
Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

CPI - QUARTEIRIZAÇÕES 

19.08.2020 

 

* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu declaro aberta a 11a 

reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato no 24, de 2020, com 

a finalidade de apurar irregularidade nos contratos de quarteirização praticados nos 

convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do estado 

de São Paulo com o terceiro setor. 

Passo agora a fazer a chamada de presença, para confirmação: nobre deputada 

Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente a nobre deputada 

Janaina Paschoal.  

Nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. 

Nobre deputado Vinícius Camarinha. (Pausa.) Nobre deputada Analice Fernandes. 

(Pausa.) Nobre deputado Thiago Auricchio. (Pausa.) Nobre deputado Wellington Moura. 

(Pausa.) Nobre deputado Sergio Victor.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Presente, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado Alex de 

Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Alex de Madureira. 

Presente o nobre deputado Thiago Auricchio. Está sem som, mas a gente já viu o 

positivo dele lá. 

Bem, eu solicito à Sra. Secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, deputado Alex 

de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Solicitar a dispensa da leitura da Ata, 

Sr. Presidente, se for de comum acordo. 

 

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

Vossa Excelência. Se todos os deputados estiverem de acordo, está dispensada a leitura 

da Ata da reunião anterior. 

Dando sequência aos trabalhos, o item 1 da pauta é a apreciação dos requerimentos 

constantes da pauta. E o item 2, proceder à oitiva do Sr. Renilson Rehem, presidente do 

Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde - IBROSS -, convidado com a 

finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes a esta CPI. Então, diretamente ao item 

1 da pauta, que é apreciar três requerimentos no dia de hoje. 

O item 1 dessa pauta é o requerimento, datado de 11 agosto de 2020, do nobre 

deputado Thiago Auricchio, relator dessa CPI. O Requerimento no 33 requer seja 

requisitado ao Sr. Pedro Pullen Parente, presidente do conselho de administração da 

fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que envie a esta CPI todos os 

contratos e aditivos firmados pela organização social com outras empresas em 

subcontratações durante todo o período do contrato da gestão no 1-2015.  
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos para a discussão, está encerrada a 

discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. 

Mas temos que fazer a chamada nominal. Nobre deputada Janaina Paschoal, como 

vota? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - “Sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. 

Nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

José Américo. 

Nobre deputado Thiago Auricchio, autor do requerimento. Ele vota “sim”. Ele está 

sem som, mas ele deu um sinal de positivo.  

Nobre deputado Sergio Victor, como vota? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” V. Exa., nobre 

deputado Sergio Victor. 

Nobre deputado Alex de Madureira, como vota? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - “Sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

Alex de Madureira. Então, está aprovado o item 1 da pauta, o requerimento no 33.  

Item 2 da pauta - Requerimento no 34, datado de 11 de agosto, do nobre deputado 

Thiago Auricchio, que requer seja requisitado ao Sr. Sérgio Sá Leitão, secretário de estado 

de Cultura e Economia Criativa, para que envie a esta CPI os seguintes esclarecimentos 

acerca do contrato de gestão no 1-2015, firmado com a fundação Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo. 
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“1 - Por que o estado de São Paulo não pode prestar diretamente o serviço 

terceirizado, qual seja, a gestão e execução das atividades na área cultural referentes à 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Sala São Paulo e produção e realização do 

Festival de Inverno de Campos do Jordão? 

2 - Qual a vantagem financeira para o estado decorrente do presente contrato de 

gestão? Apresentar o cronograma financeiro. 

3 - Qual o ganho de eficiência com a referida terceirização? Apresentar dados.” 

Em discussão o presente requerimento. Não havendo oradores para discutir, está 

encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que aprovam... Passo agora a fazer 

a chamada de votação. 

Nobre deputada Janaina Paschoal, como vota? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” a nobre deputada. 

Como vota o deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

José Américo. 

Nobre deputado Thiago Auricchio, autor do requerimento.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Feliz em ouvir 

sua voz, nobre deputado Thiago Auricchio. 

Nobre deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

Sergio Victor. 

Nobre deputado Alex de Madureira? 
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O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Então, aprovado 

o requerimento. 

Está tudo bem, nobre deputado, Alex? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Graças a Deus, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Hoje o senhor parece já estar 

em local fixo. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Não, é que a gente já fica aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não foi ainda; já chegou. 

(Vozes sobrepostas.) Alegria. Dois celulares mais um computador - não é fácil. 

Item 3 da pauta - Requerimento datado de 11 de agosto, também, do nobre deputado 

Thiago Auricchio, no 35: requer seja requisitado ao Sr. Sérgio Sá Leitão, secretário de 

estado de Cultura e Economia Criativa, para que, através da unidade de difusão cultural - 

bibliotecas de leitura - ou outro órgão que entenda competente, envie a esta CPI os 

relatórios técnicos de fiscalização sobre o serviço prestado em decorrência do contrato de 

gestão no 1, de 2015, firmado com a fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo.  

Em discussão.  

Eu vou pedir, pela oportunidade, para cumprimentar o nobre deputado Thiago 

Auricchio por esses três requerimentos. Realmente, é uma alegria para todos nós ter uma 

orquestra como nós temos aqui em São Paulo, em nível mundial, orgulho para todos nós. 

Mas faz parte do objeto da CPI, e os custos lá não são pequenos. Então, parabenizar o 

deputado. 

Continua em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está em votação.  

Como vota a deputada Janaina Pashcoal o requerimento no 35? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Excelência. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” a nobre deputada 

Janaina Paschoal. 

Como vota o deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

José Américo. 

Nobre deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”.  

Nobre deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

Sergio Victor. 

Nobre deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o deputado. Este 

deputado também vota “sim” em todos os requerimentos. Então, aprovado o 

requerimento. 

Item 2 da pauta é proceder à oitiva do Sr. Renilson Rehem. É assim que se 

pronuncia, Dr. Renilson? 

 

O SR. RENILSON REHEM - Rehem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Rehem. Muito bem. 

Presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde - Ibross -, convidado 
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com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto da CPI, o Dr. Renilson 

vem acompanhado também do Dr. Pietro Sidoti, que é o diretor jurídico do IBROSS, a 

quem agradecemos a presença também, Dr. Pietro.  

 

O SR. PIETRO SIDOTI - Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu que agradeço. Não sei se 

o senhor já acompanhou uma CPI, mas já deve ter ouvido: nós costumamos, então, no 

início dos trabalhos, abrir um tempo de 10 minutos, 15, para que o senhor faça uma 

explicação de como funciona o Ibross, o que é o Ibross, por que o Ibross foi formado, 

quem ele representa. E também um breve currículo seu, do Dr. Pietro, e quais as 

possibilidades de o senhor nos trazer conteúdo prático, objetivo, para que esse sistema de 

OSs de Saúde prestando serviço ao poder público continue de pé.  

Então, passo a palavra a vossa senhoria e agradecemos, desde já, a sua presença. 

Tem a palavra o Sr. Renilson. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, todos 

os Srs. Deputados. Queria agradecer pelo convite, falar da minha satisfação de, mesmo 

de modo virtual, estar na Assembleia, que é a Casa do Povo de São Paulo, que é um povo 

tão hospitaleiro, que recebe a todos do Brasil e do mundo. Então, prazer muito grande. 

