

portanto, em relação ao modelo, como ele irá se comportar daqui a alguns anos, 

considerando que, ao lado da expansão, há também um processo de deterioração desses 

hospitais, que já foram novos um dia, a maioria deles. 

Isso implica em recursos de investimento, e a maior parte dos contratos de gestão 

tratam de custeio, e pouco se direcionam à questão de incorporação de tecnologia ou de 

investimentos, daí porque é uma preocupação, então, se a curva de crescimento de 

gastos das OSs acompanha, é superior ou inferior ao aporte de recursos para a Secretaria 

de Estado da Saúde. 

Essa é uma primeira questão  que eu gostaria de levantar. 

 

O SR. DAVID UIP - Posso me permitir ir respondendo? Porque eu acho que são 

coisas muito importantes. Depois eu talvez não consiga ser tão preciso nas respostas. O 

senhor permite que eu responda pergunta por pergunta? Tudo bem? 

O orçamento... O estado de São Paulo perdeu, em quatro anos, de 2014 a 2017, 26 

bilhões de sua receita por pela crise que o Brasil viveu. Constitucionalmente, o senhor 

sabe muito bem disso, o estado coloca na Saúde 12 por cento. Em 2017, o governo 

colocou 13,16 por conta que teve sensibilidade de dizer que precisava mais de dinheiro. 

O fato de ter posto mais, percentualmente, não quer dizer que pôs mais dinheiro.  

Então, se o senhor fizer a conta, 12% de 26 bilhões são três bilhões. A Saúde 

deixou de receber, por falta de arrecadação, de 2013 a 2017, três bilhões de reais. Foram 

199 bilhões arrecadados pelo estado.  

O orçamento da Saúde é de 23 bilhões de reais. Ele aumentou, mas não deu conta 

da inflação nominal, e nem de conta de inflação da Saúde, que é outra. Agora, eu quero 

dizer para o senhor que o orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões, e o 

Ministério da Saúde, hoje, é responsável por 25% do que custa a Saúde do estado de 

São Paulo. Setenta e cinco por cento é o tesouro, 

Então, o grande e primeiro problema é a falta do financiamento do governo 

federal. O estado, e isso eu falo do estado São Paulo e de todos os estados e municípios, 

cada vez colocando mais dinheiro, e o governo federal saindo. 
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De 2002 a 2016, o governo federal diminuiu o financiamento em 17,5 por cento. 

O governo federal deixou de repassar para o estado de São Paulo, entre estouro de teto, 

próteses, órteses, dois bilhões de reais por ano. 

Então, esse é um problema seriíssimo de financiamento, que - o senhor tem toda a 

razão - não se limita ao estado, mas a todo o País. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, como nós ouviremos na 

próxima semana o atual secretário de estado da Saúde, o ex-reitor, Dr. Marco Antonio 

Zago, é preciso que ele traga essas informações para nós, não só em termos percentuais, 

mas em termos nominais.  

Qual foi o montante gasto com as organizações sociais, na medida em que o 

Tribunal de Contas do estado aqui esteve, e nos disse que, segundo levantamento do 

tribunal, foram 28 bilhões de reais nos últimos cinco anos?  

Ocorre que não é uma distribuição homogênea. Eles vêm em uma curva de 

crescimento, e nós temos que ter a responsabilidade de analisar em um prazo maior, se, 

lá na frente, a conta vai fechar ou não, seja em razão de, realmente, um aumento de 

gasto, ou em decorrência de uma diminuição da transferência intergovernamental que, 

infelizmente, não deveria estar acontecendo. 

Nós somos críticos em relação à Emenda Constitucional nº 95, e também ao 

passivo que ficou da Emenda Constitucional nº 86, quando do advento da Emenda 

Constitucional nº 95. 

O segundo ponto que eu gostaria de levantar. A Assembleia Legislativa aprovou 

recentemente dois projetos de lei criando autarquias especiais e, diferentemente do que 

havia anteriormente, criou-se um mecanismo em que as organizações sociais podem 

atuar por dentro das autarquias especiais. 

Então, se até então nós tínhamos a administração direta, a administração indireta, 

a administração privada, por exemplo, por meio de organizações sociais, claramente 

reconhecido como sendo modalidades distintas, a partir de um certo momento criou-se a 

possibilidade das OSs atuarem por dentro das autarquias especiais, e isso com a 

concordância aqui do parlamento.  

Eu tive a oportunidade, inclusive, quando do debate desses projetos de lei, de 

alertar que nós estamos autorizando isso, e que isso era uma inovação, no bom ou no 
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mau sentido. A pergunta é se, tanto no caso das autarquias especiais, como, por 

exemplo, no caso do Consaúde, que é uma modalidade de consórcio, se houve uma ação 

por parte da Secretaria de Estado da Saúde, para que se utilizasse esse expediente da 

relação com as OSs, dentro de uma modalidade de administração pública indireta. 

 

O SR. DAVID UIP - Eu vou contar a história que eu participei, do dia a dia. A 

primeira, isso foi motivado por conta da autarquia especial Hospital das Clínicas. Então, 

o  Hospital das Clínicas se tornou uma autarquia especial, mas houve um problema. 

Naquele momento, um instituto, o Icesp, era gerido por uma organização social, a 

Fundação Faculdade de Medicina. 

Então, se transformou em autarquia especial e não foram criados os cargos e 

carreiras para a autarquia especial, e, durante três anos, e o secretário não tinha como 

repassar o orçamento para o Icesp, porque ele entrou e não entrou. 

Então, o governador Geraldo Alckmin, através de decreto, possibilitou que eu 

repassasse o dinheiro para o Icesp através da interveniência do Hospital das Clínicas e 

da Fundação Faculdade Medicina, porque ele ficou desligado da organização social, e 

não tinha como entrar na autarquia. 

Então, com autorização do Dr. Elival, foi feito isso, e depois, aprovado nesta 

Casa, porque era a única forma de repassar 450 milhões por ano, que é o orçamento do 

Icesp. Ou era isso, ou esse Icesp parava. Não tinha, legalmente, como repassar o 

dinheiro. 

Então, a gênese disso foi motivada por uma história que a antecedia. Foi o único 

aparato legal que o procurador-geral do estado entendeu como pertinente para 

solucionar uma história que, caso não resolvesse, ia atentar contra o atendimento de 

milhões de brasileiros. Hoje o Icesp atende pacientes do Brasil inteiro. 

Então, a gênese dessa história é por isso. Se isso me agradou... Não me agradou, 

mas foi o único mecanismo legal que foi encontrado para financiar, para repassar o 

recurso para o Icesp. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quero cumprimentá-lo pela 

transparência na resposta dada, porque é exatamente esse o meu entendimento, e se nós 
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queremos disciplinar o que cabe à gestão pública, ou outras modalidades de gestão, é 

preciso que nós tenhamos claro como vai se dar o mecanismo de controle. 

Se nós criamos um sistema híbrido, nós já não sabemos a quem caberá cuidar 

desta ou daquela característica do serviço proposto. Desta maneira as autarquias 

especiais acabam se transformando em um tipo de modalidade guarda-chuva, que abriga 

dentro de si outras modalidades de gestão. E aí nós vamos precisar avaliar como o poder 

público e os órgãos de controle externo vão agir.  

Exemplo: Ministério Público Estadual. Quando você procura a Promotoria de 

Saúde Pública, eles respondem: “Nós aqui só cuidamos de mau atendimento. Se 

eventualmente houver associação com caso de improbidade, aí nós vamos tratar da 

improbidade.” Entretanto, a improbidade é tratada na Promotoria do Patrimônio 

Público, e não há um diálogo entre as promotorias. Quando você discute as fundações, 

você tem uma diferenciação: se a fundação é pública ou se a fundação é privada. Se a 

fundação é privada, é a Promotoria das Fundações. Entretanto, se a fundação é pública, 

trata-se da Promotoria do Patrimônio Público. 

Ora, tudo isso vai fragmentando os mecanismos de controle,  e quando o 

Tribunal de Contas do Estado aqui esteve colocou um documento - que até gostaria que 

fosse entregue uma cópia ao secretário, não sei se foi providenciada uma cópia -: 23 

impropriedades que foram identificados pelo Tribunal de Contas do Estado. Desde o 

pagamento de taxas de administração até remuneração de dirigente, ou ausência de 

controle, por exemplo, de empresas subcontratadas na forma de pessoas jurídicas, a tal 

ponto que isso gerou um debate aqui na CPI, se tratava, ou não, de uma quarteirização. 

Quando você tem uma empresa privada, qualificada como OS e contratada pelo poder 

público, ela delega essa competência por razões diversas para instituições privadas na 

forma de pessoa jurídica, sobretudo médicas. Não só médicas, mas também em outras 

áreas. 

O que nós observamos, Dr. David Uip, é que não é só na área médica. Por 

exemplo, uma OS tem um corpo jurídico. Entretanto, crescentemente, ela compra 

consultorias jurídicas no mercado, pagando valores, a nosso ver, muito superiores aos 

valores praticados no mercado. 

A OS tem um corpo administrativo. Entretanto, ela compra uma consultoria 

administrativa, com valores acima dos de mercado. E nós identificamos, inclusive, itens 
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dentro do contrato de gestão, dando um grau de liberdade para a OS para que ela gaste 

recursos da sua autopropaganda, fazendo defesa da sua excelência, da sua expertise, e, 

numa competição entre as OSs, do ponto de vista de quem é melhor, comparativamente 

a outras.  

Nós queremos saber como esse recurso está sendo gasto. Quando o seu ex-

secretário-adjunto, e ex-secretário municipal de Saúde, Dr. Wilson Pollara aqui esteve, 

também foi correto na afirmação que fez: “Eu encontrei no município de São Paulo 

taxas de administração oscilando de 3 a 15 por cento. Eu fiz um acordo”, disse a ele 

aqui, “em 5 por cento”. Foi então um acordo feito pelo secretário, que não passou por 

uma modalidade jurídica, e ele ficou abismado com a variação de taxa de administração 

que, pelo menos, a lei estadual, não permite que exista. 

 

O SR. DAVID UIP - Deputado, eu vi a transcrição do depoimento e, 

seguramente, estava falando pelo município. Porque no estado nunca teve isso: acerto 

de taxa. A lei fala o contrário. Estou aqui com a lei de 2012, daqui a pouco me 

lembrarei do seu nome, mas isso não é admitido. Conosco, então, não teve acerto, não 

teve conversa e não é admitido. Quem cometeu essas irregularidades, a lei tem de 

cobrar. Conosco, não houve isso. 

 

O SR. CARLOS NEDER  LULA - PT - Sr. Presidente, eu insisto que é 

importante o Dr. David Uip receber dois documentos: um documento do Tribunal de 

Contas do Estado - já havia alertado a assessoria da comissão que iria pedir que fosse 

entregue ao ex-secretário -, e o documento trazido aqui pelo procurador-geral de Justiça, 

Dr. Smanio. Quando ele veio aqui, nos trouxe um documento que foi entregue a todos 

os promotores, independente da área em que atuam, mostrando qual é o entendimento 

do Ministério Público no que diz respeito às terceirizações. O que eles consideram 

como terceirização, o que consideram como legítima ou não. E nós temos uma 

preocupação quanto às modalidades de contratos de pessoal.  

Nós tivemos uma polêmica no início da CPI se deveríamos, ou não, abordar a 

questão dos contratos com o pessoal. Entretanto, se nós entendemos que 60, 70% do que 

se gasta em Saúde é com pessoal, não faria sentido uma CPI deixar de analisar 70% dos 

gastos, e se ater apenas aos 30 por cento. Nós adentramos, então, à discussão sobre as 
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modalidades de contrato, e fomos detectando alguns problemas que nos preocupam do 

ponto de vista do futuro. 

Só vou citar um caso para o Dr. David Uip: um dos argumentos utilizados para a 

escolha da modalidade de organização social é que ela não ficaria presa aos limites 

impostos pela Lei de Responsabilidades Fiscal. Isso daria a ela um grande grau de 

flexibilidade. Entretanto, a falta de controle sobre os gastos com o pessoal, seja do 

ponto de vista quantitativo, ou do ponto de vista do valor pago individualmente a cada 

um, sobretudo os cargos mais elevados, está levando a uma situação em que os órgãos 

de conta no Brasil todo estão discutindo se os gastos das OSs com pessoal não deveria 

incidir na Lei de Responsabilidade Fiscal. Avança hoje um debate se foi correto ter 

deixado esse tipo de gasto fora da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está ganhando 

uma proporção tal que, talvez, isso inviabilize o modelo, inclusive para quem defende o 

modelo e acha que ele deve ser aprimorado. 

 

O SR. DAVID UIP - Isso é tão importante que, nesse momento, o Supremo, em 

segunda sessão, está discutindo a terceirização. É extremamente relevante, e isso gera 

uma discussão que ultrapassa os nossos limites, e hoje está no Supremo. Eu entendo que 

sim, essas coisas precisam avançar, mas dentro do momento e dentro do modelo que 

nós temos, quero afirmar ao senhor que a Secretaria de Estado cumpriu regularmente e 

religiosamente o que a lei possibilita, sem uma exceção.  

Eu, o senhor me conhece muito bem há muitos anos, eu sou absolutamente 

formal, não transgrido na formalidade. Isso para mim é catecismo, veio junto; eu sou 

cossignatário do decreto do governador, que põe limites aos ganhos, ao seu ganho como 

governador, aos dirigentes das organizações sociais. Eu não tenho ingerência direta na 

administração da Organização Social, mesmo porque  é privada, mas, para o senhor ter 

ideia, quando a coisa não funcionou, eu não me furtei, em momento nenhum, de chamar 

quem de direito e pôr no caminho certo. As coisas então aconteceram com todo rigor. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quero informar ao ex-secretário que 

essa CPI solicitou informações sobre a remuneração paga a dirigentes e a diretores de 

unidades subordinadas às organizações sociais. Entretanto, nós recebemos informações 

como esta, que eu farei a leitura.  
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Eu, utilizando a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, solicitei à 

Secretaria de Estado da Saúde que me oferecesse as informações relativas à 

remuneração do pessoal que atua nas OSs, sejam dirigentes ou também diretores de 

unidades a elas vinculados.  

Vem assim a resposta: “Acusamos o recebimento da sua correspondência 

eletrônica que versa sobre solicitação de informações em virtude da lei de acesso, Lei 

Federal 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual 58.052, de 16 de maio de 

2012. A solicitação em pauta foi submetida à apreciação dos órgãos técnicos 

competentes desta secretaria, que se manifestou informando que todos os contratos com 

OSs estão disponíveis no site.” E vem o site: www.transparência.sp.com.br e 

www.portaldatransparencia.saude.sp.gov.br. Aí vem uma parte, que é a parte que eu 

quero destacar: “de acesso público e irrestrito, demais informações não são de domínio 

público, uma vez que os funcionários não são estatutários e, portanto, não estão dentro 

da abrangência da Lei de Transparência. Assinado por Maria Júlia Queiroz, diretor 

técnico da Saúde 2, Coordenadoria de Gestão dos Contratos e Serviços de Saúde, 

Secretaria de Estado da Saúde”.  

Tendo recebido essa resposta no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu 

ingressei com pedido nessa CPI para que essa CPI ingressasse em juízo para nós termos 

acesso a essa informação. E um trabalho competente da Procuradoria da Assembleia fez 

com que houvesse uma decisão judicial, obrigando a Secretaria de Estado e a Secretaria 

Municipal a oferecerem essas informações que, no entender da secretaria, não deveriam 

ser de domínio público. E nós não recebemos essas informações. 

Preocupado com isso, e sendo o sub-relator da CPI na Capital, eu solicitei uma 

reunião com o Tribunal de Contas do Município. Nesta última terça-feira, eu estive em 

reunião com o conselheiro Maurício Faria. E, por ocasião desta reunião, eu disse a ele 

que nós estávamos preocupados, e ele tinha informação pela imprensa, de que nós 

havíamos conquistado uma decisão judicial que para eles também é importante, porque 

eles não conseguem ter acesso a esse tipo de informação. Durante a conversa, ele fez 

referência à remuneração do Dr. Nacime Salomão Mansur, e informou, inclusive, que, 

segundo as informações recebidas por eles, eram da ordem de 90 mil reais.  

Eu falei aqui porque me cabe dar transparência à informação que recebi. Eu 

recebi agora o Ofício SPDM nº 23, de 2018, datado de hoje, em que o que eu disse aqui 

http://www.transparência.sp.com.br/
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é contestado pelo Dr. Nacime Salomão Mansur, por uma iniciativa da SPDM, dizendo 

que a afirmação minha é inverídica.  

Se nós recorrermos à gravação, nós vamos ver que não se trata de uma afirmação 

minha. É uma informação que vem do Tribunal de Contas do Município, razão pela 

qual eu voltei a entrar em contato com o Tribunal de Contas do Município, que  quero 

tornar público aqui.  

“Preciso da comprovação da informação que vocês passaram para mim sobre os 

valores que vêm sendo pagos ao Dr. Nacime Salomão Mansur.” Aí vem a resposta: 

“Não temos ainda em mãos essa comprovação formalizada, mas é possível obter a 

informação por meio do Gfip, Guia de Recolhimento do FGTS, e informações da 

Previdência Social, junto ao Ministério do Trabalho. A CGU oficiava diretamente o 

Ministério do Trabalho. A CPI pode oficiar à representação do ministério em São Paulo, 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. Dá para ter 

nomes e remuneração de diretores, listagem de salários de médicos, e assim por diante.”  

Portanto, Sr. Presidente, aqui nós temos uma controvérsia: alguém não está 

falando a verdade. E eu faço questão que essa CPI oficie esses órgãos que eu acabei de 

nominar, para que nós saibamos o que de fato acontece.  

Eu disse o seguinte: “É que na reunião da CPI foi dito que ele mesmo informou 

isso, numa reunião.” Ele falou: “Na verdade a informação surgiu  do acesso da CGU 

àquela fonte do Ministério do Trabalho.” Eu falei: “Mas o valor é aquele mencionado 

pelo assessor e que estava presente na reunião, algo em torno de 90 mil reais?” 

Resposta: “Sim, algo em torno de 90 mil reais”.  