Eu quero me apresentar rapidamente. Minha formação acadêmica: eu sou médico, 

formado pela Federal da Bahia em 1975 - então já é uma longa jornada de 45 anos de vida 

profissional. Sou especialista em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde, da 

Fiocruz; especialista em planejamento de recursos humanos pela Universidade Federal 

do Ceará, num curso que foi promovido em parceria pela Organização dos Estados 

Americanos; e sou mestre em gestão de sistemas e serviços de saúde pelo Instituto de 

Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Como se pode ver nesse breve currículo, a minha opção sempre foi, desde a 

faculdade, a Saúde Pública, trabalhar com a Saúde Pública. Do ponto de vista de 

experiência profissional, eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia por 17 

anos. Quando eu pedi demissão, eu sempre critiquei os colegas que não tinham 

compromisso, não cumpriam carga horária. Eu sempre disse que quando eu não tivesse 

motivação suficiente para isso, eu pediria demissão; e assim o fiz. 
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Trabalhei no Inamps por três anos; fui secretário regional de Medicina Social. O 

Inamps é uma grande escola, onde eu muito aprendi. Fui conselheiro titular do Conselho 

Federal de Medicina por cinco anos. Participei da Oitava Conferência Nacional da Saúde, 

em que se formatou a ideia do Sistema Único de Saúde; participei como delegado, com 

direito a voto. Foi, talvez, a maior experiência democrática que eu tive a oportunidade de 

viver. Foi, realmente... Dali surgiu o SUS. E depois veio constado da nossa Constituição 

Federal. 

Trabalhei por oito anos num hospital filantrópico, de uma fundação italiana, ainda 

na Bahia. Trabalhei no Ministério da Saúde, fui secretário de Assistência à Saúde do 

Ministério por cinco anos. Trabalhei como adjunto na Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo; como adjunto do Dr. Barradas, falecido, meu amigo. Recentemente, 

completou 10 anos do falecimento dele. Acho que deixou muita saudade: uma pessoa 

íntegra, dedicada, comprometida com o sistema público. 

Nos últimos nove anos, eu estou dirigindo o Hospital da Criança de Brasília, que é 

um hospital público, mas que teve a sua origem numa iniciativa de pais de crianças com 

câncer e médicos envolvidos no tratamento dessas crianças, para a criação desse hospital. 

E depois criou o Icipe, que é a OS para a qual eu trabalho, na direção desse hospital, há 

nove anos, desde o seu início, só ambulatorial; e depois foi crescendo. E hoje é um 

hospital de 202 leitos. 

Eu queria falar muito rapidamente sobre o SUS, porque eu acho que é 

indispensável, nessa exposição, para que a gente entenda determinadas coisas, falar sobre 

o SUS. Primeiro, eu acho que a própria pandemia mostrou a importância de um país 

dispor de um sistema público e universal. O SUS é isso. Tem sido muito criticado, porque 

ele tem enfrentado problemas desde a sua criação.  

Eu resumiria basicamente em dois problemas: o subfinanciamento... Qualquer país 

que tenha um sistema universal, o gasto desse sistema... No mínimo, 70% é gasto público, 

enquanto no Brasil isso não chega a 50%. E também as dificuldades na gestão de um 

sistema que é um sistema tripartite, entre União, Estados e Municípios. Nós temos 70% 

dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes, o que cria uma enorme 

dificuldade operacional.  

E a gestão pública, na administração direta, traz enormes dificuldades para a área 

da Saúde. Quem tem alguma vivência de administração em Saúde sabe das dificuldades 

que a administração direta nos traz. Isso é extremamente difícil. Então, em razão disso, o 

Estado Brasileiro buscou modelos alternativos para administrar essas unidades de Saúde.  
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Bom, chegando então à questão do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de 

Saúde, eu fiz aqui alguns tópicos, algumas perguntas para responder. Primeiro, por que 

criar, por que nós criamos o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde? 

Porque, como o modelo começou a se consolidar e a ter resultados muito positivos em 

São Paulo, vários estados e municípios começaram a copiar. E começaram a fazer cópias 

mal feitas, pois infelizmente o processo de fazer cópia não é tão simples como às vezes 

as pessoas pensam. E o modelo começou a se expandir pelo Brasil de uma forma 

desordenada e com muitos problemas.  

Então, nós... Eu, pessoalmente, fiz contato com algumas organizações sociais de 

São Paulo - não de outros estados -, reconhecidamente sérias. Instituições que já existiam 

antes da própria Lei de Organização Social, têm tradição de prestação de serviço à 

sociedade, como a Congregação Santa Catarina, Santa Marcelina, o Seconci, a SPDM, o 

Einstein, o Sírio e alguns outros. E discutimos: “olha, nós temos duas possibilidades: ou 

a gente fica olhando o modelo se acabar pelo mau uso que está acontecendo ou a gente 

constitui algo para defender um modelo”.  

Então, já respondendo à outra pergunta: qual é o objetivo do IBROSS? O objetivo 

do IBROSS não é defender interesses de OSs; o objetivo do IBROSS é defender as 

organizações sociais sérias, defender o modelo. Em última análise, defender o SUS, 

ajudar o SUS a cumprir com seu compromisso constitucional de ser um sistema universal 

que garanta a integralidade. 

Foi uma feliz coincidência, porque o SUS foi criado em abril de 2015, justamente 

quando o STF concluiu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade - a ADIN no 

1.923. Porque, assim que a lei federal foi promulgada, dois partidos políticos entraram 

com uma ação direta de inconstitucionalidade, isso lá em 98, e levou todo esse tempo 

para que o STF julgasse, concluísse o julgamento da ADIN. 

Bom, não é só o nosso entendimento, mas é o entendimento do próprio STF que o 

modelo de OS é um modelo de parceria. Eu queria citar alguns trechos pequenos - não 

vou me demorar - do acórdão da ADIN no 1.923. O primeiro ponto que eu queria destacar 

aqui é o que abre o acórdão. O STF diz: “a atuação da Corte Constitucional não pode 

traduzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-

concebido de Estado”.  

O mundo mudou; a sociedade mudou. A tecnologia trouxe impactos fantásticos. 

Olha um exemplo aqui: nós estamos numa sessão virtual. Quem é da área da Saúde sabe 

que quando eu me formei, em 1975, praticamente não existia tecnologia. A nossa 
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capacidade de fazer diagnóstico e terapia era quase nada. Hoje, se fala tanto - e na 

pandemia se falou tanto - em terapia intensiva. Mas a terapia intensiva surgiu no final dos 

anos 60, nos Estados Unidos.  

No Brasil, as primeiras unidades de terapia intensiva surgiram nos anos 70.  Então, 

muita coisa mudou. E o Estado, para responder a essa sociedade que muda, às demandas 

e às necessidades dessa sociedade, não pode ficar engessado; ele tem que evoluir, ele tem 

que buscar caminhos para atender às necessidades da população. 

Também - talvez sendo um pouco redundante - é importante explicar que a 

organização social não é uma empresa, não tem finalidade lucrativa. Na verdade, ninguém 

cria uma organização social. Você cria uma associação civil, você cria uma entidade que 

pode vir a se qualificar como organização social perante o governo do estado, do 

município ou do governo federal, para celebrar uma parceria. 

Bom, uma outra conclusão do STF diz que a figura do contrato de gestão... O 

contrato de gestão configura hipótese de convênio, porque o ente público e a OS têm 

objetivos comuns da realização de serviços. E afirma que se encontra fora do âmbito de 

incidência, portanto do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.  

E mais, diz que as organizações sociais, por integrarem o terceiro setor - que eu 

acho que é uma característica de civilidade de país desenvolvido, ter um terceiro setor 

forte, infelizmente ainda não temos, estamos em um processo muito preliminar - não 

fazem parte do conceito constitucional de administração pública. 

 Razão pela qual não se submetem as suas contratações com terceiros, ao dever de 

licitar o que consistiria - isso é importante enfatizar - na quebra da lógica de flexibilidade 

do setor privado, finalidade por detrás de todo macro regulatório instituído por lei. 

Bom, isso não deve ser (Inaudível.) de qualquer forma, estabelece que as 

organizações sociais têm que ter um regulamento próprio para compras, contrações de 

serviços e de pessoal. E assim também diz o Tribunal de Contas da União, por meio do 

Acórdão 3239, de 2013. 

O STF - já estou encaminhando para o final - também diz que “os empregados das 

organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso, 

que sua remuneração não deve ter base em lei. Não se aplica às organizações sociais a 

exigência de concurso público.” 

Eu sei que tenho dito que, se é para fazer administração direta, o estado é mais 

competente do que o terceiro setor. O terceiro setor é para fazer uma administração que 

não é administração pública direta, assim entende o STF. Um outro ponto que queria 
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destacar, que acho que é um ponto extremamente relevante neste processo de parceria, é 

a transparência. 

Eu acho que tanto o ente público, como a OS tem de ser absolutamente transparente 

em seus atos e em suas ações. Hoje em dia, como falei, antes da tecnologia, as 

organizações têm que ter um site e disponibilizar nesse site o máximo de informações. 

No Ibross, a nossa primeira resolução foi sobre transparência. Para que os 

associados do Ibross tenham a obrigação de disponibilizar no site todas essas 

informações. Acho que há uma certa confusão, hoje, no Brasil, entre prestação de contas, 

transparência e controle. São três coisas diferentes. Eu acho que as três coisas cabem 

nesse modelo de parceria. 

Então temos que fazer prestação de contas, porque estamos utilizando dinheiro 

público. Não só do uso do dinheiro, mas como foi feito o uso desse dinheiro. Temos que 

ter transparência, disponibilizando as informações no site, e temos que estar abertos às 

medidas de controle. 

Não só de auditoria das próprias secretarias municipais ou estaduais de Saúde - 

porque não há exemplo de organização social de Saúde no governo Federal -, para que a 

qualquer momento exija documentos, faça auditoria. Como também Ministério Público, 

Tribunal de Contas e todos os instrumentos de controle. 

Eu acho que são iniciativas, são áreas que se complementam, e às vezes se quer 

trazer tudo para o controle ou tudo para a prestação de contas, quando na verdade acho 

que são partes que se complementam. Por que eu reputo da maior importância a 

transparência?  

Porque a transparência significa prestar contas, em última análise, a todos, a toda a 

sociedade. Qualquer um entra no site e tem acesso às informações. Então eu acho que, 

sem diminuir a importância do controle e a importância... (Pausa.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pode continuar. Só registrar 

a presença da vice-presidente da comissão, que já faz um tempo que está no ar conosco 

também, a nobre deputada Analice Fernandes, que se faz presente. Devolvo a palavra ao 

senhor. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Bom, estou com uma certa dificuldade com a 

tecnologia. 

 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pode ir com calma que eu 

também, viu... Eu, o Zé Américo também. A maioria do pessoal está bem firme, já 

conhece tudo. Fica tranquilo, vai com calma que dá tudo certo. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Eu não estou conseguindo retomar a imagem, mas 

de qualquer forma, já estou concluindo a minha fala e, enquanto isso, pesquiso a volta, a 

retomada da imagem.  

Eu queria fazer mais dois breves comentários. O primeiro é sobre os resultados. 

Existem vários estudos que demonstram os resultados, mas - bom, agora consegui voltar 

- queria citar só um trabalho que acho da maior relevância, que foi um estudo realizado 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Eles fizeram um estudo da eficiência de todos os hospitais da rede - se não me falha 

a memória, são 15 ou 17 hospitais - que tem hospitais sob a administração direta e sob 

administração por OS. E as conclusões são de uma grande evidência, sobre a eficiência 

muito maior do uso do dinheiro público, na administração por organização sociais. 

Então, o último comentário. Dizer que, coerente com este objetivo que falei no 

início, do papel do Ibross, buscamos o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional 

de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde e fizemos a proposta. 

 Para que pudéssemos realizar eventos em parceria, para abrir esse debate no sentido 

do aperfeiçoamento do modelo. E, acima de tudo, criar mecanismos que afastem do 

modelo organizações que, na verdade, são empresas com interesses lucrativos, 

disfarçadas de organizações sociais. 

Realizamos o primeiro evento, primeiro seminário, em 2018, com a participação na 

sede do TCU, aqui em Brasília. No ano passado fizemos outro, em que tivemos a 

participação além do TCU, do Conais, do Conasems, tivemos a participação da CGU - 

Controladoria Geral da União e da Procuradoria Geral da República, do Ministério 

Público Federal. 

Publicamos o livro do Seminário de 2018, e agora estamos terminando de preparar 

livro do Seminário de 2019. Tínhamos planos de fazer no final deste ano, um novo 

seminário nessa parceria, mas infelizmente a pandemia atrapalhou os planos. Estamos 

conversando para ver se seria o caso de fazer um seminário virtual, como esta nossa 

reunião. 
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Para concluir eu só queria ler rapidamente quais são as instituições que fazem parte 

do Ibross, dizer que temos uma resolução que está no site do Ibross para que a OS quem 

tem interesse em se associar, saiba como fazê-lo. Na verdade tem exigências fortes, 

porque isso nos interessa, para que a gente tenha realmente instituições sérias que possam 

se filiar ao Ibross. 

Temos de nove estados. De São Paulo: o Hospital Oswaldo Cruz, o Sírio Libanês, 

o Einstein, a SPDM, a HBB, o Santa Marcelina, Santa Catarina, o Cejam, os Cecoms e a 

Fidi. Da Bahia, nós temos duas de maior significado: a Santa Casa da Bahia - que é a 

terceira Santa Casa do Brasil, é uma Santa Casa que tem já quase 500 anos -, e as Obras 

Sociais de Irmã Dulce, que também são uma organização social, e associada do Ibross. 

No Ceará, temos apenas uma que é o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, que 

presta relevantes serviços no estado Ceará. Em Pernambuco, duas: o Imip - Instituto de 

Medicina Integral Professor Fernando Figueiras - que também é uma instituição secular 

-, e o Hospital do Câncer de Pernambuco. 

Daqui de Brasília, do Distrito Federal, o Icipe. De Minas Gerais, tem o Hospital e 

Maternidade Therezinha de Jesus. Do Rio de Janeiro, o Viva Rio, que é uma instituição 

que tem um amplo trabalho na área social, que inclusive não iniciou na área da Saúde. De 

Goiás, temos a Agir, que é uma instituição que já tem mais de 20 anos.  

E do Espírito Santo, a Aebes, que é a Associação Espiritosantense de Beneficência. 

Que é na verdade uma associação de igrejas protestantes, que começaram a desenvolver 

um trabalho social, e foram nesse processo até a qualificação como organização social. 

Então Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta é a breve introdução que eu gostaria de 

fazer. É óbvio, fico totalmente à disposição para o debate, para as perguntas e os 

esclarecimentos que os senhores e as senhoras entendam pertinentes. Obrigado. 

 

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

considerações. É importante conhecer como funcionou, como foi a fundação do Ibross, e 

quais funções que ela tem. Parabenizar V. Sª por todo o trabalho que já fez pela Saúde e 

pela bagagem e experiência. O Dr. Pietro lhe acompanhou, ele também quer fazer alguma 

colocação?  

Quero ressaltar, Sras. e Srs. Deputados e aqueles que nos veem. Na CPI das OSs 

em 2018 - das OS de Saúde -, Dr. Renilson acabou participando de um trabalho que foi 

feito pelo Instituto Legislativo Paulista, uma discussão aqui. Ele não veio à CPI, porque 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

não houve tempo. O Dr. Pietro esteve conosco, representando acho que as Seconci, 

também é procurador jurídico da Seconci. A gente agradece muito a sua participação.  

Já temos o deputado Sergio Victor, que se inscreveu, e mais deputados estão se 

inscrevendo no chat agora. Pergunto, Dr. Renilson, se o Dr. Pietro quer fazer algumas 

considerações antes, para dar um “oi” para o pessoal oficialmente? 

 

O SR. PIETRO SIDOTI - Sr. Presidente, obrigado. Acho que o senhor já me 

apresentou brilhantemente. Agradeço a lembrança. Estou aqui para ajudar o Dr. Renilson, 

colaborar com a comissão, e com os senhores e as senhoras em que for preciso. 

O senhor já me apresentou. Sinto-me apresentado. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Então, vou 

passar a palavra. Nós temos aqui o nobre deputado Sergio Victor, Janaina Paschoal, José 

Américo e a deputada Analice Fernandes.  