Sr. Presidente, é preciso que esses órgãos do Ministério do Trabalho, da 

Previdência Social e da Controladoria-Geral da União sejam instados a dizer se procede 

ou não essa informação, e vamos pegar esse caso emblemático. Eu nem penso do 

conjunto, mas precisamos saber se são praticados, ou não, valores acima daqueles 

recebidos no teto salarial.  

Nas informações truncadas que nós recebemos até agora, por exemplo, do Sírio-

Libanês, nós temos aqui um diretor do Sírio-Libanês ganhando mais de 36 mil reais, 

informado oficialmente pelo Sírio Libanês.  

Então qual é a nossa preocupação? É saber se os valores pagos são razoáveis, se 

esses valores estão atendendo ao teto definido, que era a remuneração do governador, e 
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hoje é aquilo que é recebido pelos desembargadores, em face de uma decisão recente da 

Assembleia, e se esse dinheiro está sendo adequadamente utilizado, pensando também 

no conjunto de trabalhadores das OSs que, certamente, recebem muito menos do que 

esses dirigentes de unidades. 

 

O SR. DAVID UIP - Quando o senhor fala Sírio-Libanês, é Sírio-Libanês OS? 

Porque tem Sírio-Libanês... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, foi a resposta recebida e eu já leio 

para o ex-secretário, precisaria só localizar aqui. 

 

O SR. DAVID UIP - Depois o senhor me passa. É só porque o Sírio-Libanês é 

um hospital privado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na última reunião, até citei o nome. 

Ele ocupa um cargo de superintendência, com salário de mais de 36 mil reais, 

informação oferecida pelo próprio Sírio-Libanês.  

Já encontrei aqui: trata-se do Ofício 2998, em que a Secretaria de Estado da 

Saúde anexa a resposta recebida das OSs. Aliás, nos chama atenção que toda vez que 

acionamos a secretaria pedindo uma informação, a secretaria manda um ofício-circular 

para as OSs. A secretaria não detém as informações. Então, primeiro, ela pede um 

tempo para mandar um ofício-circular para as OSs para, depois, nos mandar as 

informações oferecidas pelas próprias organizações sociais.  

Gostaria, inclusive, que essa documentação que veio anexa ainda de caráter 

provisório, acompanhando o Ofício 2998, seja oferecida ao ex-secretário Dr. David Uip. 

E temos aqui, então, a remuneração paga ao Dr., suponho, Eduardo Bianchi Zamataro, 

superintendente médico, ganhando 36.685,83 reais. E agora a informação a ser 

averiguada, porque não é minha, é do Tribunal de Contas, que o Sr. Nacime Salomão 

Mansur estaria recebendo 90 mil reais.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós vamos fazer o 

encaminhamento dessa documentação para solicitar informação pertinente; é 

importantíssimo dirimir essas dúvidas.  

Passando às mãos do Dr. David Uip o relatório que V. Exa. solicitou ao nobre 

deputado Carlos Neder, do Tribunal de Contas, e também da orientação que o Dr. 

Smanio, procurador-geral do Ministério Público do Estado, encaminhou a todos os 

promotores do estado de São Paulo sobre organizações sociais. 

Dr. David Uip, posso falar uma coisa pela oportunidade? O senhor, quando era 

secretário, tinha essas informações que o deputado Neder coloca, ou não?  

 

O SR. DAVID UIP - O Instituto Sírio-Libanês - eu preciso entender - é um 

hospital privado. E ele tem no seu corpo eletivo, imagino, salários dos mais diversos. 

Tem o Sírio-Libanês, organização social; tem o Sírio-Libanês, Filantropia. Eu 

desconheço totalmente a forma de funcionamento do Hospital Sírio-Libanês. Eu uso, 

sou cliente do Sírio-Libanês por internar meus doentes privados, como o senhor bem 

sabe. Mas não tenho nenhum conhecimento da gestão do Sírio-Libanês. Zero. Do Dr. 

Nacime que, inclusive, é um amigo pessoal, não tenho a menor informação e nunca nem 

chegou perto de eu saber o salário. Posso dizer quanto era o meu, como secretário de 

Estado, que dava bruto, mais ou menos, 17 mil reais, e líquido, 14 mil. Não ganho 

tostão a mais de coisa nenhuma. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Posso?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por gentileza. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. David Uip, veja que quem quer 

que venha a ganhar as eleições esse ano, assumirá uma enorme responsabilidade na 

Secretaria de Estado da Saúde. E V. Exa. foi lançado, inclusive, como candidato a 

ministro da Saúde por um colega, que já não está presente.  

Nós estamos aqui preocupados com a estrutura da Secretaria da Saúde e a 

capacidade do Poder Público de exercer um controle efetivo sobre esse montante de 

recurso destinado às organizações sociais.  
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Quando o presidente do Tribunal de Contas aqui esteve, ele disse que ficou 

abismado com a falta de controle sobre os gastos com as OSs, razão pela qual eles 

editaram uma recomendação de número 16. Depois, por sugestão da CPI, foi editada 

uma recomendação de número 19, de tal forma que não só as OSs, mas também a 

própria Secretaria de Estado da Saúde, precisam colocar os dados como um todo 

disponíveis no seu portal, sem essa diferenciação do que é informação de acesso público 

e informação de caráter privado, uma vez que as OSs funcionam com recursos públicos, 

essencialmente recursos públicos. 

Eu queria me ater aqui à Coordenadoria de Gestão dos Contratos de Serviços de 

Saúde. Nós entendemos que, na estrutura da secretaria, essa coordenadoria é estratégica. 

Por que ela é estratégica? Exatamente porque ela cuida de uma opção preferencial que 

foi feita pela modalidade dos contratos de gestão. Fosse a prioridade convênios, nós 

estaríamos nos atendo mais à coordenadoria que cuida e que agora está sendo 

descentralizada por uma portaria recente, para os DRSs acompanharem.  

No caso dos contratos de gestão, o controle continua centralizado no gabinete do 

secretário dessa coordenadoria, que tem como atribuições instrumentalizar a contratação 

de serviço de Saúde, realizar a gestão e o controle administrativo e financeiro dos 

contratos e convênios, avaliar a atuação dos provedores, contribuir para o planejamento, 

coordenar... Isso depois foi sofrendo alterações para adequar a essa divisão entre as 

coordenadorias. 

A que eu quero chamar a atenção? Nesta coordenadoria, tivemos pessoas 

emblemáticas que por lá passaram. Veja, por exemplo, a sequência a partir de certo 

momento: por lá passaram João Paulo Batista Campi; Márcio Cidade Gomes, que ontem 

se recusou pela segunda vez a vir a esta CPI; Nilson Ferraz Paschoa, que nós dois 

conhecemos bem; Eduardo Ribeiro Adriano, que hoje é o secretário-adjunto da 

Secretaria Municipal de Saúde; Eliana Radesca Alvares Pereira de Carvalho; e agora 

Danilo Druzian Otto, sobre o qual há toda uma controvérsia aqui, porque nós estamos 

querendo convocá-lo, ou convidá-lo, e não há uma autorização para que ele venha. 

Destes, nós já ouvimos o Eduardo Ribeiro Adriano e a Dra. Eliana Radesca, e estamos 

querendo ouvir o Dr. Márcio Cidade Gomes e também o Dr. Danilo Druzian Otto.  

O que é que nos chama a atenção? Primeiramente, qual foi o mecanismo 

utilizado para que essas pessoas acessassem esse cargo, que nos parece tão importante 
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que, em determinado momento, talvez ele se sobreponha até ao cargo do secretário-

adjunto, ainda que o secretário-adjunto tenha uma função executiva, e o secretário tem 

uma função mais de representação, mas, com o seu perfil, V. Exa. acompanhava 

também o dia a dia da gestão. 

Quando nós vamos analisar o comportamento dessas pessoas que aqui citei, nós 

observamos que há diferenças. Então nós trouxemos aqui a Dra. Eliana Radesca, que fez 

uma exposição técnica e, uma semana depois, foi demitida. Tendo sido demitida, ela foi 

substituída pelo Sr. Danilo Druzian Otto, filiado ao Partido Socialista Brasileiro e que 

trabalhou com o ex-deputado federal, hoje governador, Márcio França. Ele trabalhou na 

Liderança do PSB na Assembleia, com o filho e atual deputado Caio França, e foi 

colocado para ocupar esse cargo estratégico na Secretaria de Estado da Saúde. Nós 

queremos entender como que, vindo de uma Oscip que atua na Baixada Santista e que 

foi denunciada recentemente pelo jornal “Folha de S. Paulo”, ele passou pela... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, eu estou aqui mais do que 

pacientemente, porque isso aqui não é mais uma CPI faz tempo. Aqui houve um 

entendimento que quem observa minimamente as coisas que acontecem na Assembleia 

sabe com quem, para quê... Então nós estamos fazendo aqui um estudo, um bate-papo 

agradável entre amigos e companheiros. Eu tenho ficado aqui presente, sou um dos mais 

assíduos aqui na CPI. Mas o que tem a ver uma pergunta que V. Exa. faz sobre uma 

decisão do secretário atual ao ex-secretário? Com todo respeito... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu chegarei lá, deputado. Vossa 

Excelência não teve a paciência de ouvir... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Paciência foi o que eu mais tive aqui. 

Vossa Excelência tem 10 minutos para falar e está falando há 40 minutos. Mais paciente 

do que eu, só o presidente Edmir Chedid. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu estou falando em nome dos 

ausentes que deveriam estar aqui ouvindo o ex-secretário de estado da Saúde. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nem falando V. Exa. deveria estar, porque 

isto aqui é uma brincadeira, não é CPI.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É uma CPI. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não é CPI, tanto que nunca dá quórum, 

não há quórum nunca nesta CPI. Sabe o que isto é? É um massacre, um massacre a nós, 

deputados, ao povo, a quem é chamado aqui. Essa é a grande verdade dos fatos.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Que nervosismo! Ex-secretário Davi 

Uip, nós estamos interessados em saber como pessoas que ocuparam essa coordenadoria 

saíram da secretaria para criar empresas, como é o caso da empresa DuoSystem 

Tecnologia e Informática Ltda. e da empresa IMF Tecnologia para a Saúde. Eu estou 

falando de pessoas que estavam nesse cargo da Secretaria da Saúde e que saíram da 

Secretaria da Saúde para vender serviço para o Seconci, que ficou com a 

responsabilidade da Cross. 

Eu poderia levantar vários casos. Eu estava falando da Dra. Eliana Radesca 

porque ela é séria, ela é competente, ela é técnica. Ela veio aqui e soube explicar o papel 

dela, e a cabeça dela foi cortada em uma semana. Colocaram no lugar dela o Sr. Danilo 

Druzian Otto para cuidar desses bilhões de reais que passam pelos contratos de gestão. 

Entretanto, nós queremos saber a história do Sr. Márcio Cidade Gomes, que eu 

investigo desde 2006 como deputado estadual, inclusive a improbidade que ele tem. 

Recentemente ele estava em um cargo de destaque no Iamspe, e foi só ele ser 

chamado para vir aqui que foi exonerado do cargo do Iamspe, mas ele ainda virá aqui, 

se o nosso companheiro e deputado permitir que ele venha para que seja ouvido. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A uma CPI, sem dúvida alguma ele virá. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois é, porque ele ocupou a 

Coordenadoria de Contratos de Gestão e ele tem que vir porque ele tem que explicar... 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 

                                  

31 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ele tem que vir mesmo, ele deve 

explicações realmente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Da mesma forma que... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ele realmente deve explicações. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Da mesma forma que nós vamos ouvir 

logo em seguida, Sr. Secretário, o Iabas, cujo presidente está preso no Rio de Janeiro. 

Nós não pudemos trazer aqui o presidente do Iabas porque neste momento ele está preso 

no Rio de Janeiro, e eu tenho aqui o dossiê dele. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ainda bem que não é em Curitiba. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois é. Então, na verdade, um erro não 

justifica o outro, não é mesmo? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado por V. Exa. reconhecer o erro. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu acho que nós temos que discutir a 

moralidade pública em todos os sentidos. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu também acho, mas de verdade. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Inclusive em Amparo, que V. Exa. tem 

obstaculizado a investigação. Eu gostaria de saber de V. Exa., nesses casos que eu aqui 

citei, se algum deles foi escolha do senhor na condição de secretário de estado da Saúde. 

 

O SR. DAVID UIP - Eu, quando entrei na secretaria, pretendia juntar as duas 

coordenações, a de administração direta e a de contratos. Aí eu me dei conta do 

tamanho de cada uma e tive a prudência de ser indicado e não assumir. Eu fiquei 15 dias 
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estudando a secretaria e resolvi não juntar, não fazer a junção, e escolhi o Dr. Eduardo 

Adriano, que veio aqui também depor e que é alguém da minha absoluta confiança. 

Então, na minha gestão passaram como coordenadores o Eduardo Adriano e a 

Dra. Eliana Radesca. Eu não conheço, não tive contato, não participei e nunca trabalhei 

junto com qualquer um dos que me antecederam. O atual, Dr. Danilo, eu acho que eu 

não conheço sequer fisicamente e também não fui responsável pela demissão... Não sei 

se a Dra. Eliana se exonerou ou foi exonerada, mas, quando eu saí da secretaria, ela 

ainda era a coordenadora encarregada. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu gostaria que o senhor depois 

acessasse as notas taquigráficas para ver que exatamente esses dois foram por mim 

elogiados, a Dra. Eliana Radesca e também o Dr. Eduardo. 

 

O SR. DAVID UIP - Obrigado. Acho que eu tive a felicidade de fazer boas 

escolhas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Aqui não tem partidarismo, nós temos 

que analisar o seguinte: na gestão do PSDB, e agora na gestão do PSB, o que de fato 

está sendo feito com o dinheiro da Saúde e por que essa coordenadoria tem sido um 

espaço tão cobiçado, de tal maneira que as pessoas que por ali passam, em um 

determinado momento, se exoneram para criar empresas para vender serviço para o 

próprio Poder Público.  

Eu gostaria de perguntar ao ex-secretário... Nós observamos aqui médicos da 

secretaria como sócios de empresas subcontratadas pelas OSs. Um caso emblemático 

aqui é o do Dr. Michel Fukusato, com dois vínculos de 40 horas semanais, mais vínculo 

em Guarulhos e mais ainda o cargo de diretor técnico de um hospital privado em Mogi 

das Cruzes. Em algum momento a secretaria percebeu que, ao arrepio da lei e do 

decreto que instituiu o Estatuto do Funcionário Público, nós teríamos funcionários 

públicos compondo empresas e atuando no sentido de vender serviços para o Poder 

Público? 
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O SR. DAVID UIP - Se eu não estou enganado, isso é de 1966, o Estatuto do 

Funcionário, e em momento algum... Eu sequer conheço o Dr. Michel, é isso? Eu não o 

conheço e jamais tive conhecimento de qualquer coisa que violentasse os desígnios da 

lei. Eu cumpri e cumpro rigorosamente a lei. Agora, são 160 mil funcionários na 

Secretaria de Saúde. Como eu falei, eu pretendia fazer uma reforma ampliada 

administrativa para poder caminhar. Caminhamos muito, muito, com transparência, com 

tudo, mas eu não consegui ter o domínio da competência individual de 160 mil 

funcionários. Acredito que, por mais que se legisle e se consiga fazer isso, mesmo nesta 

Casa, é impossível conhecer o destino de cada funcionário, principalmente depois que 

sai do seu meio de contratação. Eu nunca tive conhecimento disso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Dr. David Uip, eu gostaria de saber 

uma opinião sua, pensando no futuro da organização da secretaria e das próprias OSs. O 

senhor entende que de fato a regulação deve continuar sob a gestão de uma determinada 

organização social, seja o Seconci ou outra, ou nós deveríamos considerar a 

possibilidade de que a regulação fique sob a responsabilidade da própria secretaria, 

inclusive avançando para a ideia de regulação em âmbito regional? 

Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de entender se há uma destinação 

dessa competência delegada ao Seconci, e inclusive com essas empresas subcontratadas 

pelo Seconci, que depois nós vamos investigar. Nós teríamos alguma explicação 

plausível para as reformas que estão sendo feitas no prédio da Secretaria de Estado da 

Saúde para a questão da regulação?  

 

O SR. DAVID UIP - Primeiro, Excelência, deixe-me falar algumas coisas que 

eu acho que são importantes. Eu fui o primeiro a regionalizar o controle. Primeiro foi a 

Baixada Santista, eu não era secretário, mas era coordenador da agência da Baixada. 

Sou plenamente a favor, e só não aconteceu ainda no ABC porque houve um problema 

no consórcio, mas um dos meus últimos atos foi tentar regionalizar o controle em cada 

local. 

O Seconci não detém esse poder. Quem faz a regulação é o estado, a Secretaria 

de Estado da Saúde. O Seconci é o mecanismo, então eu não entendo como o senhor 

que o Seconci regula a Saúde do estado. Para mim, ele é um órgão assessor, e do 
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mesmo jeito é uma parceria que nos ajuda na gestão. O controle é da Secretaria de 

Estado da Saúde. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós observamos aqui que 15 milhões 

de reais são recebidos pelo Seconci só para Tecnologia de Informação.  

 

O SR. DAVID UIP - O senhor teve oportunidade de visitar o Seconci? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, nós estivemos lá. 

 

O SR. DAVID UIP - Na Cross? A Cross, na minha opinião... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, lá no prédio do Edifício Andraus. 

 

O SR. DAVID UIP - É, eu vou explicar inclusive o porquê. Nós temos um 

projeto de parceria com o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento. O 

investimento é de 838 milhões de reais. Essa parceria - dois terços BID e um terço 

estado - possibilitou a construção de 165 obras públicas na área de Saúde. Eu me refiro 

a CAPs, UBSs, AMEs e dois hospitais regionais, um de Registro e outro que será 

inaugurado agora em Caraguatatuba. 

Muito mais do que as obras, essa parceria permite a integração entre a atenção 

primária, a secundária e a terciária, totalmente informatizada. E mais: ela possibilita a 

graduação e a pós-graduação do servidor público. Então, na minha leitura, e eu já falei 

isso para o senhor, essa parceria com o BID é o melhor protocolo de experiência que se 

faz hoje no Brasil, da forma como eu entendo que deva ser integrada a Saúde brasileira, 

com a informatização, com tudo isso. 