Vou passar a palavra ao deputado Sergio Victor, para fazer os questionamentos ao 

Dr. Renilson e ao Dr. Pietro, que é assessor jurídico lá também. Tem a palavra, 

Excelência, pelo tempo regimental. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Bom dia novamente, presidente. Bom dia 

novamente, Renilson, Pietro e nobres colegas da CPI. 

Renilson, seguindo um pouco da sua fala, concordo plenamente com você, que o 

modelo de gestão em parcerias com as organizações sociais veio para dar uma nova 

dinâmica e um novo formato. Que funciona muito melhor, na minha percepção. Tem o 

potencial de funcionar muito melhor do que a administração direta. 

Talvez se a gente não tivesse tido essa oportunidade, o nosso sistema de Saúde 

estaria em condições muito piores, porém também seguindo a sua fala e, recentemente, 

lendo um de seus artigos: “Banir maus exemplos da Saúde”. Entendendo a função do 

instituto, do Ibross, que é defender o modelo, e não necessariamente as entidades, tenho 

algumas perguntas para vocês. 

Eu li também a Resolução 001, de 2018, que diz respeito à transparência. O que eu 

queria entender de vocês: quando uma instituição filiada a vocês não segue, por algum 

motivo, algumas das resoluções dispostas, quais são as ações, quais medidas o Ibross 

toma? Se já houve algum caso? Ou se há ou houve algum caso em que isso aconteceu?  
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E mais importante, um dos meus papéis dentro da CPI é formar o sub-relatório, que 

diz respeito justamente a transparência e regras de governança. A gente sabe, obviamente, 

que várias organizações sociais têm, mas a gente também entende que, como você mesmo 

disse, existem maus exemplos. 

A gente viu no “Fantástico”, domingo, um caso de Arujá, de uma organização 

social. O meu principal objetivo nesta CPI também é criar regras de transparência e 

governança. Aí a gente pode entrar na questão de prestação de contas e controle, que eu 

acho que tem muito espaço para melhoria. 

 Para justamente a gente, não vou dizer salvar o modelo, mas garantir que esse 

modelo não só continue funcionando, mas funcionando bem. Obviamente com o dinheiro 

público e com o serviço prestado na Saúde, que é um serviço essencial para o estado. 

No ponto de vista do Ibross, quais são as ações que esta CPI pode fazer, para ajudar 

esse seu objetivo - o objetivo da Ibross - de banir os maus exemplos da Saúde, 

especialmente nas OS’s? Para fazer com que exista uma transparência mais fácil, 

acessível e disponível, para o monitoramento dos gastos e indicadores dos serviços 

custeados com recursos públicos. 

A gente recebeu bastantes denúncias anônimas ou por e-mail, de várias formas. Que 

dizem respeito a altos salários, o que particularmente, eu não tenho problema nenhum 

com alto salário, desde que seja transparente. A gente recebeu denúncias de pessoas, nas 

quarteirizadas em específico, que é o objetivo desta CPI. 

Empresas que são contratadas, mas não prestam serviço. Essas empresas que são 

contratadas e, dentro do quadro societário, tem uma série de pessoas que ainda tem um 

vínculo com o governo, ou algum vínculo político, e que não prestam serviço. 

Então eu queria entender de vocês, como é que a gente pode ajudá-los no objetivo 

de banir os maus exemplos? Seja oportunidades legislativa, seja oportunidade de 

fiscalização. Queria ouvi-los para entender como é que a gente pode fazer melhor este 

papel também. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Sr. Presidente, eu posso já responder? Acho que é 

melhor, porque na verdade são várias perguntas, senão corro o risco de esquecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro. 
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O SR. RENILSON REHEM - Bom, deputado Sergio queria agradecer o seu 

comentário, as suas perguntas. Temos também, como eu disse antes, uma resolução - que 

está pública - sobre critérios para adoção de novos sócios, mas nessa resolução também 

tem as condições para permanência do sócio. 

Quando alguma organização social, associada. Porque quem está fora do Ibross, 

não podemos fazer nada, a não ser escrever alguns artigos e publicar. Assumindo que isso 

não é culpa do governo, isso não é culpa do Ibross, isso não é culpa nossa. É culpa de 

outros, que na verdade usam mau o modelo, porque infelizmente no Brasil, sempre se 

encontra um jeito de criar um processo de fraudar as leis. 

Nessa resolução também tem os critérios para manutenção. Havendo alguma 

situação, ou denunciada por um associado, ou que a gente tome conhecimento pela 

imprensa ou o que for, de um associado. A gente instaura um procedimento - dá 

oportunidade ao associado, para que possa se defender - para um possível afastamento 

temporário ou uma exclusão. 

Felizmente, até hoje só tivemos um caso - peço permissão aos senhores para não 

nominar, porque acho que seria indelicado, antiético de minha parte - em que, sabedores 

disso, instauramos um procedimento. A organização social preferiu pedir o afastamento, 

pediu para desassociar-se do Ibross. Acatamos porque entendemos essa dificuldade. 

Eu acho que há uma questão fundamental, é a questão do “compliance”, e a questão 

da governança. Se fala nas exigências do ponto de vista administrativo, da capacidade 

administrativa da OS. É claro, isso também tem de ser verificado. Eu sempre digo - não 

sou um defensor cego do modelo - que a iniciativa privada também precisa demonstrar 

competência, mesmo no terceiro Setor.  

Por quê? Se toda iniciativa privada fosse competente, a empresa privada não faliria. 

Se toda empresa privada fosse honesta, não haveria corrupção no setor privado, né? 

Então, a OS tem que demonstrar capacidade administrativa e sua governança.  

Uma organização social, como o nome já diz, tem que ser da sociedade, ela não 

pode ter dono; quando alguém diz "a organização social é de fulano”, não é uma 

organização social, isso é outra coisa, porque a organização social tem que ter a 

participação da sociedade, porque isto faz com que se tenha a segurança de que não é 

possível, por mais que se possa fazer de coisas malfeitas, você conseguir corromper toda 

a sociedade.  

Por isso eu cito essas instituições seculares; quando eu cito a Santa Casa da Bahia 

- além do ato de eu ser baiano -, é uma instituição que tem quase 500 anos, então esta 
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instituição tem uma história. Aí quando me perguntam “Ah, mas Reinaldo, como a gente 

sabe o que é uma boa OS?”, eu disse “Olha, rapidamente é assim: ela tem uma história, 

ela tem um nome a zelar?”, porque, se ela não tem uma história e nem um nome a zelar, 

isso é de altíssimo risco".  

A outra coisa que eu acho importante destacar é o seguinte: a organização social, 

como eu disse antes, tem que fazer prestação de contas, deve ter transparência e deve estar 

submetida (Inaudível.). A prestação de contas dá ao gestor público a capacidade de, em 

tempo real, saber como aquela organização social está agindo.  

Então, quando estoura um escândalo, sinceramente, ao meu entender - já estou 

ficando velho, posso falar o que eu acho -, ou há conivência da gestão pública ou uma 

grande incompetência da gestão pública. Caso contrário, não há, na administração direta, 

nada comparável à prestação de contas e à transparência que as OSs têm; ninguém sabe 

quanto custa por mês um hospital sob administração direta, agora uma OS sabe, porque 

há a prestação de contas.  

Eu apresento a prestação de contas, que eu entrego para a secretaria mensalmente, 

dizendo o seguinte: o saldo na conta é este, o que eu tenho de dívida é isto, eu tenho que 

apresentar certidões negativas. Então, se o gestor público cumpre com seu papel, ele pode 

até ter cometido um erro de celebrar uma parceria com uma instituição que não é séria, 

que ele não deveria ter feito, mas descobrir depois de muito tempo que tem um rombo de 

dez milhões, que não pagou salário, que não recolheu impostos, não tem desculpa.  

Só são estas duas possibilidades: ou conivência ou incompetência. E por último... 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Senhor Renilson... Presidente, posso fazer 

um questionamento? Hoje, então, o senhor acha que o modelo de prestação de contas 

atual das organizações sociais é um bom modelo e não tem pontos de melhoria? 

 

O SR. RENILSON REHEM - Veja, primeiro é preciso a gente reconhecer que 

não existe um único modelo de OS, porque o modelo federal era um, o estado de São 

Paulo fez uma releitura deste modelo apropriando mais para a Saúde, porque o modelo 

federal era muito genérico. Vários estados e municípios, ao saber que estava dando certo 

em São Paulo, foram lá e copiaram e, aquilo que eu falei, tem muita cópia mal feita.  

Então, não posso dizer que todo modelo de prestação de contas está adequado, mas 

acho que o que eu conheço é mais do que suficiente, porque eu tenho que demonstrar o 

seguinte: eu cumpri as metas quantitativas e qualitativas? Como eu gastei o dinheiro? Eu 
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tenho um saldo, não tenho um saldo? Como esta coisa está se procedendo? O salário dos 

meus funcionários em cargos sociais está em dia? Eu apresento certidões negativas?  

Então, o problema que muitas vezes acontece, isso eu tenho dito incessantemente, 

é que o modelo de OS não é uma solução mágica. O governador chama o secretário e diz 

"Manda alguém em São Paulo para copiar o modelo, ver como eles fazem lá para a gente 

fazer aqui, porque lá está funcionando”, aí não tem ninguém na secretaria que tenha a 

menor ideia do que é organização social, contrato de gestão, prestação de contas.  

A OS pode até entregar a prestação de contas e a secretaria não tem ninguém para 

analisar esta prestação de contas. Então, eu diria que, mais do que o instrumento, é a 

capacidade da gestão pública de proceder a análise dessa prestação de contas, porque só 

a prestar contas não resolve. Eu presto contas, presto contas e ninguém analisa, ninguém 

avalia, ninguém me dá retorno, é claro que isso não funciona.  

Veja, o comentário que você fez sobre o que a CPI pode fazer, vou começar dizendo 

o que eu acho que não deve ser feito: engessar o modelo de OS para transformá-lo em 

administração pública. Nós vamos perder a flexibilidade que temos hoje. Se depois vocês 

quiserem discutir em detalhes a administração do Hospital da Criança de anos, o resultado 

que nós temos, o reconhecimento, eu vou poder demonstrar.  

Então, primeiro: eu acho que deve ter regras claras quanto a transparência, uma 

coisa fundamental é a transparência. Segundo, sobre a governança: na verdade, isto o 

Estado é que deveria estabelecer, o Estado em qualquer nível - estadual, municipal, o que 

for -, porque eu devo procurar um parceiro confiável, comprometido e competente.  

O que ocorre muitas vezes é que se faz - e é indevido - uma licitação de técnica e 

preço e aí se busca contratar o mais barato. Olha, o mais barato não é o melhor, esse 

milagre não existe; a Saúde é cara, não adianta dizer que vai gastar pouquinho, porque 

para gastar pouquinho vai ter que fazer alguma coisa mal feita.  

Então, o processo deve ser o inverso, meu entendimento é seguinte: o Estado diz 

"esta unidade, para funcionar e prestar estes serviços, eu disponho de tantos milhões por 

mês e vou buscar uma entidade parceira que queira fazer isto"; a seleção, ao invés de ser 

por preço, vai ser por transparência, por compliance, por governança. Então, isso é o que 

eu acho que tem de mais significativo.  

Um último comentário rápido - na verdade, o deputado fez também um comentário 

rápido - sobre a questão de salário: salário, na iniciativa privada - e o terceiro setor é 

administração privada sem fins lucrativos -, é definido pelo mercado. Eu vou contratar 

médicos, eu tenho que ter a possibilidade de contratar médicos, não adianta, porque assim 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

“Não, todo médico vai receber ‘X’ por mês, seja ele anestesista, cirurgião plástico, 

neurocirurgião, pediatra clínico, cirurgião pediatra...", o mercado não funciona desta 

maneira. 

Vou dar um exemplo. O ISGH do Ceará administra, além de hospitais em Fortaleza 

da Secretaria de Saúde do Estado, três hospitais regionais: Sobral, Juazeiro do Norte e 

acho que Quixeramobim, não lembro exatamente. Algumas especialidades o ISGH tem 

que levar de avião pequeno um, dois ou três dias por semana porque não existem 

especialistas neurocirurgiões nestas cidades; é impossível, você pode pagar um milhão 

que você não vai ter. Então não é só o dinheiro que resolve.  

Agora você imagina, você vai contratar alguém em Fortaleza que vai ter que liberar 

o seu tempo para pegar um aviãozinho, ir para Sobral, passar o dia fazendo cirurgias e 

voltar para Fortaleza. Isto não é o mesmo que contratar um pediatra para trabalhar em 

uma Unidade Básica de Saúde, então é uma questão de mercado.  

Para isso, qual é a solução que o estado de São Paulo já adota há muito tempo? Uma 

pesquisa de mercado, porque, de repente, o que nós aqui do Hospital da Criança pagamos 

a um neurocirurgião - ou seja lá o que for - pode ser ridiculamente baixo comparado ao 

que São Paulo precisa pagar pelo mercado de São Paulo ou vice-versa. Aqui, na verdade 

- Brasília é um lugar totalmente diferente -, quem define os valores puxando para cima é 

o setor público, não é o setor privado, as realidades são diferentes.  

Eu acho que transparência resolve; se eu publico os salários não nominalmente - 

porque eu acho que isto é um crime, me perdoem -, mas se eu digo quanto eu pago a uma 

enfermeira tantas horas, quanto eu pago a um neurocirurgião tantas horas, quanto eu pago 

a isto, aquilo, está transparente. A transparência não é saber qual o salário de Renilson, 

mas saber qual o salário de diretor do hospital, não é pessoal, porque esta questão 

pessoal...  

Eu pessoalmente acho que a gente leva a OS a cometer um crime, que é tornar 

público o quanto aquela pessoa ganha. Imagina a técnica de enfermagem que mora em 

uma região de maior dificuldade e violência e as pessoas ficam sabendo o quanto ela 

ganha, além de ferir um direito do cidadão. Aqui nós temos a professora Janaina; eu sou 

médico, não sou jurista, mas entendo que isso é uma agressão ao direito do cidadão. Acho 

que falei demais, mas infelizmente me entusiasmo. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Renilson, só para finalizar e deixar claro o 

que eu falei dos salários, eu não tenho problema, acredito nas leis do mercado também, 
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mas acredito que deveriam ser transparentes, como o senhor mesmo disse, por questão de 

ser dinheiro público e também poder fomentar a concorrência. Obrigado pelas respostas. 

 

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

deputado Sergio Victor. Passo a palavra agora à nobre deputada Janaina Paschoal pelo 

tempo regimental.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento 

o Dr. Renilson, agradecendo o fato de ter aceitado o nosso convite, também cumprimento 

seu advogado.  

Doutor, tenho conversado com outras pessoas que participaram das nossas reuniões 

e, por mais que eu compreenda as necessidades que fizeram os gestores lançarem mão 

deste modelo de OSs, eu ainda penso que seria interessante criar uma carreira pública 

para médicos. Quanto mais eu conheço o sistema de OSs e visito, por melhor que seja o 

sistema de Saúde de São Paulo, eu me convenço de que isso seria bom, então eu gostaria 

de ouvi-lo a este respeito, se o senhor entende que seria interessante.  

Também tem um ponto que tem nos preocupado, que é a questão da contratação de 

pessoal, até... Não me lembro qual foi o convidado que disse que hoje em dia a PJotização 

é uma realidade, que os médicos mesmo não querem ser CLT em uma OS, então é natural 

abrirem uma pessoa jurídica para serem contratados. Lembrei, foi o diretor do Tribunal 

de Contas. Tem todo um debate para saber se isso é quarteirização ou não, mas o ponto 

que eu trago é outro.  