Essas obras estão em andamento, então o BID, em parceria com o estado, 

necessita de um local de controle de 165 equipamentos. Então a decisão conjunta é que 

isso ocorresse no 9º andar da Secretaria de Estado, onde estava a Controladoria de 

Transplantes. Lá onde o senhor visitou, um daqueles andares é alugado, e outro é 

próprio. Então qual foi a ideia? Trazer aquilo que eu entendia como principal órgão de 
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inteligência do estado, a Cross, para perto. Não entenda só como órgão regulador de 

leito, mas como um órgão que me oferecia 99 indicadores de qualidade.  

O que eu pretendia? Ter no 9º andar, que o senhor bem conhece, o Copom da 

Polícia Militar, onde - e assim eu imagino que deva ser - eu acessava em tempo real 

qualquer hospital do estado, qualquer pronto-socorro, qualquer ambulatório. Eu tinha a 

resposta em tempo integral. Então a reforma da secretaria começou por conta de uma 

necessidade absoluta de um projeto que envolve quase 850 milhões e 165 equipamentos 

do estado, inclusive dois hospitais. Então necessitava e tinha que ser ali. 

Nós aproveitamos também uma decisão do governador Geraldo Alckmin de 

diminuir a pendência das secretarias com aluguel de imóveis. Então a ideia da reforma 

foi trazer a Controladoria do BID junto com a Cross, que me parece uma total 

inteligência, diminuindo custo, aumentando a agilidade e oferecendo para o gestor ou 

secretário de Estado todas as informações que ele precisa online.  

Eu era mais pretensioso. Eu entendia que o secretário de Estado deveria ter em 

seu aplicativo todos os dados de preenchimento de vagas, de saídas, no seu celular, 

porque não tem outra forma de controlar a Saúde se você não estiver extremamente 

presente. O senhor bem disse que eu não fui um secretário representativo, eu fui um 

secretário extremamente atuante, de visitar hospitais. Eu sempre falo que é muito fácil 

ficar em uma cadeira atrás de uma mesa, agora mudar de lado e ir para a linha de 

frente... E eu fiz isso com muita serenidade, porque jamais eu deixei de ser médico, 

continuo até hoje. 

Então, por querer qualificar a gestão e ter os dados nas minhas mãos... Eu sou 

um descentralizador, mas as decisões sempre são minhas e eu precisava da informação, 

esse é o motivo.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas para entender, então a ideia 

seria que ao lado dessa ação articulada com o BID também o Seconci vá para essas 

instalações? Eles deixariam de ocupar o espaço do Edifício Andraus, é isso?  

 

O SR. DAVID UIP - É. O Edifício Andraus tem dois andares, um é o de 

Transplante, foi o de Transplante, e eles viriam... Isso muda a cada cinco anos, pode 

haver uma nova licitação e o Seconci não ganhar. Ele acabou de perder o AME de 
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Sorocaba. Então isso muda, o senhor bem sabe, a cada cinco anos.  Eu não me refiro a 

qual organização social, eu me refiro ao modelo, que é o modelo de gestão.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu vou fazer as duas 

últimas perguntas...  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, com a maior tolerância do 

mundo - e até em respeito a V. Exa. e ao deputado Carlos Neder -, quero deixar bem 

clara aqui a minha posição. Acho que esta CPI foi extremamente válida no começo, 

levantou problemas concretos e sérios, que cabe a uma CPI levantar. Como, por 

exemplo, Dr. David Uip, a questão da qualificação, da especificação, dos critérios de 

escolha das OSs. Realmente, isso está superado faz 20 anos e precisa ser melhorado. O 

próprio critério de seleção, o próprio critério de controle. Por exemplo, eu não posso 

conceber que a Secretaria não saiba se alguém que é diretor de uma OS é ou não é 

funcionário da Secretaria. Isso é meio minuto para... É só pegar os nomes das pessoas e 

ticar, um por um - é, não é; é, não é. E isso não foi feito. E outras coisas mais. 

Agora, nós enveredamos por um caminho que não tem mais cabimento. Eu louvo 

o esforço desse brilhante deputado, que é esforçado, competente e sério: o deputado 

Carlos Neder. Mas não é por aí. Não tem cabimento. Isso viola todas as regras do 

funcionamento legislativo. Não tem sentido. Não é por aí. Isto aqui é uma investigação. 

Está se pretendendo até fazer investigação de contrato que está em análise no Tribunal 

de Contas. Virou qualquer coisa menos uma CPI. Não tem sentido um membro da CPI 

questionar alguém por uma hora. Isso nunca houve na história das CPIs, na história do 

Parlamento paulista!  

Então, quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu vou questionar todos esses 

depoimentos. Já houve, aqui, casos em que foi definido que depoimento prestado para 

um ou dois deputados - e um terceiro que está se sacrificando -, mas sem quórum, não 

tem validade nenhuma. É simplesmente para constar. Não é para constar. Isso não tem 

sentido, não tem validade, não pode constar da CPI. Não tinha quórum para esses 

depoimentos serem prestados. 

Quero dizer o seguinte: um dos interesses nesta CPI - tem vários, como eu disse - 

é realmente questionar o modelo de OSs. É uma discussão ideológica. E eu respeito 
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quem pensa assim. Agora, não é por aí; não é execrando, não é fazendo conluio com a 

imprensa para massacrar, você entendeu? Então, é por isso que peço licença antes de me 

retirar, mas eu não tenho mais tempo para fazer isso. Estou perdendo um tempo imenso. 

Vossa Excelência já está eleito, não tem problema, não precisa fazer campanha eleitoral. 

Mas eu não. E eu sou um deputado que adora fazer campanha eleitoral. Eu queria estar, 

agora, batendo papo.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deus te ouça... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nós estamos liberados mesmo. Porque 

agora é só terça-feira que deve votar aqui, embora terça-feira também não se vote. Faz 

três meses que esta Casa não vota absolutamente nada. 

Então, só quero terminar dizendo: Dr. David Uip, tenho muito orgulho de ser 

paulista, de ser de um estado no qual o senhor foi secretário da Saúde. Tenho orgulho. O 

senhor foi brilhante. Agora, picuinha tem; erro tem; se quiser pegar pelo em ovo, pega.  

Eu fico perguntando o seguinte: o Tribunal de Contas é ótimo, fantástico, 

maravilhoso. Apontou isso, apontou aquilo. Por que ele não fez o que devia fazer? Por 

que existe o Tribunal de Contas? Quanto custa o Tribunal de Contas? Essa é a função 

do Tribunal de Contas, não é nossa. Por que o Ministério Público... “Não, tem aqui um 

parecer do Dr. Smanio”. Por que ele não tomou providências? Sabem o que vai 

acontecer com esta CPI? Ninguém aqui sabe. Se for tudo provado - que tem erro, tem 

isso, tem aquilo -, vai ser mandado para o Ministério Público. Entenderam?  

 

O SR. - (Ininteligível.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então, o senhor se candidate a deputado 

estadual, depois o senhor vem falar aqui. Pois é, eu comecei com 40 mil votos e 

terminei com 195 mil, por enquanto. O senhor faça isso. 

Dr. David Uip, eu só queria dizer o seguinte: fiquei até o máximo do limite de 

paciência que um ser humano pode ter. E em consideração ao Dr. Carlos Neder e ao 

presidente. Mas não é possível. A tudo está se visando nesta CPI, menos àquilo a que 

ela se propôs quando foi criada. É nobre e muito válida, já prestou o serviço que devia 
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ter prestado. Agora, é picuinha para cá contra picuinha para lá. Tenho dito. Muito 

obrigado.  

 

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

gentileza... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - (Fala fora do microfone.) Já ouvi demais. 

Chega! Já ouvi demais.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado pela sua presença, 

nobre deputado Barros Munhoz. Os senhores vão dar continuidade aqui... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu quero ressaudar a 

maneira democrática e correta como está agindo o ex-secretário David Uip. Nós sempre 

nos respeitamos. Temos nossas diferenças, mas dialogamos como o Brasil deveria 

dialogar, respeitando a pluralidade e acreditando que ao estabelecermos as diferenças, 

encontraremos também os acordos possíveis e a busca do encaminhamento de um novo 

modo de nós organizarmos o SUS, que seja mais efetivo, eficiente e assim por diante. 

Portanto, eu ia comentar aqui - mas o deputado Barros Munhoz está muito irritado 

- que nós observamos que se a lei federal é de 1996 e a lei estadual é de 1998 - portanto, 

completou agora 20 anos -, a lei, por exemplo, no município de São Paulo, é de 2006. E 

nós estamos vendo uma proliferação de leis municipais. Há diferenças entre a lei 

federal, a lei estadual, a lei da capital e as leis dos municípios. Nós estamos vendo um 

monte de empresas de fundo de quintal, espeluncas, se qualificando, com base em leis 

municipais, como organizações sociais, fazendo prospecção de negócios, disputando o 

acesso diferenciado ao fundo público, sem que haja, por exemplo, uma igualdade de 

condições.  

Foi citado aqui o exemplo da Santa Casa de Bariri. O cidadão que aqui veio falou 

o seguinte: “Nós estávamos falindo, e nos procuraram oferecendo que dariam 500 mil 

reais para a gente em troca da qualificação como OS; e nós ficaríamos com esse 

montante”. Depois me corrija se eu estiver errado. “E nós estaríamos criando uma OS 

para poder atuar em outros municípios”.  
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Então, quando nós, numa CPI, estamos analisando a lei estadual e também leis 

municipais, estamos atentos a um fenômeno que acontece no Brasil todo, em que uma 

modalidade de gestão que poderia ser preferencial, dependendo da opção de cada um, 

está se transformando em uma modalidade quase exclusiva, sem que você tenha a 

multiplicidade que permitiria uma análise comparativa, como o senhor fez, comparando 

dados entre modalidades de gestão pública ou gestão privada etc. Então, nós estamos 

preocupados não só em analisar a legislação que nós temos hoje no estado de São Paulo, 

após 20 anos, mas também aquilo que estamos observando nos municípios e que é um 

total descontrole.  

Então, pergunto ao senhor, com a experiência que tem: se fosse o senhor um 

deputado estadual ou federal, o que faria? O senador José Serra acabou de apresentar 

um projeto de lei - que tramita agora na Câmara dos Deputados, porque já passou pela 

Comissão de Constituição e Justiça - mudando alguns parâmetros da lei federal. Nós 

faremos um seminário, na sexta-feira agora, para discutir que mudanças poderiam ser 

feitas na lei estadual. Entretanto, há uma multiplicidade de leis nos municípios, que 

fogem ao nosso âmbito de atuação. Então, o que o senhor sugeriria? Não no sentido de 

legitimar aquilo que está sendo questionado, mas, de forma correta, dizer: “de fato, isso 

não pode ser”.  

Por exemplo, quando o ex-secretário Wilson Pollara esteve aqui, ele falou assim: 

“Eu fui secretário adjunto do David Uip; eu não acho ético pegar uma pessoa de uma 

organização social e colocar no segundo cargo mais importante da Secretaria”. Foi 

correto. E esse é um questionamento que estamos fazendo, do ponto de vista ético. 

Porque estamos percebendo que cada vez mais cargos de direção das Secretarias vêm 

sendo ocupados por pessoas egressas das organizações sociais, que vão ficar com a 

responsabilidade de fiscalizá-las. 

 

O SR. DAVID UIP - Primeiro, deputado, meu carinho pelo senhor. O senhor me 

conhece há muitos anos e tem meu respeito. E nós sempre nos demos muito bem porque 

temos uma coisa muito em comum, que é a nossa honestidade. Nós dois não temos 

contas a pagar. Somos absolutamente transparentes.  

Eu vi que fui questionado se participo de OS. Jamais. Vou contar por dois 

minutos, se o senhor me permite. Tenho uma vida muito aberta. Formei-me em 1975, 
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fiz três anos de residência; depois, por concurso público, entrei na residência do 

Hospital das Clínicas. Na sequência, por concurso público, fiz mestrado, doutorado e 

livre docência. Fui professor titular e diretor de faculdade. Em paralelo, como gestor 

público, eu dirigi os principais hospitais públicos de São Paulo: Casa da Aids, Hospital 

das Clínicas, Incor, Emílio Ribas, até que cheguei ao cargo de secretário de Estado. 

Nenhuma dessas coisas me caiu do céu. Foi uma grande luta, sem uma mácula. Não tem 

nada que me macule numa gestão pública ou privada, depois de quase 43 anos de 

formado.  

Então, isso nos aproxima, a despeito de pensarmos diferente em alguns 

momentos. Quero dizer ao senhor que na maioria dos momentos nós pensamos igual; 

não temos muita diferença. Nossos objetivos pró-SUS são muito parecidos. Nós temos 

os mesmos ideais, cada um do seu jeito, respeitando o outro. Mas quero agradecer não 

só hoje, pela sua gentileza, mas porque ao longo da minha história e da sua, o senhor 

sempre foi muito técnico e muito gentil. Então, minha estada aqui hoje é prazerosa, 

porque estou discutindo com alguém de intelecto e informação, que permite esse 

diálogo aberto. O Dr. Barros Munhoz foi muito generoso na minha qualificação, mas 

quero dizer ao senhor que eu faço isso com todo o desprendimento. E virei aqui quantas 

vezes forem necessárias para nós avançarmos nessa discussão. 

Acho que tem que ter regra, tem que ter lei. Acho que você não pode esmorecer. 

As OSs têm problemas? Seguramente têm. A administração direta também, as 

autarquias também, a iniciativa privada também. Eu coordeno o programa de Saúde do 

candidato Geraldo Alckmin. E anteontem fui apresentado num debate na TV Cultura, do 

qual infelizmente meu queridíssimo amigo Alexandre Padilha não pôde participar. Ele é 

candidato a deputado federal. Mas eu, pessoalmente, senti muito, porque ia ser um 

avanço. É um ex-ministro, ex-secretário.  

Então, acho que essas coisas precisam ser aprimoradas, precisam avançar. Eu não 

sei se existem problemas nas secretarias municipais. Não tenho conhecimento porque 

não participei. Na Secretaria de Estado, em relação às OSs, nós somos absolutamente 

rigorosos, o tempo inteiro. Se ocorreu alguma coisa, eu não tive conhecimento. E 

quando suspeitei, apurei. Então, acho que esse é o sistema - investigativo, “cobrativo”. 

Temos que ter transparência total, porque vai ser um modelo em progressão, como 

todos os outros. Cheguei a um ponto na minha vida em que consigo ver boas coisas em 
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tudo e em todos. Agora, o diálogo e a democracia são o que permeia uma coisa e outra. 

Então, para nós é muito simples discutir. Não temos rabo preso, não temos contas a 

pagar e queremos progredir.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu apenas quero fazer uma última 

questão, lembrando que nós recebemos o Dr. Cármino, secretário de Saúde de 

Campinas. E ele é o presidente do Cosems - Conselho dos Secretários Municipais de 

Saúde -, como o senhor bem sabe. Ele disse o seguinte: o que aconteceu no Hospital 

Ouro Verde foi de tal gravidade que ele tomou uma decisão de, embora haja uma lei 

municipal, não lançar mão de OSs para a gestão da Secretaria de Saúde em Campinas. 

Hoje, ele vem fazendo a gestão toda por meio de autarquia, da administração direta, tal 

a gravidade da denúncia envolvendo empresas, poder público e a própria organização 

social que assumiu essa responsabilidade.  

Mas se nós analisarmos o que temos levantado de informação aqui, estamos até 

com receio de fazer visitas e diligências em novos hospitais. Nós fomos a Guarulhos e 

caiu a OS Gerir. Nós fomos a Mauá, no Nardini, e caiu a OS Fundação ABC. E nós 

estamos com medo de ir numa próxima: de repente cai e nós vamos ser aqueles que 

estão derrubando as OSs.  

Na verdade, nós estamos identificando problemas, e a população apresenta 

reclamações que muitas vezes não condizem, inclusive, com as pesquisas de avaliação 

do modelo. Não faz sentido para a gente, por exemplo, buscar uma OS de Goiânia para 

fazer a gestão em Guarulhos. Ou buscar uma OS a 500 quilômetros, na Santa Casa de 

Birigui, onde tem um médico, Dr. Cleudson Montali, que faz prospecção de negócio nos 

municípios para fazer a gestão, por exemplo, em Ribeirão Pires. E aí vêm denúncias, 

inclusive, de que recursos poderiam estar sendo utilizados para pagar dívidas de 

campanha. Aí é o fim do mundo, porque vamos ver o dinheiro da Saúde sendo usado 

para outra finalidade.  

Eu, por fim, gostaria de perguntar ao senhor: quanto a todas essas questões 

trazidas, vários documentos dizendo que o senhor é dono de várias empresas, que o 

senhor teria participação no Instituto SAS - acho que esta é uma oportunidade de dizer 

em alto e bom som exatamente... Porque dizem: “o Dr. David Uip tem atuação no 

Guarujá, tem interesse no Guarujá, tentou comprar o Hospital Santo Amaro em Guarujá, 
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tem participação no Instituto SAS; o adjunto dele criou aquela empresa com o cara que 

está sendo hoje questionado em Itapetininga, em Sorocaba, não sei o quê”. Então, por 

favor. Não se trata de uma desconfiança, mas acho importante que isso fique constando 

nos anais da Assembleia. 

 

O SR. DAVID UIP - O senhor me dá uma oportunidade. Eu trouxe as 

reportagens aqui, deputado: “Empresário do setor, secretário da Saúde dá as cartas em 

OSs”. Esse é o Giovanni Guido Cherri. E aqui no meio da matéria, que é da Revista da 

Adusp, citam as minhas empresas. Então, tive o cuidado, deputado, de trazer aqui: das 

empresas que são citadas nessa denúncia da Receita Federal, quais são do David Uip. 

Nessa denúncia, existem inúmeras empresas. E aqui está, da Receita Federal, quais são 

as empresas do David Uip. Só tem um problema: esse David Uip é meu pai, não sou eu.  

Infelizmente, meu pai morreu no dia 20 de outubro de 2016. Então, essas 

empresas aqui citadas são do meu pai. Mas eu também tive o cuidado, deputado, de 

trazer quais são as minhas empresas. Acho que o senhor tem - e todo mundo tem - 

absoluto direito de saber. Eu sou dono do Instituto Paulista de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias e da Sociedade Consultoria e Assistência Médica David Uip, que é meu 

consultório. Essas são as duas empresas.  