Muitas vezes aparece uma OS que já é uma instituição de Saúde, por exemplo uma 

Santa Casa filantrópica que acaba fazendo contrato de OS, então já existe uma estrutura, 

e outras vezes aparece uma pessoa; por exemplo, um médico monta uma empresa, faz um 

contrato de OS, ou porque este médico é referência ou porque tem conhecimentos 

políticos, e aí passa a contratar outros em um sistema de pessoa jurídica.  

Isso me parece mais complicado, porque o que o Estado contrata é uma estrutura 

teoricamente já existente; se vai ser uma pessoa que vai, a partir de um conhecimento 

político, ainda que tenha conhecimento técnico, passar a contratar outras pessoas, isto só 

me parece criar um intermediário para encarecer a contratação.  

Gostaria de ouvi-lo também a este respeito, porque o contrato pode até ser o mesmo, 

mas uma coisa é contratar uma estrutura existente, outra coisa é contratar alguém que vai 

montar alguma coisa. Esta é a segunda indagação. Tem alguém com o microfone aberto 
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aí. (Pausa.) Se a colega puder fechar, eu agradeço. Então, essa questão da contratação das 

PJs, a carreira pública, queria ouvir o senhor.  

Tenho uma respeitosa divergência com relação a sua apresentação no que concerne 

às remunerações; eu entendo que o mercado regule, que os profissionais devam ser bem 

remunerados, mas o que a gente tem visto não é bem uma remuneração pelo mercado, 

temos visto casos de remuneração além do teto constitucional. A leitura que eu tenho do 

acordo do Supremo que trata disto é um pouco diferente da do senhor: muito embora não 

sejam funcionários públicos, o teto constitucional eu penso que tenha que ser observado.  

Existem OSs que atendem privadamente, atendem convênios e atendem o SUS, mas 

existem OSs que vivem praticamente apenas de dinheiro público; como justificar que um 

funcionário de uma OS que vive exclusivamente ou majoritariamente de dinheiro público 

ganhe 50, 60 mil reais?  Queria ouvi-lo sobre isto, porque me parece também uma forma 

de burlar os tetos constitucionais.  

Nesse ponto, queria ouvi-lo sobre uma questão que tenho levantado com todos os 

nossos convidados, que diz respeito à remuneração dos diretos dos OSs, porque, tirando 

esses casos das filantrópicas, das centenárias, eu não acredito, com todo o respeito, que 

alguém monte uma OS e se dedique 24 horas por dia a ela. A gente sabe que tem “N” 

casos, pessoas sérias, que trabalham e não vão ganhar nada com isso.  

Até falei com o Ministério Público, seria melhor mudar a lei para reconhecer que 

essas pessoas serão remuneradas do que fingir que não existe remuneração e colocar estas 

pessoas em uma constante situação de ilegalidade. Já que o senhor representa uma 

associação que fala por OSs no Brasil inteiro, eu gostaria de ouvi-lo a este respeito, porque 

não é crível.  

Existem pessoas que administram “N” hospitais, gestores de OSs, e, até onde se 

sabe, estas pessoas não têm uma outra atividade. Vivem do que, afinal? Isto me parece 

uma ficção que finda forçando uma ilicitude que, na verdade, é imposta por lei. Eu penso 

seriamente que esta lei deveria ser alterada para permitir remuneração limitada pelo teto 

constitucional, porque as denúncias que chegam são de remunerações inclusive na casa 

dos 100 mil reais, 200 mil reais. Então, este é um outro ponto.  

Eu queria saber, doutor... Eu li uma notícia, peço que o senhor não se ofenda de eu 

falar, mas acho que preciso falar de um problema que houve no Hospital da Criança no 

Distrito Federal, que isso foi alvo de alguma maneira de uma CPI no Congresso. Se o 

senhor não se sentir incomodado, queria entender o que foi que aconteceu nesta 
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oportunidade; se entender que não deve ou o advogado do senhor entender que o senhor 

não deve se manifestar, vou respeitar o direito constitucional.  

Na fala do senhor, o senhor fez uma comparação entre São Paulo e os outros 

estados; o senhor, que tem essa visão nacional, o que vê como diferencial em São Paulo 

no que tange a esse modelo que o senhor defende das OSs? Seriam estas as indagações, 

sei que são muitas, se o senhor precisar, eu repito. Agradeço imensamente. Obrigada, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Questão de ordem, por favor, Sr. 

Presidente. (Pausa.) Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem o nobre deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presidente, por uma questão pessoal eu 

vou precisar me ausentar por meia hora da CPI e eu seria o próximo a perguntar, então eu 

pediria ao senhor que passasse outros na frente e eu volto em meia hora. Estou gravando 

esta parte para ver depois. Está bom? (Pausa.) Está bom, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deu uma travada no sistema. 

Todos estão me ouvindo? Agora sim, ótimo. A deputada tem mais algum 

questionamento? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Só isso, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agora, Dr. Renilson tem a 

palavra, por gentileza. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Bom, eu queria começar dando duas explicações 

muito rápidas. A primeira é que o Dr. Pietro não está aqui na condição de meu advogado, 

ele é diretor jurídico do Ibross; eu me senti honradamente na condição de convidado e 

não trouxe advogado.  

O segundo é que eu não tenho constrangimento de falar o problema que aconteceu 

em relação ao Hospital da Criança. Vou deixar por último para explicar porque eu acho 
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que é um bom exemplo. Sobre a carreira pública para médicos, a minha posição é um 

pouco diferente.  

Eu acho o seguinte: eu não faria uma carreira pública em todos os níveis para 

médico. Eu faria uma carreira pública para todos os profissionais de saúde na atenção 

primária. Por que eu digo isso? Porque a atenção primária é menos sensível a esse 

mercado de especialidades, entendeu?  

Mas ao mesmo tempo você tem mais dificuldade. Nem com dinheiro às vezes você 

consegue colocar um médico naquele lugarzinho lá; ele achando que vai ficar a vida 

inteira ali. Aí os filhos nascem e precisam ir para a escola; aí começa a ficar complicado.  

Então, inclusive eu tive a honra de participar de uma pesquisa desenvolvida pela 

Organização Pan-Americana de Saúde sobre os 30 anos do SUS, que nós fizemos uma 

pesquisa qualitativa com parlamentares, gestores e tal e essa foi uma das questões que foi 

pesquisada. Então, isso reforça a minha ideia.  

Porque eu acho que carreira pública para neurocirurgião, para anestesista, não vai 

funcionar, não vai. Vai ser aquela... Eu quando trabalhava na Secretaria de Saúde da Bahia 

fui vice-diretor de um hospital que era de tórax - inicialmente de tuberculose, depois virou 

de doenças do tórax - e cirurgião torácico é um bicho raro e difícil.  

E eu conversava - porque eles não faziam cirurgia - e eu ouvi e tive de engolir um 

colega me dizendo o seguinte: “Renilson, eu vou fazer duas cirurgias por semana porque 

você está me pedindo e você é um cara que eu respeito, porque você é um cara dedicado 

ao serviço público”, me fazendo um favor.  

Então, carreira pública para médico em todos os níveis eu acho que não funciona. 

Não se trata de ser contra ou a favor, eu acho que não funciona. Eu faria uma carreira para 

todos os profissionais na atenção primária para que a gente tenha uma atenção primária 

forte. Isso é um outro assunto, é um outro debate.  

A questão de pessoa jurídica é uma coisa que é definida pelo mercado. Se você 

perguntar a minha opinião pessoal, eu vou dizer para você que eu acho que os médicos 

estão fazendo uma besteira, mas é o que eles querem. Não adianta, você quer contratar 

pessoa física, você não consegue.  

Você só consegue contratar pessoa jurídica porque diminui os impostos, os 

encargos. No curto prazo eles ganham mais e aí fazem uma previdência privada, fazem 

um seguro, se parar de trabalhar recebe, tem outros caminhos. Então, é uma questão de 

mercado.  
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Eu sou médico, posso dizer isso. Médico tem uma enorme dificuldade de aceitar a 

condição de empregado. É impressionante; é uma coisa ideológica. Médico não aceita ser 

empregado. Então, quando ele faz parte de uma empresa ele não é empregado. Quando 

pega um emprego público não faz bom uso dele. É outra história, também eu não quero 

entrar no detalhe.  

Quando se fala de quarteirização, até onde eu soube, o presidente do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo disse nesta CPI que não haveria quarteirização porque o 

contrato de gestão não é uma terceirização, é uma parceria, e é exatamente isso que eu 

entendo. Não se trata de uma terceirização.  

A terceirização pode ser feita, a lei permite. A Secretaria de Saúde faz uma licitação 

para contratar uma empresa para administrar um hospital, aí ele está terceirizando. Nessa 

parceria cabe ao Estado definir as políticas, estabelecer as políticas, e cabe à OS executar 

as políticas. A OS não define política pública.  

Eu não posso, por exemplo, alterar o perfil do Hospital da Criança. Dizer: “Não, a 

gente aqui andou pensando, a gente acha interessante que devia ser materno-infantil”. 

Não pode. A definição da política é pública. A OS executa essa política e por isso é uma 

parceria. Essa situação, deputada, que a senhora colocou de um médico faz uma OS, volta 

àquela história.  

Primeiro, isso não é OS; isso é outra coisa que eu prefiro não adjetivar. E o gestor 

público que contrata essa OS, celebra uma parceria com essa OS - a gente fala contrata 

porque é contrato de gestão - ele está de má-fé.  

Eu não consigo nem dizer que é incompetência. Sinceramente é má-fé, porque não 

pode - eu sempre falo isso - três ou quatro amigos no botequim na véspera - hoje em dia 

está difícil isso - tomando uma cervejinha dizerem: “Vamos fundar uma OS para 

administrar uma unidade aí da secretaria?”. 

Não existe isso. De novo citando o exemplo, no Hospital da Criança, pais de 

crianças com câncer e médicos oncologistas se juntaram, criaram uma entidade que tem 

mais de 30 anos com o objetivo de ajudar as famílias mais carentes que tenham criança 

com câncer e, quem sabe um dia, ter um hospital. Então a Organização Social é isso.  

A sociedade se organiza para fazer algo. E aí já respondendo a próxima questão, 

por que é que toda a diretoria do Icipe não recebe nada? Porque eles fazem trabalho 

voluntário; eles não trabalham dia e noite. Na estrutura hierárquica eu sou o primeiro 

assalariado.  
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Eu sou assalariado, tenho carteira assinada, CLT, férias, 13º direitinho, por quê? 

Porque é o meu trabalho. O nosso presidente é um empresário e ele dedica horas... Às 

vezes ele me diz: “Renilson, eu só vou poder reunir com você hoje às oito horas da noite” 

e eu tenho que me virar para reunir com ele às oito horas da noite.  

Ele sempre me diz: “Trabalho de voluntário é assim, está certo?”. Essa é uma coisa. 

Por que é que a organização busca fazer essa parceria sem ganhar nada? Porque esta 

organização foi criada para isso, para prestar serviço, está certo? Infelizmente, eu tenho 

dito - a gente vai ficando velho, vai ficando meio coração mole - mas eu fico triste, não é 

outro sentimento, de ver que as pessoas só acreditam na motivação do dinheiro.  

Fazer um trabalho social me motiva. Eu preciso receber meu salário porque eu tenho 

contas a pagar, mas eu digo para você: eu poderia ganhar mais numa instituição privada 

lucrativa do que eu ganho no Hospital da Criança.  

Quando se fala em 100 mil, eu queria ganhar a metade disso; eu queria ganhar um 

terço disso, entendeu? Eu acho que poderia ganhar num hospital privado, mas não me 

daria o prazer e a felicidade que eu tenho trabalhando no Hospital da Criança. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - O senhor me permite só um comentário? 

 

O SR. RENILSON REHEM - Pois não. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Acho que o senhor não entendeu. Eu não 

estava falando do senhor, entendeu? 

 

O SR. RENILSON REHEM - Entendi. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É porque eu entendi que o senhor está 

representando uma associação, uma instituição que fala de várias OS, não é isso? 

 

O SR. RENILSON REHEM - Sim. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Então não é a situação do senhor. O que 

acontece é o seguinte: existem OSs... Eu também não quero falar nomes para não ficar 

uma situação, mas que são empresas.  
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Quando o senhor fala do Hospital da Criança, que são pais com pessoas, isso é uma 

coisa. Mas eu acho que o senhor no cargo que está... Eu acho que eu quero dividir. Pelo 

que eu entendi, o senhor é presidente de um instituto que representa várias OSs. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Exatamente. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - E o senhor também é médico numa OS, 

que é o Hospital da Criança, é isso? 

 

O SR. RENILSON REHEM - Eu sou o diretor do Hospital da Criança. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - O que acontece? O senhor às vezes 

responde como representante da associação, do Ibross, e às vezes como, vamos dizer 

assim, diretor e médico no Hospital da Criança. Eu gostaria de entender... Esqueça um 

pouquinho neste momento o seu trabalho no Hospital da Criança.  

Vamos falar da pessoa que administra, que regula, vamos dizer assim... O senhor é 

mais ou menos um órgão de “compliance”, o instituto que o senhor representa, de várias 

OSs. O senhor concorda comigo quando eu digo que existem OSs nessa linha do Hospital 

da Criança, que é a filantrópica, mas que tem outras tão gigantescas que são verdadeiras 

empresas?  

É destas que eu estou falando, entendeu? E assim, quando o senhor pessoaliza fica 

difícil, entendeu? Porque aí apela para o coração, do hospital com criança com câncer, e 

a gente sabe que não é disso que a gente está falando. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Eu entendi. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Então, eu queria agora ouvi-lo com a 

sua experiência de quem coordena uma instituição que lida com vários tipos de OSs, 

entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Não é o cidadão que doa duas horas da 

sua semana, do seu dia para caridade. É o cidadão que trabalha ali 25 horas por dia. 

E aí como é que a gente faz? É nesse sentido que eu queria ouvir o senhor. E eu 

acrescento uma pergunta de algumas denúncias que a gente vem recebendo de OSs que 

quando a gente vai olhar...  
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E daí eu discordo do senhor quando o senhor acha que a gente não pode divulgar 

os nomes dos funcionários por causa de casos como esses que eu vou relatar para o senhor. 

Quando a gente vai olhar o nome dos funcionários, mas uma infinidade deles não tem 

nada a ver com a área de Saúde, nada a ver.  

Muitos foram candidatos a vereador, a deputado, não foram eleitos. Outros tantos 

são parentes de políticos. Então, assim, se não houver a publicação desses nomes, como 

é que a gente vai saber que uma OSs virou um cabide? O senhor entendeu? Então, esqueça 

um pouquinho o seu trabalho como médico. Me fale o senhor com esse olhar global sobre 

as OSs, por favor. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Tudo bem. Eu peço desculpa. É meio difícil a gente 

separar as coisas. Na verdade, o meu trabalho no Hospital da Criança, eu não sou médico 

e faço assistência. Eu sou superintendente executivo que administra o hospital e sou o 

responsável pelo uso do dinheiro público, mas peço desculpa, porque realmente às vezes 

a gente... É mais fácil falar do nosso exemplo do que dos outros exemplos.  

Eu vou começar pela sua última pergunta porque eu acho que é simples de resolver 

a questão da publicação dos nomes. A secretaria recebe a folha todo mês ou pode receber, 

então ela sabe. Os órgãos de controle podem solicitar a qualquer momento, a Assembleia 

Legislativa pode solicitar a qualquer momento.  

Então, o que eu defendo não é que essa informação seja ultrassecreta. O que eu 

defendo é que ela não seja pública pelas razões que eu coloquei, mas eu entendo assim: 

A Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, a Comissão de Saúde da Assembleia, 

o Ministério Público, o Tribunal de Contas solicitam essa informação.  