Tenho outra empresa que cuida do patrimônio herdado do meu pai e do meu 

patrimônio pessoal. Tem uma empresa que consta, a Prest Serv, que é uma empresa de 

vacinas da qual jamais fui dono. Uma empresa também familiar, que está desativada. Eu 

jamais fui dono; consta de uma forma errada. E tem uma empresa desativada - Uip 

Indústria de Comércio e Prestação de Serviços -, que é de construção civil. Meu pai 

libanês gostava de ter os filhos juntos. O senhor sabe bem do que estou falando. Essa 

empresa está desativada.  

Então, isso que foi dito é absoluta mentira. Mas eu trouxe, deputado, uma porção 

de denúncias de que eu fui vítima ao longo dos anos.  

Há coisas aqui muito interessantes. Eu fui chantageado, extorquido, ameaçado, 

de maio a dezembro de 2005. E quem me extorquiu pegou uma pena de cinco anos e 

seis meses. Eu tenho todo o processo, quem tentou. Quem tentou me extorquir foi preso. 

Depois mesmo eu recebi a carta da cela de prisão da moça que foi presa, ela continua 
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me ameaçando. Curiosamente, depois de encerradas, as pessoas presas, o promotor à 

época resolveu continuar com a denúncia, reabriu um processo. 

E aí meu sigilo bancário, sem que eu soubesse, tudo foi quebrado. Eu trouxe o 

relatório da Coaf. Eu trouxe o arquivamento de todos os processos onde eu fui vitorioso, 

em tudo que eu fui acusado, inclusive uma acusação que eu cobrei, no Incor, de um 

paciente do SUS. Isso foi parar no Tribunal de Contas da União. Eu trouxe também 

aqui, deputado, o acordo final do Tribunal de Contas da União, me inocentando 

completamente.  

Então, vai estar à sua disposição tudo isto. Isso é público, basta entrar no site da 

Receita Federal, o senhor vai ver quais são... eu nunca tive.  

E outra coisa que eu quero registrar. Jamais participei, já fui médico de medicina 

de grupo, virei diretor clínico. Já fui diretor público, diretor. Nunca participei de uma 

OS. Agora inventaram que eu sou dono da OS Fundação do ABC. A fundação, a minha 

relação com a Fundação do ABC começou em 1969, quando eu prestei vestibular no 

ABC. Entrei na faculdade e a mantenedora é a Fundação do ABC.  

Eu nunca tive vínculo com a Fundação do ABC. Meu vínculo é com a Faculdade 

de Medicina e, recentemente, o senhor sabe, meu querido amigo e prefeito Orlando 

Morando, em cima da crise que está na fundação, me convidou para ser presidente. Eu 

fiz um acordo com ele, pela minha amizade, que eu ficaria por um tempo determinado, 

desde que a curadora de fundações assim permitisse, porque eu sou contrário que 

alguém que ocupe um cargo, como diretor de faculdade, tenha a concomitância de 

presidente de fundação, porque da minha visão há conflito de interesse.  

A curadora de fundações entendeu que não deveria, o que eu acatei, mas não me 

contive. Eu trouxe isso para o Ministério Público Estadual. Não só isso, como as 

denúncias do contrato com Mauá, com o Nadine. Procurei o doutor Smanio. Ele 

instituiu dois promotores, a Dra. Lívia e o Dr. Roberto, que estão atuando dentro da 

fundação, para tentar sanear. 

Aproveitando, Mauá tem uma dívida com a Fundação do ABC de 120 milhões. 

E,  

unilateralmente, eu trouxe aqui a decisão do secretário municipal de Mauá. Ele 

ontem rompeu o contrato, com grande risco para a saúde da população de Mauá, e com 

a possibilidade e iminência de demissão de mais de 1.600 funcionários.  
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Eu quero registrar aqui, deputado, que as minhas coisas são absolutamente 

abertas, e sugerir para quem pretenda me denunciar, que tenham cuidado de ver o CPF, 

porque usar o CPF do meu pai é uma coisa assim transgressora, ofensiva. Ainda meu 

pai, naquele momento, numa situação de uma vida limitada, por um câncer 

extremamente agudo.  

Mas eu estou à disposição para elucidar isso e qualquer outra coisa. E tenho 

aqui, deputado, todos os documentos. Tive ainda a pachorra, que fui acusado de ter feito 

um jantar. O jantar dos cozinheiros era uma coisa tradicional, deputado. Era o Paulo 

Renato, ministro, o deputado Aristodemo Pinotti e eu. Nós fazemos um jantar para 

conseguir fundos para bens sociais. E no terceiro jantar, eu fiz, mas não cobrei adesão. 

Era para apresentar o plano de reforma e restauro do Emílio Ribas. E esse plano 

necessitava do dinheiro do convite. O que ele queria é uma coisa muito maior. Tanto é 

verdade, que hoje o estado está investindo, na reforma do Emílio Ribas, 198 milhões de 

reais.  

Aquele jantar foi muito bem sucedido. Embora nós não tenhamos cobrado a 

adesão, o Eduardo Souza Ramos doou um milhão de reais para o Emílio Ribas. A 

empresária Lilia Klabin doou a ressonância magnética e possibilitou essa reforma que 

eu digo ao senhor.  

Um funcionário do Emílio Ribas falou que esse jantar culminou com uma verba 

que eu depositei na minha conta, de seis milhões de reais. Eu trouxe aqui auditoria feita 

pela Polícia Civil. Eu tenho aqui a perícia, está na minha mão, que mostra, tostão por 

tostão, o que foi arrecadado, essas doações, e as contas que estão aqui. Eu tenho a 

doação, a motivação da doação, e tenho auditoria feita pela perícia da polícia e o 

arquivamento dos processos. 

Então, estou a sua disposição, pessoalmente, de qualquer forma, para pôr em 

suas mãos todos esses documentos.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, no meu caso não é nada 

particular. Como o assunto vem à tona em vários momentos...  

 

O SR. DAVID UIP - O senhor me deu uma oportunidade. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É uma oportunidade, inclusive em 

relação ao chamado Instituto SAS, essas coisas. 

 

O SR. DAVID UIP - O que é isso? Eu não sei o que é, desculpe, deputado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu também não sei. SAS. Havia um 

instituto que trabalhou no município de São Paulo, chamado Institutos SAS. Se V. Exa. 

sequer entende o que é a sigla, menos importante ainda. Seria uma OS chamada SAS. 

Não sei qual é, o que deriva dessa sigla, e basta a sua afirmação de que desconhece. 

 

O SR. DAVID UIP - Totalmente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Esse material, a não ser que o 

presidente queira ficar com cópia, eu acho que está à disposição, mas não é para mim. 

Não acho necessário.  

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Se o doutor David Uip 

quiser deixar uma cópia, para consignar aqui os documentos, o senhor encaminha. Nós 

consignamos e tudo bem. Fique à vontade. 

  

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós temos representantes do Conselho 

Estadual de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde. O secretário, todas as vezes que 

veio fazer uma apresentação, ele tinha a preocupação de apresentar primeiro no 

conselho, depois trazendo aqui. Em algumas ocasiões eu comentei com o secretário que 

eu achava que a parte referente às OSs poderia ser um pouco mais detalhada, talvez pelo 

fato de haver lá a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, de 

acompanhamento. O pessoal achava que talvez não precisasse fazer tanta informação 

sobre as OSs. 

Mas, como estamos ganhando uma importância crescente, isso nós vamos 

retomar a discussão com o atual secretário, Dr. Zago, que é como articular a informação 

que passa por dentro da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, que tem 

representação do Conselho Estadual de Saúde. A Assembleia tem dois membros, e eu 
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sou um deles. O deputado Gil Lancaster é outro. Só que agora nós estamos fora, porque 

o período eleitoral não permite.  

Então, essas pessoas me passaram a seguinte pergunta, que não sei se procede ou 

não. Dizem eles que o superintendente atual da Cross é um médico da Secretaria de 

Estado da Saúde, e ao mesmo tempo ele atua em mais dois hospitais. Não sei se de fato 

procede essa informação, ou não. 

 

O SR. DAVID UIP - Eu acho que essa pergunta deve ser dirigida ao atual 

secretário, professor Zago.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pelo menos no seu período não havia... 

 

O SR. DAVID UIP - Não tenho conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quero comunicar à CPI 

que o Dr. Zago acaba de confirmar sua oitiva aqui no dia 4, às 11 horas da manhã. 

Posso fazer algumas perguntas?  

Não concordo com o deputado Barros Munhoz, porque o deputado Barros 

Munhoz sempre quer ganhar as coisas no grito. E no grito acho que nós não ganhamos 

mais nada hoje, nem eleição. 

Esta CPI tem feito um trabalho importante. Os senhores vejam a importância... 

O Dr. David Uip aqui está. Ele poderia ter vindo, como já se colocou à disposição desde 

o início da CPI.  

A CPI votou aqui um cronograma de trabalho, e se ela não tem o quórum aqui, é 

porque os senhores deputados não têm vindo, nem os efetivos ou substitutos. Não cabe 

a mim julgá-los. É uma CPI. O que está funcionando na Casa, fora terça-feira, é esta 

CPI. Ela tem dado resultados importantes, tanto que as gestões públicas de prefeituras 

estão revendo todos os seus procedimentos com OSs. Mas há pessoas, como o deputado 

Barros Munhoz, e pena que ele não está aqui, eu queria falar para ele ouvir, mas eu 

quero deixar registrado. 

O deputado Barros Munhoz não gosta de CPI, nunca gostou de CPI. Ele acha 

que CPI não vale nada. Então, uma das atribuições do Parlamento é fiscalizar. E um dos 
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instrumentos é a CPI. Se vai ser encaminhado ao Ministério Público, ou não, o relatório 

a ser elaborado e votado, a CPI é que vai determinar. Ela que vota. 

Se nós vamos aproveitar todo esse relatório para sugerir uma legislação federal, 

ou uma própria lei nova aqui na Casa, pode ser votado aqui no relatório. Se nós 

podemos encaminhar para o Gaeco aquilo que nós recebemos, é importante pela CPI. 

Mas talvez, para o deputado Barros Munhoz isso não seja nada importante, 

porque ele não está preocupado com isso, porque talvez esta CPI não atinja o objetivo 

que determinados deputados às vezes pensam, quando abrem uma CPI, ou participam 

de alguma.  

Eu queria indagar sobre quais são os interesses desta CPI, porque ele começou a 

falar. Vou indagá-lo da próxima vez, quais são os interesses desta, das outras de que ele 

participou, como ele trabalhou, qual foi o resultado de cada CPI nessa longa história de 

vida que ele tem.  

Mas, desculpem, ele não tem credibilidade para tentar macular o trabalho desta 

CPI. (Palmas.) Quem julga isso é a imprensa e a população juntas. O trabalho aqui está 

sendo sério. Os senhores vejam, o Dr. David Uip está aqui há quanto tempo, está feliz 

de vir aqui, de poder mostrar o trabalho que fez, do que ele aprimorou, do que pode ser 

feito, da contribuição que ele dá. É isso que nós precisamos ouvir aqui na Assembleia. 

Agora, há pessoas que não têm paciência para ouvir. Quem ouve bastante aprende 

muito, quem fala muito, muitas vezes promete o que não pode. 

Bom, eu quero agradecer aqui ao representante do Tribunal de Contas do Estado, 

a Sra. Marcela Pérola da Silveira, e também ao representante do Tribunal de Contas do 

Município, Sr. Thiago Teles Requião, que nos acompanharam nesta reunião, no dia de 

hoje.  

Aqui, Dr. David, nós desde o início pedimos a presença de um promotor público 

para acompanhar os trabalhos todos, o que nós estamos fazendo aqui. O Ministério 

Público veio em uma e outra, acabou não vindo. O Tribunal de Contas do Estado e da 

prefeitura de São Paulo, ouvimos os dois presidentes, solicitamos, e sempre há dois 

técnicos aqui, acompanhando os trabalhos, até para facilitar a informação que eles 

podem nos dar, subsidiar, e também levar daqui para lá aquilo que eles podem melhorar 

lá, na fiscalização. 
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Eu tenho duas perguntas a fazer ao senhor, elas são rápidas até, para que eu 

possa entender. Primeiro, pedir desculpas, não é pergunta, são duas, pedir desculpas 

pela forma que o deputado Barros Munhoz entende de CPI, e do circo que ele quer fazer 

para acabar com esta CPI. Não sei qual o interesse dele de acabar logo com esta CPI.  

Mas, pedir desculpas ao senhor. O senhor está no maior Parlamento da América 

Latina, depois do Congresso Nacional. O senhor é uma pessoa que estudou, trabalhou, 

tanto que tem aí todas as características, e todos lhe respeitam, podem não concordar, 

mas lhe respeitam, de ver uma cena como essa aqui.  

Quem não está feliz com a CPI pode pedir para se retirar. Vem outro deputado, 

assume a cadeira e faz o trabalho. Ele não é obrigado a ficar aqui quatro ou cinco horas, 

duas horas, três horas.  

Eu vou fazer duas perguntas ao senhor, que são importantes para nós, aqui na 

CPI. Verificamos aqui, durante as atividades da CPI, que grande parte dos problemas 

encontrados está relacionada aos contratos quarteirizados, servidores públicos estaduais 

que montam empresas para prestar serviço para as OSs, e que é vedado pelo Estatuto do 

Servidor Público Estadual, contratos na área de TI em valores vultosos, que fica difícil 

justificar, contratos com objetos abertos e sem limite de valor, entre outros aspectos que 

devemos enfrentar. 

Durante a sua gestão, como atuava a Secretaria da Saúde, no tocante à 

fiscalização desses subcontratos celebrados pelas OSs, com fornecedores e prestadores 

de serviço, envolvendo atividade-meio e atividade-fim? 

 

O SR. DAVID UIP - Primeiro, deputados, se me permitem, mas eu não acho 

que o contrato com OS seja terceirizado. Então, eu não posso admitir que a 

consequência seja quarteirizado. Quero dizer para o senhor também que as autarquias, 

acho que o Brasil inteiro têm contratos terceirizados, que não são esses com as OSs.  

Por exemplo, as autarquias têm contratos de limpeza, segurança, e como é que 

isso é entendido? Para mim, quarteirização é quando uma empresa é terceirizada e abre 

mão daquela gestão para outra empresa. 

Nós tivemos a desconfiança que isso aconteceu no Butantã. Por isso foi 

auditado, foi levantado, foi encaminhado ao procurador-geral, para o corregedor-geral, 

que tomou as providências que achou que devia. Então, aquilo que eu entendi que era 
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uma quarteirização, eu auditei e encaminhei para o corregedor-geral, Dr. Ivan. Então, é 

assim que eu entendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Então, é 

isso. Acabaram sendo duas perguntas, doutor. 

O conselheiro estadual de Saúde, Amauri Bezerra, que está aqui, tem vindo 

sempre aqui a todas as reuniões, tem trazido informações. Bom, é um conselheiro 

estadual para quem nós devemos respeito também. Ele, num determinado momento, 

representando o colegiado na Comissão de Avaliação de Contratos de Gestão, da 

Secretaria de Saúde, ele disse em depoimento à CPI que o senhor ignorou os relatórios 

do órgão que apontavam descumprimento de metas por parte das OSs, e que pediam o 

ressarcimento dos valores repassados pelo poder público.  

Na oportunidade, disse o Sr. Conselheiro que o cumprimento de metas atingiu o 

valor de 55 milhões de reais, em 2015, e 38 milhões em 2016. O que justificou o senhor 

a tomar essa posição, de não concordar com a restituição sugerida pelo conselho? 

 

O SR. DAVID UIP - Não é que eu desconsiderei. Eu não concordei. Não 

concordo e nunca vou concordar, porque ele está errado. Mostrei isso claramente. Há 

um equívoco conceitual inusitado. Quando você tem uma estrutura com custo fixo, 

como é o ambulatório a que ele se referia, esse custo fixo vai 100% no atendimento, ou 

98%, e o contrato por 95%, então o custo fixo está ali. 

Eu considerei, ele teve todas as satisfações. Eu presenciei, numa das reuniões do 

Conselho Estadual, tanto o Dr. Eduardo, a Adriana, quanto a Dra. Eliana, explicaram 

minuciosamente, reiteradamente. Só que, veja, uma coisa é desconsiderar. Jamais eu 

desconsiderei, inclusive acho o conselheiro um elemento fundamental do conselho, 

porque ele é muito ativo, muito participativo, não só do conselho, como no SindSaúde, 

em que ele é diretor. Então, ele sempre foi muito respeitado, inclusive em seu 

posicionamento, o que não quer dizer que eu não concorde. Eu simplesmente não 

concordei com aquilo que ele afirmou e provei que ele estava absolutamente errado e 

continuo falando a mesma coisa. Mas ele tem todo o direito de ter suas considerações, 

suas reivindicações e seus pleitos a serem analisados. Nós nunca deixamos de analisar 
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pleitos, mas cada gestor tem que tomar as decisões e isso é algo de que eu nunca abri 

mão.  

Eu, como gestor principal do estado durante quatro anos e sete meses, amparado 

por decisões técnicas de pessoas em que confio... Foi mostrado claramente que aquilo 

que estava sendo alegado não era pertinente. Então, não tem nada escondido, as 

satisfações foram dadas mais de uma vez. Isso foi dado no Conselho Estadual, nas 

comissões e foi discutido em nível interno na secretaria, tanto nas reuniões semanais de 

terça, como nas de quarta-feira. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, muito obrigado. 

Agora, uma última: em algum momento, este deputado que o questiona tentou um 

diálogo com o senhor para que alguma empresa prestasse serviço em alguma área da 

Secretaria da Saúde? 

 

O SR. DAVID UIP - Nem o senhor, nem ninguém. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Isso é importante para 

nós.  

 

O SR. DAVID UIP - Posso fazer um depoimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, por gentileza. 

 

O SR. DAVID UIP - Olha, é uma coisa muito interessante. Eu jamais fui 

pressionado, ninguém me sugeriu e ninguém fez coisa alguma. Tenho até uma dívida 

pessoal.  

Fiz um levantamento, deputado: no ano de 2017, dia sim, dia não, eu atendia um 

deputado, com muito orgulho, fora as vezes em que vim aqui à comissão, fora as vezes 

em que vim às lideranças. Eu sempre estive à disposição.  

Em 2018, minha possibilidade de recebimento diminuiu muito por conta de uma 

coisa que tem a ver com esta Casa: eram mais de duas mil emendas parlamentares. 

Então, ficamos subjugados a uma pressão que V. Exa. conhece bem, que é enorme. Eu 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 

                                  

51 

 

não fui tão atencioso como deveria, com V. Exa. e com outros, por absoluta falta de 

tempo. Aquilo virou uma loucura. Nós tínhamos que demandar essas emendas em um 

período muito curto, ou então perdíamos a emenda. Então, a secretaria, em 2018, virou 

uma loucura. Eu devo essa explicação e desculpas a V. Exa., a quem recebi sempre com 

muito carinho.  

Aliás, um de seus discursos, quando da inauguração do AME de Amparo, foi 

inspirador. Vossa Excelência fez um discurso muito interessante, inclusive de defesa de 

modelo. Naquele momento, tinha um pessoal falando de outra coisa que não tinha nada 

a ver com aquela inauguração espetacular e V. Exa. se posicionou de uma forma muito 

contundente e proativa. Eu tenho esse discurso, até hoje, como emblemático, inspirador. 

Então, todo o meu carinho e respeito. Se eu não atendi mais os deputados, foi por 

impossibilidade do cargo. 

Muito obrigado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, ontem encaminhei a V. 

Exa. dois ofícios, um deles pedindo que oficie ao secretário de estado da Saúde para que 

tenhamos mais detalhes sobre como se deu a criação dessas empresas que depois foram 

subcontratadas pelo Seconci. Independente de ser terceirização ou quarteirização, 

importa para nós sabermos qual foi o envolvimento desses ex-diretores no processo de 

criação dessas empresas que, depois, em seguida, foram contratadas pelo Seconci, de tal 

maneira a atuarem dentro da Cross.  

O segundo ofício que encaminhei é sobre um assunto que havíamos tratado 

anteriormente. Temos no Hospital Sorocabana dois equipamentos sob gestão de 

organizações sociais. Há uma AMA e uma Rede Hora Certa, ambas de responsabilidade 

do município de São Paulo.  

Todos sabemos - a imprensa tem noticiado - que tentaram fazer um leilão que 

chegou a se viabilizar e depois caiu quando perceberam que o próprio é do estado, 

cedido mediante permissão de uso por 20 anos para o município de São Paulo. Então, a 

juíza havia incorrido em erro ao dar validade a um leilão de um próprio que é público.  

Nesse ofício, retomo uma discussão que acho que deveríamos equacionar, que é a 

proposta da cessão definitiva desse imóvel mediante o envio de um projeto de lei para a 
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Assembleia, de tal maneira que a gestão passe a ser integralmente do município de São 

Paulo.  

Então, queria pedir a V. Exa. que, se concordar, agilize o encaminhamento desses 

ofícios à Secretaria da Saúde, um deles, e o outro ao governador do estado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, o requerimento 

será pautado na próxima reunião e os ofícios já estão sendo encaminhados.  

Vou suspender a reunião por cinco minutos. Ainda temos outra oitiva e sempre 

fazemos uma parada técnica. Vou suspender os trabalhos por cinco minutos, 

agradecendo muito a vinda do Dr. David Uip. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * *  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou dar continuidade aos 

trabalhos, com o item 2 da pauta, a oitiva da Sra. Glória Regina Bejarano Dalbone, 

presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde - Iabas. 

Recebemos um ofício do instituto, falando sobre a convocação. “Em atenção à 

convocação para a participação desta reunião no dia 29, informamos que a presidente 

será representada pelo vice-presidente, abaixo qualificado, conforme o disposto no Art. 

27, § 4º, do estatuto social do instituto, anexo a esta petição.” 

O Iabas está aqui representado pelo Sr. Luciano Artioli Moreira, brasileiro, 

cirurgião-dentista, portador de cédula de entidade etc. Ele já está todo qualificado aqui. 

Eu vou passar a palavra ao Sr. Luciano para, se desejar, fazer uma explanação, algo 

rápido, para que possamos ir às perguntas. Agradeço, desde já, a sua presença. Ele está 

desde o início aqui, ouvindo e acompanhando os trabalhos. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Boa tarde a todos. Prezado deputado 

Edmir Chedid, deputado Carlos Neder, não só hoje, mas na semana passada nós 
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estivemos presentes aqui. Por falta de quórum, acabamos não tendo a oportunidade de 

nos manifestar. De qualquer forma, acho que é a nossa obrigação, sem dúvida nenhuma, 

procurar esclarecer sempre todos os pontos que forem suscitados, independente da 

procedência, independente da consistência, e a CPI é um ambiente extremamente 

propício para que isso ocorra. 

Então, em primeiro lugar, após os cumprimentos, eu gostaria de falar de - só neste 

preâmbulo - duas situações relativamente desconfortáveis. A primeira é de suceder aqui 

o David Uip, porque falar depois David Uip em qualquer lugar é uma tarefa insólita 

para qualquer ser humano, pois ele, de fato, é muito superior a qualquer média alta que 

haja no poder de explicação, apresentação, síntese, conhecimento etc. 

Em segundo lugar, eu queria iniciar fazendo apenas uma correção de um 

equívoco. A menção feita sobre o Iabas ter um presidente preso não procede. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Estamos nos referindo a Luiz Eduardo 

da Cruz?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Isso. Não é presidente do Iabas 

desde 2016. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na ocasião, quando foi preso, ele era 

presidente? 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, não era. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na ocasião, qual era o cargo dele? 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não tinha mais cargo no instituto, 

na ocasião da prisão. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas ele tinha sido anteriormente 

presidente? 
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O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Foi até 2016. Então, acho que cabe... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ele permanece preso ou não? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, também não permanece preso. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Saiu recentemente? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Acredito que, inclusive, tenha ficado 

pouco tempo preso. De qualquer forma, acho que, neste preâmbulo inicial, como uma 

justa - eu diria - adequação... Claro que, em havendo outras perguntas ou mais, naquilo 

que me couber responder e que eu souber, estarei aqui, obviamente, à disposição.  

Em um primeiro momento, a participação dele no instituto, como presidente, foi 

até 2016. Depois teve uma participação por alguns meses do conselho da instituição. 

Quando houve esse problema que tem relação com outro instituto - não com o Iabas, 

não tem relação direta com o instituto -, houve algumas notícias na mídia que acabam, 

obviamente, favorecendo esse tipo de compreensão. 

De qualquer forma, inicialmente posto, a presidente do instituto desde 2016 - que 

sucedeu o antigo presidente - é a Glória, já mencionada, que, por outros compromissos, 

está no Rio de Janeiro. Eu, como resido em São Paulo, sou daqui de São Paulo, não me 

furtei à oportunidade de vir aqui, seja na semana passada, seja hoje, para estar à 

disposição dos senhores. 

Acho que, como forma de objetivar, dado o adiantar da hora e todos os 

questionamentos, eu me limito a essas considerações iniciais. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Passo a 

palavra ao nobre deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Inicialmente, quero cumprimentá-lo e 

dizer que, quando eu exerci o mandato de vereador, fiz algumas denúncias e 

investigações referentes ao Iabas. Naquele momento, o Iabas se atinha, especificamente, 

à questão da saúde bucal. 
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Posteriormente, o Iabas foi ampliando o seu modo de atuação e qualificou-se 

como organização social em outros estados e municípios. Gostaria que o senhor falasse 

um pouquinho sobre o Iabas, como ele surgiu, como ele adentrou a esse ambiente da 

relação com o poder público na condição de organização social. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - É uma resposta que eu me sinto até 

muito - eu diria - emotivamente recompensado em poder dizer. Àquela época, à sua 

cadeira na Câmara, nós nunca tivemos a oportunidade de dialogar, embora eu tenha tido 

a oportunidade de ir à Câmara depois, quando o senhor já estava nesta Casa, numa 

audiência pública, por ocasião do contrato municipal. 

Naquela audiência pública, o tema relativo àquela época foi abordado, e eu me 

senti muito satisfeito - vamos dizer - em poder elucidar ou esclarecer diversos pontos, 

àquela época. 

O Iabas nasceu como uma organização social voltada à odontologia no início, por 

uma intenção que nós tínhamos respaldada pelos principais órgãos representativos da 

odontologia à época, incluindo neles as associações de classe etc. A nossa principal 

intenção era, efetivamente, criar um instrumento eficiente ou uma alternativa eficiente 

para a ampliação da execução em busca de eficiência do serviço público, na área 

odontológica. 

Naquela oportunidade, houve uma denúncia que nós julgamos absolutamente 

improcedente sob o ponto de vista de uma suposta ilegalidade, que foi feita, na época, 

por uma vereadora do seu mesmo partido, inclusive. Aquela denúncia foi esclarecida 

por nós à própria imprensa, mas acabou tendo uma repercussão num momento e 

situação que, por opção dos gestores públicos à época, acabou por findar um projeto 

que, no nosso entendimento, teria trazido inúmeros benefícios à população de São Paulo 

no que diz respeito ao atendimento odontológico, mas isso fica apenas como uma mera 

questão de opinião, porque ele não chegou a ser implantado - em minha opinião, como 

eu disse - infelizmente. 

Após essa primeira etapa, ou de certa forma em paralelo a essa primeira etapa, o 

instituto acabou somando expertises de diversos setores da própria medicina, da área da 

Saúde como um todo, e disputamos um edital de seleção pública. O primeiro foi para a 
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gestão de unidades de pronto atendimento 24 horas. Acabamos consagrando vitória 

nesse edital.  

Hoje, dando um salto, para não alongar, certamente o senhor tem outras perguntas 

para fazer, então vou procurar dar maior objetividade, mas trazendo uma lógica de 

conteúdo, na medida do possível. O Iabas saltou, tem hoje uma responsabilidade sobre 

cerca de dez mil colaboradores diretos e talvez algo como 160 unidades de serviços de 

Saúde distribuídas em três estados e municípios do País. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, o Iabas é criado em 2008? Ou é 

anterior a 2008? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - O Iabas foi criado em 2008, 

sucedendo projetos que vieram da própria associação odontológica. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quando ele se qualifica como 

organização social em cada um desses estados? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu não me lembro da data 

exatamente, mas eu creio que, entre 2008 e 2009, amparado pela figura legal - talvez me 

antecipando à sua observação - da sucessão dos projetos que tinham muito mais do que 

cinco anos, transferidos ao Iabas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quantos CNPJs o Iabas tem?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Um CNPJ matriz e outros de filiais, 

que eu não sei o número exato aqui.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quando o presidente do Tribunal de 

Contas do Estado aqui esteve, ele questionou, por exemplo, a SPDM, com 45 mil 

trabalhadores. A SPDM tinha praticamente um CNPJ em cada Estado. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Esse não é o nosso caso. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O Tribunal de Contas do Estado 

determinou que houvesse uma unificação desse CNPJ. Houve alguma orientação nesse 

sentido dirigida ao Iabas por parte do Tribunal de Contas do Estado?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Nós não temos contrato com o 

estado, talvez, por isso, não - pelo menos não que eu tenha conhecimento, tampouco o 

tribunal municipal tenha dado esse tipo de orientação. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Em âmbito dos municípios, houve 

alguma orientação? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Porque São Paulo e Rio de Janeiro têm 

tribunais de contas municipais, não é isso? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Exato. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Houve alguma orientação nesse sentido 

ou não? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, não que eu tenha ciência, mas 

me sinto confortável para dizer, neste momento, não. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O Iabas responde a algum tipo de 

processo hoje? Quer dizer, há processos pendentes no Poder Judiciário? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Sem dúvida alguma que sim, tanto 

em tribunais de contas, como em esferas públicas, porém, sem nenhuma única 

condenação ou sanção até o presente momento, desde a sua fundação. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não há nada transitado em julgado? Em 

momento algum vocês foram obrigados a ressarcir aos cofres públicos qualquer valor? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, em termos de qualquer 

processo finalizado, o Iabas, até hoje, não tem uma única sanção aplicada ao instituto. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Inicialmente, vocês trabalharam no 

município de São Paulo. Posteriormente, migraram ou ampliaram a atuação para outros 

estados, deixando de atuar no município; isso aconteceu, inclusive, no Rio de Janeiro. 

No Rio de Janeiro, vocês enfrentaram alguns problemas. O senhor poderia detalhar os 

problemas que houve lá? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - É muito genérico, talvez. Se o 

senhor puder especificar, talvez eu consiga dar objetividade. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nesta terça-feira, eu estive em reunião 

com o conselheiro Maurício Faria, que é responsável pelas contas das OSs que atuam na 

área da Saúde. Solicitei a ele, entre outras demandas, que entrasse em contato com o 

Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, com o Ministério Público do Rio de Janeiro e 

também nos demais estados em que o Iabas atua, para saber os procedimentos existentes 

nos órgãos de contas e nos ministérios públicos desses Estados em que o Iabas atua. 

Não sei se o senhor confirma, mas o Iabas está atuando em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, e nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Vitória, Mogi das Cruzes, Uberaba, Franca e Mauá. Essa lista está superada? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, não só superada, mas 

equivocada. O Iabas nunca atuou na maioria desses locais citados. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, essa informação aqui... 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Qualificado, não atuante. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Veja só, o fato de ser qualificado não 

quer dizer que, necessariamente, tenha contrato de gestão.  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Claro. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Isso aqui faz parte do site de vocês. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Sim, por isso que... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Para não cometer nenhuma injustiça, 

“fundado em 2008, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde é uma entidade 

privada sem fins lucrativos qualificada como organização social de Saúde, habilitado a 

atuar na administração de projetos e prestação de serviços na área da Saúde por 

intermédio de convênios e contratos, certificado pela comissão de qualificação de 

organizações sociais nos estados...”, e aí são aqueles que eu nominei, além dos 

municípios.  

“Atualmente, possui oito mil colaboradores.” O senhor falou que agora já são dez 

mil. Aqui diz no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vocês estão atuando 

especificamente nos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. É isso?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Voltando, apenas para que não reste 

qualquer dúvida, a correção que eu fiz foi porque, salvo engano, na minha compreensão, 

o senhor utilizou o verbo “atuando”. E aí diz claramente... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - A sua observação é mais precisa. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Sim, de habilitados. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Estão qualificados, o que não quer dizer 

que estejam com contrato. 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 

                                  

60 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Exatamente. Nós atuamos no 

município de São Paulo, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e 

no estado do Mato Grosso do Sul. São somente nesses locais. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas, no Mato Grosso do Sul, eu sou 

nascido em Campo Grande, e é algo que me interessa bastante. Eu não vi na lista Mato 

Grosso do Sul. Está desatualizado o site? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Com certeza. A minha informação 

sobre esses locais de atuação é atual. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - No Mato Grosso do Sul, o estado ou 

também Campo Grande e outros municípios? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - No estado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - No estado de Mato Grosso do Sul? Pois 

não. Então eu solicitei ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo que entrasse 

em contato com os demais órgãos de contas e também com os ministérios públicos. De 

qualquer forma, o senhor já pode adiantar para nós se há pendências que ainda exigem 

um acompanhamento por parte do Iabas, do ponto de vista de denúncias, que devam ser 

devidamente respondidas. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Isso é uma constante na relação das 

organizações sociais com os órgãos fiscalizadores. Toda e qualquer demanda que nós 

recebemos dos Tribunais, do Ministério Público e de qualquer órgão de controle é  

devidamente respondida, prontamente respondida pela nossa equipe. 

Se há casos pendentes, eu creio que, de respostas, não, porque nós costumamos 

cumprir rigorosamente todos os prazos estabelecidos por esses órgãos de controle. 

Agora, deixar de responder a questionamentos ou ações, eu acredito que jamais 

acontecerá isso com institutos e com - vamos dizer - organizações que têm a 

responsabilidade do trato do dinheiro público. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor poderia precisar exatamente o 

período em que o Sr. Luiz Eduardo da Cruz, RG 10984232, Secretaria de Segurança 

Pública de São Paulo, farmacêutico - nós estamos falando da mesma pessoa? - esteve à 

frente do Iabas? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - A data de saída foi em meados do 

meio de 2016. A data de ingresso, eu preciso confirmar. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, Sr. Presidente, eu peço a V. Exa. 

que esses dados sejam oferecidos à CPI em 48 horas, dado o tempo que nós dispomos, 

para nós sabermos o período em que o Sr. Luiz Eduardo da Cruz esteve à frente do 

Iabas. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Claro. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós temos informação de que ele é ou 

foi sócio de várias empresas. Então, por exemplo, Silvestre Labs Química & 

Farmacêutica LTDA., o senhor tem conhecimento? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu sei que ele é um empresário e 

tenho conhecimento que é relacionado à indústria farmacêutica, mas, obviamente, eu 

não me sinto nem um pouco qualificado para falar da vida pessoal de uma pessoa. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não é questão pessoal. Os senhores 

recebem verba pública, atuam por delegação do poder público, e nos interessa saber se 

os sócios da organização social atuam no ambiente público ou também atuam no 

ambiente privado, porque uma atuação no ambiente privado, sobretudo em empresas 

que atuam nesse nicho da área da Saúde, pode levar ao direcionamento de gastos com 

verbas públicas, favorecendo empresas de que ele é sócio. Achei que era desnecessário 

explicar isso para o senhor. 
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O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, contextualizou. Acho que a sua 

explicação contextualizou de forma bastante clara e facilita a minha resposta. Foi nesse 

sentido que eu fiz essa interlocução. Então, eu lhe respondo da seguinte forma: em 48 

horas, os senhores receberão a data de posse e a data de desligamento da presidência, e 

eu lhe digo justamente que não tenho mais conhecimento efetivamente com relação a 

qualquer influência nessa natureza. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu vou citar a empresa 

Efetera Farmácia de Manipulação LTDA, a empresa Cryopraxis Criobiologia LTDA., a 

Biopraxis Instituto de Estudos Aplicados à Biotecnologia, a empresa - acho até estranho 

que seja ele, mas será? - Igreja de Deus no Brasil, em Boituva. Será que nós estamos 

falando da mesma pessoa? 

O que nós queremos saber é o seguinte: se essas empresas de que ele é sócio ou 

foi sócio, em algum momento, prestaram serviços para o Iabas nos contratos firmados 

com o poder público. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Muito bem. Nós informaremos as 

datas e aí, obviamente, as demais informações que a CPI recorrer para poder fazer esse 

cruzamento de dados.  

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, quero ter em mãos, 

depois de V. Exa., a relação das empresas em que consta o Sr. Luis Eduardo da Cruz 

como sócio administrador ou empresa, entre outras, porque eu não citei todas. Eu 

poderia ter citado Cellpraxis Bioengenharia, Otium Empreendimentos e Participações e 

várias outras. Interessa para nós não a vida pessoal desse senhor, mas se o Iabas, ao 

receber recursos públicos, direcionou ou fez contratações voltadas a essas empresas em 

que ele tinha participação societária. 

 Bom, Sr. Presidente, dada a impossibilidade de ouvir o senhor Luis Eduardo da 

Cruz, que seria importante, não pelo fato de que estaria preso, porque fomos informados 

que ele já esteve preso por razões a serem melhor compreendidas, não sei se o senhor 

vai querer falar a esse respeito, nós convidamos em seguida a Sra. Glória Regina 
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Bejarano Dalbone. Qual era exatamente o papel da Sra. Glória Regina Bejarano 

Dalbone no Iabas? 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Qual é? Ela é a atual presidente do 

instituto. Ela atua no instituto desde meados, creio eu, de 2011, em diversas posições. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas, na ocasião em que o Sr. Luis 

Eduardo da Cruz era o presidente, a função dela qual era? 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu acredito que ela estava entre 

uma posição na parte contábil ou a superintendência. Mas vamos informar isso dentro 

das 48 horas que vamos informar à Presidência. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Se o senhor puder oferecer a 

composição da diretoria em cada período, de tal maneira de nós sabermos qual era a 

função que cada um exercia. 

 Qual é a formação da Dra. Glória Regina? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Parte financeira contábil.  

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Parte financeira contábil. 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - É. Eu não tenho detalhes quando... 

Posso falar muito bem da minha. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas ela atualmente é presidente e a 

formação dela é na área financeira e contábil. 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - É na área financeira e contábil. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Veja só: ela tem participação em 

diversos CNPJs do Iabas, o que me chamou atenção. Só aqui eu tenho acesso a seis 
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CNPJs ou mais. Como é que isso acontece dentro do Iabas? Quer dizer, qual é o tipo de 

orientação que vocês têm, para cada ação, para cada contrato um CNPJ diferente? 

 Por exemplo, CNPJ 09652283/001-76, nome fantasia Iabas. CNPJ 

09652823/002-57, nome fantasia Iabas. E assim vai. Eu poderia citar vários outros.  

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Como regra, não obviamente com 

absoluta precisão, cada contrato que nós temos tem um CNPJ de filial para que possa, 

obviamente, ser melhor gerenciado, fiscalizado e atuante, inclusive na prestação do 

contas a esse respeito. Em segundo plano, há uma característica do site da Receita 

Federal que ela atribuiu os CNPJs dos dirigentes das organizações sociais a nominação 

de sócio.  

A minha visão é muito clara de que nenhum de nós somos sócios da organização 

social, embora isso figure como sócio. Isso leva a algumas dúbias interpretações ou 

dificuldade de compreensão etc. Sobre essa linha de raciocínio que eu estou expondo, 

eu acredito que o CNPJ da Presidência esteja ligado não apenas a esses CNPJs que o 

senhor mencionou, mas literalmente a todos, por força da forma de vinculação que a 

Receita o faz.  

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu peço que a assessoria 

da comissão, de posse de todos esses CNPJs, faça um levantamento exaustivo de cada 

um, para sabermos se há pendências jurídicas vinculadas aos CNPJs.  

 Mas vamos ver uma situação no Rio de Janeiro que não difere de outra que nós 

observamos em São Paulo. A Dra. ou a Sra. Glória Regina Bejarano Dalbone 

simultaneamente foi responsável pela Coordenadoria Geral de Atenção Primária da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro? 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não. Creio que não. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois eu afirmo que sim. 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Ela foi responsável pela 

coordenação... 
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 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente. Coordenadoria Geral de 

Atenção Básica, Primária do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Será que nós estamos 

falando de uma homônima? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Nesse aspecto sou eu que peço à 

CPI que aprofunde efetivamente essa comparação, porque eu me sinto, inclusive, 

confortável para dizer que não procede, a despeito da veemência e segurança com que o 

senhor disse o contrário.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Saúde no Brasil, tem um número, 

Glória Regina Bejarano Dalbone, estabelecimento SMS, Coordenadoria Geral de 

Atenção Primária AP40, CBO diretor financeiro, CH ambulatorial 40. Essas 

informações são de acesso público e podem ser encontradas no site do CNES, Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde, atualizadas em 17 de agosto de 2017. 

Profissional Glória Regina Bejarano Dalbone, CNS número tal, profissional cartão SUS 

número tal.  

Chamou-me atenção a participação dela à frente do Iabas e, ao mesmo tempo, se 

confirmada essa informação, participando da gestão da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro. E temos outros documentos que vão no mesmo sentido. A não ser 

que nós estejamos cometendo uma injustiça com uma pessoa homônima, seria da maior 

gravidade ela fazer parte do Iabas e, ao mesmo tempo, ocupar um cargo na Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu me atrevo, obviamente, a dizer 

aqui que, na pior hipótese, há um erro de lançamento de cadastro e que uma pesquisa 

mais aprofundada ou uma solicitação de esclarecimento ao próprio município, à própria 

secretaria deve esclarecer.  

Eu insisto na afirmação de que isso não ocorreu, embora, enquanto o senhor 

fazia a leitura, me ocorreu talvez uma possibilidade dessa confusão, apenas uma 

divagação imprecisa, porque esse 40, na verdade, o Rio de Janeiro se refere às áreas 

programáticas com 4.0, e é uma área onde o Iabas atua fortemente na atenção básica. 
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Talvez aí haja o vínculo do CNPJ da responsável pelo instituto com relação aos 

Equipamentos e Serviços de Saúde atuantes do Iabas nessa área, e não o vínculo direto 

com a secretaria, como lhe pareceu, ou como esteja registrado aí, talvez por equívoco.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Num outro documento, Glória Regina 

Bejarano Dalbone, CNS tal, CBO nº tal, descrição - diretor financeiro, que condiz com a 

formação dela, depois vem (ininteligível) vinculação intermediada, tipo celetista.  

De qualquer forma, Sr. Presidente, nada que não consigamos saber, por 

exemplo, acessando o cadastro do CNES, que é o Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde, e entendo que o senhor mesmo terá o interesse de esclarecer 

se procede ou não essa preocupação. 

  

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Sim. Mas reitero, como se diz, que 

há - há com “h” devido, vamos dizer assim - provavelmente uma leitura equivocada 

talvez de um erro de lançamento, não sei se de responsabilidade do próprio instituto ou 

da própria secretaria. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor entendeu que o nosso 

interesse é saber se uma pessoa que atua na direção do Iabas eventualmente teria 

participação dentro do próprio poder público que contrata o Iabas, certo? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Sem dúvida. Entendi claramente. A 

minha vinda aqui, representando o instituto, tanto na semana passada como nesta, é 

justamente para com olhos nos olhos responder, no limite, obviamente, do que esteja ao 

meu alcance, as dúvidas todas e fornecer o que for possível para que não reste qualquer 

tipo de dúvida.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, eu peço a V. Sa. que ofereça à 

CPI as informações categóricas, se houve ou não participação dela na Secretaria 

Municipal do Rio de Janeiro simultaneamente à participação na direção do Iabas.  
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O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Será feito. E, como eu disse, 

provavelmente, aliás, muito provavelmente referendará essa posição que eu estou 

reafirmando. Mas será feito formalmente, é claro. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Se o deputado Barros Munhoz aqui 

estivesse ele estaria tendo um ataque apoplético, porque aparentemente nós estamos 

discutindo uma coisa nada a ver, no Rio de Janeiro. Entretanto, nós queremos saber 

como, tendo problemas no Rio de Janeiro, o Iabas foi contratado na gestão do meu 

partido, prefeito Fernando Haddad, e isso ele não consegue estabelecer um diálogo que 

não fique preso ao viés partidário. Por que o Iabas hoje responde pela região do 

Jaçanã/Tremembé, como vocês foram contratados... (Falas fora do microfone.) 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - São dois contratos. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu não estou ouvindo. Mas de 

qualquer forma, estou citando como exemplo para nós avaliarmos o seguinte: tendo tido 

originalmente um problema aqui, que o senhor falou que ficou devidamente 

equacionado, indo à Câmara Municipal, tendo migrado para o Rio de Janeiro, onde 

houve um problema, e nós temos uma pessoa da direção que acabou sendo presa, justa 

ou injustamente, não entro nesse mérito... 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Um ex-dirigente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Um ex-dirigente. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - E não foi por tema relacionado ao 

instituto. Só me permita complementar. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim. Nós sempre procuramos contratar 

pessoas que tenham uma história ilibada... 
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O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - E não tem mais vínculo com o 

instituto, independente de qualquer... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Depois nós vamos saber quais são os 

critérios que vocês usam para contratar, inclusive se há prestação de serviço por parte 

das empresas em que ele era vinculado, porque nós temos como saber, tanto é que nós já 

acionamos o Tribunal de Contas para que ele levante isso junto ao Rio de Janeiro; e 

faremos isso nos demais estados.  

Então, eu pergunto ao senhor como se deu o processo de seleção do Iabas, no 

município de São Paulo e qual é, exatamente, a ação que os senhores desenvolvem hoje 

no município. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Usando um pouco mais a memória, 

eu vou iniciar a resposta à sua pergunta fazendo um adendo em relação a seu 

comentário. O Iabas não tinha problemas no Rio de Janeiro. O Iabas presta 

esclarecimentos seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, ou onde 

quer que seja, a qualquer demanda que venha. Então, o Iabas não tinha nenhum tipo de 

impedimento, documental ou legal, para firmar contrato em qualquer lugar, como ainda 

não tem na presença data que vos fala. Esse é um primeiro ponto.  

Então, eu gostaria de alterar essa característica de que tinha problemas. Não 

tinha problemas. O Iabas presta constantemente os esclarecimentos que lhe são 

solicitados. Não vejo isso como problema, e sim como uma rotina absolutamente 

saudável, a relação com os órgãos de controle, com os órgãos públicos e obviamente 

com o instituto. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor não vê como um problema 

um ex-dirigente desta organização ter sido preso? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu não sei se o senhor percebeu, 

mas eu estava tentando dar uma cronologia, e o senhor me fez uma pergunta à época. 

Esta questão da prisão desta pessoa que não tem vínculo com o instituto, e não tinha na 
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época da prisão, não tem qualquer relação com a época da pergunta que o senhor me 

formulou. Então, vamos separar para poder haver clareza.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na verdade, eu estou lhe dando ampla 

liberdade. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu sei. Mas eu estou procurando 

responder.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor vai responder. Mas aqui 

quem faz a pergunta sou eu. O senhor tem ampla liberdade até de não responder. Mas 

estou perguntando, de 2008 em diante, como se deram os processos de contratação do 

Iabas. E eu quero saber exatamente se as pessoas envolvidas têm a ver ou não, por 

exemplo, com esse senhor que esteve preso.  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Ok. Continuando na sequência que 

eu procurei desenvolver, em primeiro lugar, quando o Iabas foi contratado em São 

Paulo, ele não tinha problemas.  

Em segundo lugar, com relação a São Paulo, acho que nós podemos até esmiuçar 

um pouco mais aqui, já que nós não tivemos essa oportunidade com relação àquela 

época, embora não sei se fuja do escopo principal. De qualquer forma, com São Paulo 

também não foi um problema. Foi um entendimento e uma notícia divulgada pela mídia 

que gerou um entendimento, a nosso ver, completamente equivocado sobre a situação.  

Agora, respondendo objetivamente, acho que o principal e o cerne da sua 

pergunta, o Iabas se sagrou vitorioso em dois contratos promovidos na época da gestão, 

como o senhor disse, do prefeito do seu partido, Fernando Haddad, disputando com 

outras organizações sociais o contrato, um certame em que foi atendido todos os itens 

com relação à documentação. Nós vencemos, no Centro, com a melhor proposta e, se 

não me falha a memória, vencendo as propostas de outras três organizações sociais, e, 

na zona norte, numa disputa em que a outra organização social acabou sendo 

desclassificada por questão documental, que não havia condição de atender ao edital à 

época. 
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Então, a forma de contratação do Iabas, seja no município de São Paulo ou em 

qualquer outro, se dá da forma que a legislação das organizações sociais estabelece, 

cumprindo-a rigorosamente.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Tudo bem, estamos dialogando aqui 

para entender a trajetória do Iabas. Nós vimos aqui que esse cidadão que foi dirigente do 

Iabas, embora não presidente, teve um período em que foi preso - nós vamos saber 

depois se houve coincidência ou não de prazos e as razões pelas quais ele foi preso. 

Quando o senhor foi candidato, o senhor declarou a participação em várias 

empresas. Essas empresas nas quais o senhor tinha atuação ainda existem, e há algum 

tipo de relação delas com o Iabas, ou não? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Nunca houve, nem naquela época, 

nem atualmente em qualquer empresa que seja de minha participação. Não são tantas 

assim também não, mas não há nenhuma. Inclusive, eu posso nessas mesmas 48 horas 

passar os CNPJs de pessoas jurídicas que vieram a ter vínculo comigo no mesmo rol de 

informações à CPI para que essa informação possa ser checada imediatamente.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Essas empresas continuam atuantes?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu não me recordo exatamente. 

Acho que uma delas não. Mas eu passaria o CNPJ do que teve e do que tem hoje 

atuante. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor foi candidato uma única vez?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Uma única vez.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Em dois mil e... 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eleição a deputado há oito anos. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Foi em 2014, ou antes. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, acho que a eleição é agora.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Em 2018, 2014, 2010. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Então foi em 2010. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Em 2010. Sr. Presidente, quando da 

candidatura 2010, supomos, foram elencadas empresas nas quais o depoente tinha 

participação. É importante que nós tenhamos essa informação, inclusive para sabermos 

se houve algum envolvimento dessas empresas nos contratos firmados no município de 

São Paulo ou em outros municípios ou estados. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu as passarei nas 48 horas e me 

permito o atrevimento, não procurando ser deselegante, para colocar que não haverá o 

“se”, vocês irão comprovar que não. E das minhas eu posso falar com toda a 

propriedade.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Admiro a segurança. É 

isso que nós queremos. Esse é o papel da CPI.  

O senhor poderia falar um pouquinho sobre o trabalho que os senhores 

desenvolvem hoje no município de São Paulo?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Conforme os contratos de gestão 

firmados, nós atuamos na zona central da cidade, num dos contratos, numa pluralidade 

de equipamentos estabelecidos pela gestão municipal por conta de um dos nossos dois 

contratos de gestão, e na zona norte, em parte da zona norte, vamos dizer assim, no 

mesmo escopo. 

Agora, de novo, eu não sei por onde caminhar na tentativa de esclarecer a 

pergunta. Qual a sequência disso, para eu procurar dar uma objetividade maior. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu não posso dizer se 

procede ou não. “O Tribunal de Contas do município investiga instituto que cuida de 

postos de Saúde em São Paulo por pagamentos indevidos”. Iabas, já investigado pela 

prefeitura e pelo Ministério Público por irregularidades recebeu salários por pessoas que 

moram no Rio de Janeiro, aponta relatório. Secretaria da Saúde verifica despesas não 

comprovadas, e entidade diz que corrigiu erros no sistema de contas municipal. O 

Tribunal de Contas do Município está investigando o Instituto Iabas. Matéria da 

imprensa do dia 6 de outubro de 2017.  

Após denúncias, Prefeitura de São Paulo vai analisar contrato com organização 

que administra unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde determinou, nessa 

terça, a criação de um grupo de trabalho para analisar como está sendo cumprido o 

contrato entre a prefeitura e a organização Iabas. Ministério Público abriu uma 

investigação para apurar situação das unidades administradas pelo Iabas. Matéria do dia 

25 de abril de 2017. Não estou lendo a íntegra. 

 Ministério Público investiga organização que administra unidade de Saúde por 

falta de médicos e problemas em São Paulo. Ministério Público de São Paulo está 

investigando a situação de unidade de Saúde e pronto-socorro de Santana, um dos mais 

importantes da zona norte de São Paulo. As unidades são administradas pelo Iabas, uma 

organização social que recebeu da prefeitura a administração de 69 entidades de AMAs 

e unidades básicas de Saúde. Segundo funcionários e médicos, desde que o Iabas 

assumiu o serviço, o atendimento à população piorou muito. Funcionários registraram 

até um boletim de ocorrência para denunciar o que eles chamam de situação de 

calamidade. O Iabas recebe 21 milhões por mês da prefeitura para gerenciar, tal, tal, tal. 

Promotor de Justiça que está apurando o caso, Dr. Arthur Pinto Filho, critica a forma 

como a prefeitura fiscaliza a entidade. E aí segue a matéria.  

Em dívida com a prefeitura, entidade vai gerir saúde na zona norte e no centro. 

Ministério Público Estadual instaurou inquérito na semana passada para investigar as 

condições pelas quais o Iabas foi escolhido para serviços. “Estado de São Paulo”, 18 de 

abril de 2016.  

Organização social do Rocha Faria é multada em quase 28 milhões. A Secretaria 

Municipal de Saúde rescindiu o contrato de gestão do Hospital Rocha Faria com a 

organização social Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Segundo a pasta, a 
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decisão aconteceu depois que um processo administrativo foi aberto e constatou 

irregularidades e contradições. O Iabas também será multado em quase 28 milhões. 

Veja que no Rio de Janeiro há multas porque recebeu nota abaixo de cinco em três 

comissões técnicas de avaliação feitas na unidade de Saúde. E assim segue. 

Sr. Presidente, é importante que a assessoria da comissão faça esse tipo de 

levantamento, porque não são matérias inventadas por mim. São matérias da imprensa 

do Rio de Janeiro, em São Paulo, questionando o contrato, acompanhamento do 

contrato. Como eu fiquei como responsável pela sub-relatoria da capital, eu entendo que 

essas questões são relevantes, e é importante que o senhor esclareça essas denúncias 

todas. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Posso, na medida do conhecimento, 

iniciar agora. Em primeiro lugar, pela ordem citada, eu procurei anotar aqui que o 

senhor foi lendo as manchetes, de certa forma com uma boa celeridade. Se faltar 

alguma, incluiremos depois.  

Com relação a suposto pagamento de profissionais fora do Estado, o Iabas atua 

como as demais organizações sociais, de uma forma que é mais econômica. Ele 

simplesmente faz rateio entre os seus contratos e há funcionários com funções 

gerenciais, de certa forma gerenciais e técnicas, vamos colocar assim, que ocupam 

funções sobre os demais contratos.  

Não seria lógico, racional, por exemplo, ter um profissional de contratos em 

cada uma das unidades, atendendo a cada... desculpe, a cada um dos contratos, 

atendendo a cada um dos CNPJs de filial. Então, na nossa matriz, há profissionais que 

centralizam e dividem o seu tempo de trabalho proporcionalmente, de acordo com 

aquele rateio de função que lhe são atribuídas. Esse tipo de esclarecimento, claro, de 

uma forma obviamente mais técnica ou mais adequada, foi prestado aos órgãos de 

controle.  

Eu estou procurando, obviamente com as minhas palavras aqui trazer que, a 

despeito de ter sido uma manchete da imprensa, ele se baseia numa clara prática de 

gestão, que é o rateio e que busca a economicidade. É uma visão diferente de olhar, mas 

que, quando se pega a manchete, ela traz a preocupação que o senhor, de forma 

responsável, trouxe aqui. E eu fico feliz por poder aclarar, pelo menos dessa maneira 
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inicial, sobre esse aspecto de uma manchete que soa muito diferente do que é a prática 

real, ou contextual.  

Com relação ao pronto-socorro de Santana, ele já foi objeto de inúmeros 

questionamentos, inclusive também abordado na audiência pública na Câmara 

Municipal, a que eu fiz referência há pouco. O pronto-socorro de Santana... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor me dê um 

minuto, por gentileza.  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, o senhor pode 

assumir a Presidência por cinco minutos? Estou indo buscar um documento. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Neder Lula. 

 

* * * 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - O pronto-socorro de Santana, nós 

tivemos acesso a algumas informações, inclusive com o número de processos anteriores, 

bem anteriores à assunção do Iabas, se não me engano, respeitando certa imprecisão, 

desde 2010, 2015, abordando diversos problemas operacionais no pronto-socorro de 

Santana.  

Por que eu fiz esse esclarecimento? Não para me eximir, ou o Iabas, de qualquer 

responsabilidade, mas simplesmente para dizer que há problemas, de certa forma 

constante. Isso não tira o peso da responsabilidade do Iabas, eu friso, mas com relação a 

dizer que faltam médicos, nós, no início, não sei se está por trás da sua pergunta, mas 

com certeza está por trás da manchete que o senhor mencionou. Eu digo isso com certa 

tranquilidade, por ter sido objeto da discussão na Câmara Municipal, onde os 

profissionais médicos se manifestaram etc., representantes da Secretaria à época. Houve 
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um questionamento dos médicos por uma redução da TLP, da tabela de lotação 

profissional.  

Ocorre que o Iabas atende essa tabela. Houve uma redução entre o número de 

profissionais anteriores ao nosso contrato e o número de profissionais estabelecidos pelo 

contrato. Quando a prefeitura determinou o número de médicos para o contrato, que é 

de responsabilidade do instituto, ela estabeleceu um número de médicos. Obviamente a 

gente não pode colocar um número de médicos maior do que o previsto no contrato de 

gestão, e a busca é, obviamente, para que esse número seja atingido. E é o que o 

instituto faz. Há, inclusive, nessa questão da denúncia do Sindicato dos Médicos, 

relativa ao pronto-socorro de Santana, um dado interessante que se contrapõe a isso, 

porque o Conselho Regional de Medicina coloca um número mínimo de profissionais 

para equipamentos dessa natureza. E nós temos profissionais além desse número 

mínimo estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina.  

Então, o que me pareceu, e aí, óbvio, eu me permito usar o termo “pareceu”, é que 

houve um choque entre a redução imposta pela Secretaria da Saúde, anterior ao nosso 

contrato, em que o instituto pagou o ônus de ter menos profissionais em relação à gestão 

anterior. Mas de maneira alguma algo que fosse iniciativa, poder ou deliberação do 

instituto reduzir o número de profissionais no pronto-socorro de Santana.  

Essa suposta falta de médicos, é óbvio que a falta de outro profissional por falta, 

por atestado, ou por alguma dificuldade de mercado para reposição pode existir em 

qualquer equipamento de Saúde, mas ela seria pontual, não com a gravidade que a 

matéria lhe transferiu e que foi passada para cá.  

Então, o pronto-socorro, de uma forma conclusiva, eu digo, nós atendemos o que 

é estabelecido no contrato, que foi definido pela secretaria e que é nossa obrigação fazê-

lo. E atesto que esse número de profissionais médicos estabelecidos pela secretaria é 

superior ao que o Conselho Regional de Medicina coloca como número mínimo para 

que o contrato seja executado.  

Por fim, nessa questão do pronto-socorro de Santana, eu quero só frisar, porque 

realmente isso, para mim, ficou uma leitura muito clara. Houve, realmente, uma 

mudança de percepção que acompanhou a transição pela assunção do Iabas, e nós fomos 

literalmente responsabilizados, inclusive pela mídia, mas naturalmente que, à medida 

que essa percepção social a mídia vai procurar passar esse entendimento, mas por algo 
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que nós estávamos procurando cumprir à risca o que foi determinado pela Secretaria de 

Saúde.  

Com relação ao outro tópico, a outra manchete, em dívida com a prefeitura 

entidade vai assumir, e tal... O Iabas nunca teve dívida com a Prefeitura de São Paulo. 

Havia um questionamento administrativo sobre a parte dos recursos à época da AMA 

Sorriso. Esse questionamento de recursos à época da AMA Sorriso era administrativo. 

O Iabas não chegou a ser cobrado pelo município em momento algum. Um instituto que 

sequer é cobrado,  não pode ser considerado devedor.  

Então, de forma muito clara e óbvia, nesse tema àquela época eu era o presidente, 

eu domino muito bem, me causou muita espécie, por exemplo, que pediram para que 

nós devolvêssemos longarinas que foram compradas com recurso público, acordadas 

pelo Instituto, que estão e à época estavam de posse da Secretaria Municipal. Então, 

óbvio que havia uma discussão administrativa à época dessa manchete que trouxe uma 

imprecisão. Por isso eu me referi, no início, sem precisar, aprofundar ou podemos, mas 

de qualquer forma que é uma oportunidade muito boa esse diálogo, porque, sob a ótica 

pessoal, esse tipo de conversa, efetivamente olho no olho, pelo menos é óbvio, é da 

natureza humana, a pessoa que tenta conduzir de uma forma equivocada ou marginal, e 

a pessoa que enfrenta o problema de frente. A minha natureza humana é do segundo 

tipo, a de enfrentar de frente. E a matéria, infelizmente, não procede dentro dessa 

questão, porque o Iabas nunca chegou a ser devedor.  

A última questão que o senhor colocou, com relação à multa aplicada no Rocha 

Faria, embora seja uma questão do Rio, mas óbvia também de mídia e tem um impacto 

importante, então, como se diz, não quero perder a oportunidade de esclarecer, foi uma 

rescisão unilateral que está sendo contestada judicialmente pelo próprio Iabas, no 

presente momento. Nós, obviamente, temos uma visão bastante diferente, senão não 

teríamos contestado, não estaríamos contestando. E eu quero dizer que ela é, por mais 

relevante que seja, e é muito relevante, ela é de um equipamento em cerca de 160 

equipamentos e serviços que o Iabas administra. Mas é uma discussão judicial e que 

nós, obviamente, entendemos ter razão, tanto que provocamos essa discussão que ainda 

não avançou, em fase, eu diria, de conclusão, e assim por diante. Eu creio não ter 

esquecido nada dos pontos mais... 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - É importante esse 

tipo de esclarecimento. Há pendências ainda nos Ministérios Públicos, no plural, 

envolvendo São Paulo, Rio de Janeiro, eventualmente outro, e nos Tribunais de Contas 

em relação a esses diferentes entendimentos e essa controvérsia que se expressa em 

matérias de imprensa, ou essas questões estão pacificadas e. portanto. os procedimentos 

foram arquivados? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, há procedimentos que foram 

arquivados e há procedimentos que estão em curso. Agora, sob a ótica do instituto, toda 

e qualquer demanda é respondida. Então, nós, nesse momento, todos os 

questionamentos, todas as perguntas, todas as demandas nós esclarecemos dentro dos 

prazos estabelecidos. Então, não há pendências, sob a ótica do instituto, de estar 

devendo explicações, satisfação, não oferecendo documentos ou respondendo a todo e 

qualquer questionamento.  

E, nesse sentido, talvez valha, eu achei que seria relevante, embora seja público 

também, eu deixo já aqui todas as certidões dos Tribunais de Contas das praças onde o 

instituto atua. Então, são todas as certidões dos Tribunais de Conta, tanto de São Paulo, 

como do Rio de Janeiro, como do Mato Grosso do Sul. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Isso é muito bom. Isso 

inclui pendências, ou só aqueles que estão... 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, são todas as certidões 

expedidas aqui desde o início, vamos dizer, até a última certidão emitida pelos 

Tribunais de Contas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Que o presidente da 

CPI, agora ausente, determinou, a meu pedido, que com base nos CNPJs do Iabas, a 

assessoria, a  procuradoria da Assembleia faça um levantamento exaustivo sobre os 

procedimentos, estejam eles arquivados ou ativos. E de qualquer forma essas certidões 

cobrem uma parte do problema. Não sei se o todo. 
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O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - O que for solicitado, nós nos 

prontificamos a colaborar, obviamente, com a CPI, como sempre fizemos com os 

demais órgãos de controle. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Ali no início da sua 

exposição, agora, o senhor falou de uma nova sistemática que ainda é tida como 

controversa, quando o senhor estava explicando sobre aquela denúncia de pessoas que 

estariam alocadas no Rio de Janeiro. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Posso ter... (Falas sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Precisar o termo que o 

senhor usou sobre essa sistemática? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Rateio. Não é nova. Eu quis dizer ao 

contrário, que ela é uma prática. O rateio. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Mas não foi rateio. Foi 

talvez algum outro termo. Mas, por favor, se detenha um pouquinho mais sobre a 

explicação dessa prática. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Bom, em primeiro lugar, não me 

recordo de nada parecido com o entendimento que o senhor teve, ou que eu me fiz ter. 

Não tem nova prática de mercado. Ao contrário. Nessa questão dos salários, há salários 

que são fracionados por rateios de contratos com os percentuais relativos a cada 

contrato, naquilo que compete. E essa é uma prática comum, obviamente, não só às 

organizações sociais, mas a empresas de forma diversa para que não haja duplicidade, 

portanto, uma má gestão do recurso, se uma mesma pessoa, o mesmo profissional pode 

trabalhar parte atendendo um contrato, na sua demanda de tempo, e parte atendendo 

outro contrato. Foi isso que eu procurei me expressar e deveria ter me expressado dessa 

natureza, e é o que eu estou buscando agora. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Olhando a distribuição 

dos recursos no município de São Paulo, em 2017, a SPDM, em primeiro lugar, como 

sempre, com um bilhão e 69 milhões de reais; Associação Saúde da Família, com 703 

milhões; Casa de Saúde Santa Marcelina, com 701 milhões; em quarto lugar o Cejam, 

com 638 milhões; e depois vem, na quinta posição, competindo aí para crescer, o Iabas, 

com 282 milhões, em 2017. Qual é a participação, em 2018, ainda que sabendo que o 

ano não está concluído? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Participação comparada às demais 

organizações...  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - A estimativa é um 

gasto de cinco bilhões de reais com as OSs no município de São Paulo. Pelos contratos 

firmados, a expectativa de vocês é que vocês terminem em 2018, certamente acima dos 

282 milhões que receberam no exercício financeiro de 2017. Procede? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Nós estamos cumprindo os contratos 

que a secretaria firmou, com eventuais aditivos, por necessidade dos serviços, como por 

exemplo, o programa “De Braços Abertos”, na região central. Esse é um programa que 

implicou em alterações no contrato, por necessidade estabelecida pela secretaria. Fora 

isso, o Iabas, nesse momento, não tem nenhum tipo de manifestação de interesse em 

novos contratos. Não quer dizer que não possa vir a disputar, como fez no passado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, mas a pergunta 

pode ter outra conotação. Mesmo mantido o escopo do contrato e a responsabilidade já 

assumida, se há uma previsão de acréscimo de aporte de recursos, mediante repactuação 

de metas ou outras metodologias que impliquem, mesmo mantendo a área de 

responsabilidade do Iabas, receber um valor superior a 282 milhões, em 2018. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Que eu tenha ciência, não.  
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem. Nós aqui 

ouvimos diferentes leituras sobre esta realidade. No município de São Paulo, em 2012, 

foram gastos 2,4 bilhões de reais; em 2013, 2,8 bilhões de reais; em 2014, 3 bilhões de 

reais; em 2015, 3,3 bilhões de reais; em 2016, 4,1 bilhões de reais.  

Portanto, nós estamos conversando inclusive com o secretário agora David Uip 

que você tem uma curva ascendente de gastos com as OSs, seja em contratos municipais 

ou em contratos com o governo do estado. E pergunto: como vocês têm equacionado o 

problema de recursos de investimento, uma vez que esses recursos basicamente se atêm 

ao custeio, à manutenção daquilo que já está contratualizado? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu dividiria isso até em dois 

aspectos e até me permita complementar a resposta anterior, porque eu não sei de 

quando fecha esse total que o senhor mencionou, mas há novas unidades que são ou 

foram inauguradas e obviamente há o custeio pertinente às inaugurações dentro 

daquelas, por exemplo, unidades básicas de saúde.  

Talvez eu tenha esquecido esse detalhamento na resposta anterior, não sei se era 

esse o objetivo. Eu entendi que não, que era mais global, não pontual. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Não havia necessidade 

de detalhamento. Esses dados são oficiais da Coordenadoria de Finanças e Orçamento e 

Sistema Orçamentário e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, eu digo com relação a sua 

primeira pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, a anterior. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Isso. É que eu não mencionei e seria 

mais imprecisa a minha resposta com relação às unidades inauguradas e eu não sei se as 

inauguradas já estão nesse total apresentado ou não. Foi só esse ponto para procurar ser 

um pouco mais preciso onde podemos obviamente, por isso eu esqueci esse detalhe.  

Com relação à última pergunta de investimento... 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Na verdade eu estava 

preocupado com o crescimento do gasto. Entretanto, isso é só custeio porque pouco 

disso é para investimento, recurso de capital para incorporação de tecnologia, obras, 

reformas.  

Como é que vocês vêm driblando esse problema, na medida em que a parte de 

recursos de capital é pequena tanto em âmbito municipal como no estado? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - De uma forma rotineira e como 

regra, toda e qualquer necessidade de custeio mais relevante, porque é óbvio que, numa 

situação não confortável economicamente do País inteiro, é natural que haja priorização 

e muito critério obviamente para se gerenciar tanto os gastos vigentes como ampliações.  

E investimento remonta a ampliações, embora saibamos que não necessariamente 

o são, porque muitos itens classificados como investimento são necessários para a 

própria conservação das unidades, numa escala maior, eu me refiro.  

Sendo talvez um pouco mais didático, se trocarmos uma telha é um custeio, mas 

se trocarmos um telhado é um investimento e às vezes temos que trocar o telhado. 

Nessa linha cada prioridade é discutida pela equipe do instituto com a secretaria e são 

estabelecidos após essas discussões aditivos que permitem os investimentos que são 

considerados prioritários dentro dessa situação. Essa é uma forma eu diria de praxe 

tratada.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Devolvendo a 

Presidência ao deputado Edmir Chedid, eu apenas gostaria de fazer um questionamento. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Quando nós chamamos a Sra. Glória, ela 

vinha na condição de convidada ou convocada, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Convocada, Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na medida em que ela foi substituída 

pelo Dr. Luciano, ele está aqui nesta condição de convidado ou convocado?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Convocado, Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Portanto, tem um termo que ele precisa 

assinar de que está - e isso é normal que assim seja - assumindo a responsabilidade por 

todas as respostas trazidas. E nessa condição eu gostaria de perguntar ao senhor se os 

senhores praticam taxas de administração no município de São Paulo, uma vez que o 

ex-secretário Wilson Pollara disse que a taxa era de 3% a 15% e afirmou aqui que ele 

fez um acordo com as OSs para que a taxa ficasse em 5%, e se os senhores remuneram 

os dirigentes do Iabas.  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Pois bem, não há cobrança de taxa 

de administração, nunca houve. Acredito que tenha havido um equívoco na fala do ex-

secretário com relação a isso porque não só com relação ao instituto, mas, pelo que nós 

conhecemos da legislação, a taxa de administração é vedada em todo e qualquer 

contrato.  

O que há são custeios administrativos. Obviamente cada instituição tem que 

custear a administração daqueles contratos e esse custeio é feito por cada item de 

despesa apresentado na proposta ou no plano de trabalho aprovado e é fiscalizado 

durante o curso. Taxa de administração não há.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós temos alguns eufemismos. A 

legislação é muito clara em não permitir taxa de administração. Entretanto, alguns 

vieram aqui e falaram em taxa administrativa, custo administrativo.  
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O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu diferencio claramente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor usou um outro termo, qual foi? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu usei “despesas administrativas”. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Portanto, o que é comum é só o adjetivo. 

Nós precisaríamos saber se o secretário aqui esteve e categoricamente afirmou que ele 

encontrou taxa oscilando de 3% a 15% e que ele fez um acordo informal com as OSs 

para delimitar em 5% e veja bem, 5% de 5 bilhões de reais, nós estamos falando aqui de 

250 milhões de reais em taxas de administração, não é irrisório esse valor.  

Nós precisamos saber se efetivamente não houve pagamento de taxa de 

administração ou, se houve o pagamento desse tipo de custeio ou administrativo - não 

sei exatamente o termo -, qual foi o montante para o Iabas e se o Iabas praticou ou não a 

remuneração de dirigentes.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Certo, Excelência, nós 

vamos fazer o procedimento. Eu tenho um compromisso ainda no Centro, vou precisar 

me retirar. Vou pedir que, se V. Exa. tiver mais alguma pergunta, que proceda como 

presidente, mas eu tenho três perguntas para fazer, Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nós dois não precisamos de votos. Os 

demais precisam e se ausentaram.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O nosso vem de qualquer 

jeito, com trabalho. Mas Dr. Luciano, o senhor sabe que recebemos documentos aqui na 

CPI e esses documentos temos que comprovar. Quem faz a contabilidade da Iabas aqui 

em São Paulo?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Em tese a contabilidade, precisa de 

contrato. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vocês têm empresa que 

contratam? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Temos uma empresa que inclusive 

faz e unifica os trabalhos contábeis de todos os contratos, como é de bom tom para 

qualquer instituição, até com exigência do eSocial tem que ser unificado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Essa empresa é de São 

Paulo mesmo?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Não, essa empresa já prestava 

contratos no Rio de Janeiro e unificou com o contrato de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem coisas que nos deixam 

perplexos. É grande o escritório de contabilidade? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - O suficiente para prestar o serviço 

que é de grande monta. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quanto é o faturamento 

anual dos senhores mesmo?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Do instituto, em todos os seus 

contratos? 

 

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

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Acima de um bilhão de reais. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Anual? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Anual. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E aqui em São Paulo? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - O nosso faturamento o deputado 

Neder falou. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Em 2017, 282 milhões de reais. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu tenho aqui cópias de 

notas fiscais eletrônicas do Rio de Janeiro emitidas para São Paulo, nota fiscal carioca.  

Alcântara Contadores Associados Ltda., seria essa a empresa? 

 

 O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Exato.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Olhe que engraçado. A 

empresa de contabilidade lá do Rio de Janeiro prestando serviço aqui, nada demais.  

A nota fiscal de número 1914 foi emitida no dia 1º de julho de 2016, às 12 horas, 

11 minutos e 30 segundos, contra o Iabas aqui de São Paulo no valor de oito mil reais. 

Nota fiscal número 1915, data de emissão de 1º de julho de 2016, às 12 horas, 14 

minutos e cinco segundos.  

A primeira prestação de serviço do mês de março de 2016, a nota foi tirada em 

julho no valor de oito mil reais. A segunda, prestação de serviço do mês de abril de 

2016, no valor de 35 mil reais. Uma prestação de março, outra de abril.  

A nota fiscal número 1916, datada de 1º de julho de 2016, foi emitida às 12 horas, 

15 minutos e 45 segundos, no valor de 54 mil reais, honorários profissionais prestados 

no mês de maio de 2016.  

Nota fiscal número 1917, emitida dia 1º de julho de 2016, às 12 horas, 17 minutos 

e 29 segundos, honorários profissionais prestados no mês de junho de 2016, no valor de 

54 mil reais.  

Nota fiscal número 1918, data de emissão 1º de julho de 2016, às 12 horas, 22 

minutos e 07 segundos, no valor de 7.786 reais para pagar serviços prestados no mês de 

maio de 2016 - voltou.  
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E a nota fiscal número 1919, datada de 1º de julho 2016, com a emissão às 12 

horas, 24 minutos e 31 segundos, são horários prestados do mês de junho de 2016.  

Começamos a olhar, nobre deputado Neder, a contabilidade aqui emitida são mil 

reais; a consultoria, sete mil reais; a contabilidade são 4.000 reais; a consultoria são 

30.000 reais. A contabilidade são 7.000 reais; a consultoria 47.000 reais. A 

contabilidade são 7.000; a consultoria são 47.000 reais. A outra contabilidade são 1.000 

reais e a consultoria são 6 mil e poucos reais. E na última nota, a contabilidade são 4 mil 

reais e a consultoria 29 mil reais.  

Eu não entendo por que uma é contabilidade e a outra é consultoria e por que 

essas notas fiscais foram todas emitidas num único dia em ordem sequencial desse 

escritório de contabilidade contra a Iabas aqui, já que o serviço foi prestado em março, 

abril, maio, junho e a nota só foi emitida dia 1º de julho.  

O senhor sabe nos explicar isso? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - De uma certa forma, o que me 

remeteu à memória durante a sua leitura foi que a assunção das unidades dos dois 

contratos foi gradual, foi paulatina.  

Quando o instituto começou a assumir as unidades e os equipamentos de Saúde 

aqui de São Paulo, ele começou com um número menor de unidades e conforme o 

tempo foi passando ele foi assumindo novas unidades e serviços. É óbvio que é um 

nível de detalhamento que eu não saberia chegar, mas o que me recordo claramente é: 

primeiro, foi o contrato norte e foi com um número menor de unidades.  

Depois, foram ampliando o número de unidades e depois entrou ainda o contrato 

centro. E na mesma sequencia, assumindo um número menor de unidades, depois o 

outro foi uma assunção parcial. Não sei explicar o porquê de as notas emitidas em 

meses não correspondentes ao serviço prestado obviamente, mas sei que com relação ao 

serviço de consultoria houve uma glosa aplicada pelo município.  

Esse recurso foi glosado e nós apresentamos justificativas ao serviço que ainda 

não foram avaliadas. De certa forma houve uma complexidade no processo de assunção, 

porque nós assumimos dois territórios onde permeavam, se não me engano, sete 

contratos diferentes de cinco organizações sociais diferentes com características que 
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tiveram que ser unificadas sob o novo contrato de gestão. Isso eu sei que trouxe um 

complicador adicional àquele momento. 

Agora, obviamente a um nível de detalhe, com relação às notas emitidas por esse 

fornecedor, eu não sei informar.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou solicitar ao senhor que 

encaminhe também nestas 48 horas cópia de todos os relatórios dessa consultoria que 

foi feita. Nós queremos saber o que é em 48 horas e encaminhar, porque um escritório 

de contabilidade que emite uma nota três meses, quatro depois que prestou o serviço, a 

nota é sequencial e ainda a última nota a ser emitida volta ao mês anterior, nos deixa 

perplexos isso.  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Assim será feito.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Assim teremos o relatório 

para averiguarmos.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ontem, nós recebemos aqui o Dr. 

Fernando Proença, que coordena o Fórum das OSS e ele disse que o Fórum das OSS 

está recebendo candidatos a cargo eletivo de deputado estadual, deputado federal e 

outros para saber as propostas que os candidatos têm.  

O Iabas participa do Fórum das OSS e tem essa prática também de receber 

candidatos para que apresentem as suas plataformas, reunindo os seus trabalhadores? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Nós participamos do fórum assim 

como as demais instituições que têm contratos com o município e esse tipo de situação 

ao que me recordo aconteceu uma única vez na eleição passada.  

Este ano esse tema foi abordado, mas não houve até o presente momento nenhuma 

definição sobre isso, pelo menos não que eu tenha ciência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O Dr. Fernando disse que este ano 

talvez não façam como fizeram lá na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas em 
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2016, se não me falha a memória, e que eles iam fazer de outra maneira, receber 

candidatos avulsos para que apresentem as suas plataformas.  

O Iabas tem um posicionamento a esse respeito? O senhor acha correto, 

trabalhando com recursos públicos, receber candidatos, chamando os trabalhadores 

pagos com recursos públicos para que eles apresentem as suas plataformas?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - De uma certa forma, recordando ao 

que foi realizado, foi em que ano?  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na última campanha ao município de 

São Paulo, todos os candidatos ou os seus representantes foram sabatinados lá na 

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Há quatro anos então, mais ou 

menos? Oito? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, eu vou passar a 

presidência a Vossa Excelência, por gentileza. É que eu tenho uma reunião e é no 

Ministério Público. Tem duas perguntas que nos chegaram das pessoas que aqui estão 

que eu vou passar a V. Exa. para que possa efetuar.  

Muito obrigado. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Neder. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Nós nos 

comprometemos com Vossa Senhoria de que serão as três últimas perguntas: esta e mais 

duas.  
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O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Naquela oportunidade, acho que 

ficou uma proposta, eu diria, justa, pois todos os candidatos tiveram a oportunidade de 

comparecer ou enviar representantes. Acho que seria justo, em relação aos candidatos, e 

aberta a quem se interessasse em saber quais seriam as propostas sobre o modelo de 

saúde. Então, acho que é um debate democrático. Eu vi ali um sentido em fazê-lo.  

Dessa forma que foi posta aqui, vejo uma dificuldade de execução enorme, porque 

seria humanamente ou cronologicamente impossível dar o mesmo tipo de abertura, 

espaço e atenção a todos os candidatos. E aí não considero adequado privilegiar 

determinados candidatos em detrimento de outros. Essa é minha opinião pessoal.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - No fim, temos aqui 

duas ordens de perguntas que se desdobram em outras. Vou lê-las e o senhor decide 

como respondê-las:  

“Os salários pagos pelo Iabas para todas as categorias são os menores, abaixo de 

valores de mercado. Profissionais são treinados e mudam para outras organizações 

sociais. Há demissões injustificadas de agentes comunitários de saúde. 2 - O 

atendimento é considerado ruim pela população, que não tem a quem recorrer, com alta 

rotatividade, prejudicando o atendimento. 3 - Contrato de gestão do centro inicial foi 

multiplicado com aditivos. Pedimos esclarecimentos dessa expansão.” 

A questão é saber se, de fato, vocês pagam salários abaixo das outras organizações 

sociais ou de valores de mercado, se há demissões injustificadas, reclamações por parte 

da população e como, apesar de tudo isso, vocês expandiram a área de atuação de vocês 

no centro mediante termos aditivos.  

Quem apresenta é a conselheira municipal de saúde Suely Levy. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Bom, eu procurei anotar aqui, mas, 

pelo tempo e pela velocidade... 

Em primeiro lugar, os nossos salários atendem a um plano de custeio que foi 

apresentado já na época da proposta e se baseiam nos valores de mercado. É óbvio que 

os valores de mercado têm discrepâncias entre determinadas situações e eu não sei até 

que ponto, inclusive, o mercado a que ela se refere é o mercado exclusivamente limitado 

às organizações sociais ou é o mercado de saúde. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Acho que poderia 

ser... 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Sim, mas eu digo... Apresenta... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Acho que mais das 

OSs. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Sim, mas há uma diferença entre a 

percepção salarial dentro e fora do mercado das organizações sociais, inclusive. Talvez 

essa discrepância possa se justificar um pouco mais porque à época em que nós 

apresentamos o nosso plano de trabalho e foi disputada a nossa participação aqui no 

município, embora tenhamos solicitado às antigas OSs e ao próprio município a 

referência do salário praticado, isso não foi aberto.  

A referência que nós praticamos foi a referência do mercado, porque nós não 

tivemos acesso ao salário pago naquela época da proposta. De qualquer forma, isso foi 

pactuado no plano de trabalho e é essa a remuneração que é realizada.  

A informação que a gente tem - óbvio, pode ser imprecisa - é que, inclusive na 

parte dos agentes comunitários de Saúde, a nossa remuneração ficaria acima de outras 

organizações sociais. É claro que aí é uma questão de um estudo, mas eu não detenho 

essas informações para poder atestar. O que eu posso afirmar é que foi feita uma 

pesquisa com base de mercado, e ela só não pode ser mais precisa porque nós não 

tivemos acesso ao que era praticado pelas organizações sociais naqueles territórios que 

disputamos, então a nossa pesquisa de mercado foi uma pesquisa de mercado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Só lembrando, quando 

eu fui vereador, eu quis comparar o salário dos agentes comunitários de Saúde em 

diferentes entidades parceiras, e não consegui obter o resultado. Fui obrigado a ingressar 

em juízo e foi mediante uma liminar que eu pude comparar uma discrepância 

importante de remuneração, de direitos trabalhistas, previdenciários. Em algum 

ambiente em que as OSs se reúnem, seja no Fórum das OSS ou na relação com o poder 
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público, esses dados aparecem, quer dizer, como os profissionais estão sendo 

remunerados, quais são os valores praticados?  

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Que eu tenha ciência, não. Nunca 

participei. Não tenho memória do menor viés dessa discussão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem, a outra 

questão... 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Desculpe-me. É que eu anotei. Ali 

tem demissões de agentes comunitários de Saúde, injustificadas.  

Quando nós assumimos, houve inclusive uma preocupação do instituto e da 

própria secretaria para que não houvesse a descontinuidade nos serviços apresentados. 

Foi uma intenção do instituto, a de absorver a maior parte possível daqueles 

funcionários que tinham intenção de continuar prestando serviço nas suas áreas de 

atuação.  

É óbvio que por políticas internas, as metas que têm que ser cumpridas etc. - eu 

me permito concluir, mas, obviamente, é uma pergunta muito ampla - os casos de 

demissão teriam, na ótica do empregador, justificativas. Ninguém procede às demissões 

em uma função tão essencial e tão importante quanto a função do agente comunitário 

tirando uma pessoa que, aos olhos do empregador, esteja satisfazendo o seu trabalho, 

cumprindo metas, indicadores e atendendo aquilo. Obviamente, assim como nós temos 

regulamento de contratação de pessoal, e é feito à risca, tem que ser seguido à risca, 

com publicidade etc., as demissões também tem que ser criteriosas e justificadas.  

Por último, acho que a observação foi expandindo a área de atuação por meio de 

aditivos. Os únicos aditivos... (Falas sobrepostas.) Isso. Os aditivos de que eu tenho 

ciência nessa linha, embora isso tenha sido posto de uma forma vaga, são de novas 

unidades ou equipamentos, ou serviços, vamos dizer assim, como eu cheguei a 

mencionar há pouco, o próprio DVA, naquilo que concede. Então, tudo determinado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, não, obviamente, pelo instituto. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Eu vou ler agora as 

perguntas feitas pelo conselheiro Anselmo Silva, que tem um preâmbulo que diz o 

seguinte. Toda pessoa física ou jurídica, para estar na legalidade, deve obedecer às leis 

vigentes e à lei maior, a Constituição Federal. Qualquer outra lei é, ou não, menor que a 

Construção Federal, deve ou não obedecê-la.  

Então vem a pergunta. Sendo o SUS uma única política pública calcada nos 

artigos 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição, em que o Art. 199 diz, no caput, que o 

SUS é aberto à iniciativa privada, porém, em seu Art. 1º, diz “de forma complementar”, 

a pergunta é: as organizações sociais agem de forma complementar ou em gestão plena?  

Senão, vejamos. Complementar é quando o gestor público compra os serviços de 

uma empresa, cujos prédios, estrutura, funcionários são da empresa. No caso do Iabas, 

prédios, instalações e tudo mais, inclusive alguns funcionários, são do poder público. 

Onde está a complementaridade?  

E mais, quando ficam os recursos humanos defasados e continuo recebendo por 

todo o serviço. Exemplo: o médico do programa “PAI”, instalado na UBS Wamberto 

Dias da Costa, zona norte, que ficou sem o médico geriatra de março a agosto. Quero 

saber se foi ou não pago pelo serviço, sem que ele tenha sido prestado. Qual será o 

motivo da prisão do presidente dessa instituição? O programa deve ser mudado, em 

breve, para PAPI, ou seja, Programa de Acompanhamento de Pessoas Idosas. Então 

essa é a questão trazida. 

Aqui tem um complemento, perguntas do Conselho Municipal, reformuladas. Na 

opinião do senhor, as OSs atuam de forma complementar ou é gestão plena do serviço? 

É um resumo. Quanto às despesas com pessoal, há desconto, glosa, quando acontece a 

redução ou falta de médicos, exemplo de um caso de médico geriatra do programa 

“PAI”, que de março a agosto não prestou serviço na UBS do Tucuruvi? Foi pago ou o 

valor correspondente à falta dessa especialidade foi descontado do contrato com o 

Iabas? 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Basicamente, então, nós temos duas 

perguntas.  

Com relação à forma de atuação, é, seguramente, usando as palavras que estão na 

pergunta, complementar. É a secretaria, é o município que define o que, como, quando, 
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quanto, é que define as metas, define os indicadores, define o que ele quer que seja 

feito. Ao instituto cabe executar aquilo que foi pactuado em contrato. Então, 

seguramente não há uma transferência de política para o parceiro municipal. Essa é 

minha leitura de forma clara e sucinta, mas, seguramente, é complementar.  

Com relação à ausência de profissionais e ao termo “continua recebendo pelo 

serviço”, as comissões técnicas de avaliação são extremamente rigorosas nos descontos. 

Elas deixam de repassar o valor equivalente a todo e qualquer profissional que não 

esteja devidamente contratado ou atuante naquela unidade. Então, seguramente, se 

houver, como se pode admitir, um descompasso entre ter feito repasse e não houver 

comprovação, aquele desconto é feito imediatamente após ser detectado nas comissões 

técnicas de avaliação. Essa é a regra seguramente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Aproximadamente 

quatro horas depois do início desta reunião, queria cumprimentar a todos que ficaram 

até esse momento. Pergunto aos senhores se gostariam de fazer alguma 

complementação. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Eu agradeço a oportunidade de ter 

feito os esclarecimentos. Permanecemos, é claro, sempre à disposição não só desta CPI, 

como de todo e qualquer deputado que, individualmente, queira aprofundar qualquer 

tema, de forma formal ou até informal, porque eu acho que o tema saúde é caro a todos 

nós que, de forma mais direta e indireta, em qualquer viés de atuação, atuamos nessa 

área, seja por formação, seja por ideologia, o que for. É um tema muito válido para ser 

discutido de forma respeitosa, elegante e franca, buscando, obviamente, trazer maior 

clareza possível, como é a finalidade de todos, independente do lado que estejam.  

Acho que foi muito proveitoso. Agradeço a forma, a condução e a oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Eu peço ao senhor 

que, neste caso em particular, obtenha com o Sr. Anselmo o nome do profissional e que 

o senhor averigue lá se, de fato, foi feito o desconto correspondente à não atuação dele. 

Como seria de se esperar, ele se encontra aqui com essa camiseta do Sistema Único de 

Saúde.  
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Além disso, peço que o senhor observe o prazo de 48 horas para oferecer à 

comissão tudo aquilo que foi requisitado. 

 

O SR. LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER LULA - PT - Muito obrigado. Está 

encerrada a reunião. 

 

* * * 