Não tem o que discutir, a OS tem que fornecer. Aí é nome, CPF, tudo que for 

solicitado, está claro? Então é esse que é o entendimento. Mas então voltando a outra 

questão, eu falei uma primeira parte, vou falar uma segunda parte que é a seguinte. 

 

O SR. PIETRO SIDOTI - Presidente, posso só fazer um aparte em relação a essa 

questão da publicação? São dez segundos. Porque o Tribunal de Contas tem acesso às 

folhas de pagamento nominais, faz parte da prestação de contas mensal, anual, das 

Organizações Sociais de Saúde aqui em São Paulo e a secretaria também.  

Então, esses documentos, embora não sejam publicados no site, eles são de ciência 

e de controle do Tribunal de Contas e dos demais órgãos de controle, incluindo a 

Secretaria de Estado da Saúde.  
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O SR. RENILSON REHEM - Bom, então, voltando. Eu poderia a grosso modo, 

deputada, dizer que nós temos alguns tipos de OSs. Tem OS que eu chamaria de unitária, 

como é o nosso caso, e tem OS que até por apelo e pressão da gestão pública administra 

várias unidades. Nesse caso das... No meu caso, de novo, não vou personalizar, mas a OS 

que é unitária...  

Eu tenho no Hospital da Criança assessoria jurídica, setor de compras, setor de 

pessoal, uma série de serviços que eu tenho que ter para fazer o hospital funcionar, para 

contratar pessoal, para fazer treinamento, para comprar material, medicamento, fazer 

manutenção.  

Infelizmente, tem que ter assessoria jurídica para responder coisas dos órgãos de 

controle, Ministério Público e tal. Quando você tem uma OS que tem três, quatro, cinco, 

seis unidades, seria antieconômico ter essa estrutura em cada uma das unidades, então o 

que a OS faz?  

A OS centraliza isso e realiza, executa uma série de serviços - de administração de 

pessoal, de compras, de assessoria jurídica, de uma série de coisas centralizadas - e faz o 

que a gente chama de rateio.  

Essa unidade central custa, sei lá, um milhão por mês e este valor que, na verdade, 

estaria sendo gasto em cada uma das unidades é rateado proporcionalmente nos diversos 

contratos de gestão.  

Então, essa estrutura é uma estrutura profissionalizada, tem diretores. Eu tenho no 

hospital um diretor administrativo, diretor técnico, diretor de ensino e pesquisa e tal. 

Nesses hospitais dessas OSs que administram vários hospitais essa estrutura é 

centralizada.  

Então, este pessoal é obviamente remunerado, está certo? Aí onde não é 

remunerado? O conselho de administração não é remunerado, o conselho fiscal não é 

remunerado. Então, eu acho que são detalhes que a gente precisa compreender.  

As duas últimas perguntas suas, o diferencial de São Paulo. Eu acho que São 

Paulo... Para mim, qual é a grande diferença de São Paulo? São Paulo tinha um problema 

e pensou uma solução. E outro diferencial é que São Paulo tem muitas organizações da 

sociedade civil.  

Eu fui adjunto, como eu disse, em São Paulo, por dois anos e meio mais ou menos. 

São Paulo tem mais - se não me falha a memória, estou ficando velho - de 348 Santas 
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Casas e APMIs e sociedades e tal no estado. Você chega no Amazonas, se tiver uma Santa 

Casa é muito, está certo? 

Isso não significa justificar, fazer OS e ter falsa OS. Não, eu acho que o modelo é 

mais adequado num lugar e não é tão adequado em outro lugar. Eu não acho que OS é a 

panaceia; não acho que vai resolver tudo. A outra coisa é que São Paulo se organizou para 

celebrar contratos de gestão.  

Eu acho que essa é a grande diferença. Eu tenho uma opinião pessoal, talvez os 

meus amigos das OSs paulistas discordem de mim, mas eu acho que o processo de gestão 

de OS de Saúde em São Paulo teve uma fase de evolução, depois teve uma fase de 

estagnação e eu acho que entrou num caminho de querer engessar as OSs.  

Essa é a minha opinião. Eu sei que o que eu falo estou falando como presidente do 

Ibross, mas eu acho isso e acho que é um caminho equivocado, porque o engessamento 

não resolve. O engessamento vai matar a solução que a OS traz. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - O senhor poderia explicar o que é esse 

engessamento a seu ver? Eu acho importante. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Esse engessamento são... Veja, como eu li aqui do 

STF… Eu sei que é muita ousadia minha discutir com a professora, com uma jurista, mas 

como eu tenho cabelo branco, estou velho, então eu fico mais abusado. Mas veja, o que 

o STF diz é que os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, 

mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei.  

Para mim, eu, do alto da minha ignorância, entendo que a Constituição é a lei maior. 

Então, o que o STF está dizendo é que não deve ter base em lei, deve ser definido pelo 

mercado.  

Então, o engessamento é quando o gestor público parceiro ao invés de fazer um 

acompanhamento em tempo real do que está sendo executado pela OS, começa a querer 

estabelecer regras mimetizando a Administração Pública: limite de valor de salário, regras 

que estabelecem limites no processo de contratação.  

O que o STF diz, que a gente concorda totalmente - não poderia ser diferente - é 

que tem que ter um regulamento próprio. A secretaria pode analisar esse regulamento e 

dizer: “Olha, eu não concordo com algum aspecto aqui”.  

Eu não posso... Quando eu estou falando “eu”, nenhum dirigente de OS pode pegar 

o telefone e ligar para a farmácia e dizer: “Me traga aqui dez caixas de, sei lá, qualquer 
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antibiótico aí”. Não pode; eu não posso fazer isso. Aí eu concordo com a deputada que 

eu estou utilizando dinheiro público.  

Então, eu tenho que preservar pela transparência, pela impessoalidade, então... Mas 

eu acho que tem que se... Na verdade, assim, a OS tem que ter liberdade de meios. Não a 

liberdade absoluta, mas ter liberdade de meios. Se eu vou pagar um pouco mais a um 

médico e um pouco menos a outro médico ou a uma enfermeira e tal, isso é uma 

necessidade do funcionamento.   

A gente fala muito em especialidade médica. Mas deixa eu falar de especialidade 

de enfermagem. Pega uma enfermeira que sempre trabalhou a atenção básica, e ponha ela 

para dar plantão numa UTI. Ela vai infartar no primeiro plantão. Porque é totalmente 

diferente. Então, de repente, essa área de enfermagem, é tudo enfermeiro. Mas, para eu 

conseguir uma enfermeira para a terapia intensiva, de repente preciso pagar um pouco 

mais para conseguir ter essa enfermeira. 

Falando do problema que aconteceu no Hospital da Criança. Acho que o grande 

problema é porque é difícil as pessoas acreditarem. Tenho certeza de que a deputada 

Janaina vai ter dificuldade em acreditar. A Abrace, essa entidade original que começou o 

projeto do hospital, procurou o governo e propôs um acordo: “Governo, vocês me cedem 

o uso do terreno. Eu construo o hospital, equipo, doo para o governo. E a gente faz uma 

parceira para a administração.”  

Isso, para mim, é uma coisa louvável. Isso, acho que devia acontecer todo o dia, em 

todo lugar. A sociedade querendo participar do governo, querendo ajudar a resolver os 

problemas. O governo concordou. Foi celebrado um convênio. Pois bem. Na hora de 

celebrar o contrato de gestão foi um processo, porque acho que nem caberia, de dispensa 

de licitação, conforme a 8.666. Porque isso foi em 2011. Então o STF ainda não tinha se 

manifestado.  

Uma promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios… Eu gosto 

sempre de dizer “e territórios” porque não conheço territórios no Brasil. E não quero dizer 

“o Ministério Público” para não ser injusto porque não foi o Ministério Público. Uma 

promotora do Ministério Público entrou com uma ação de improbidade. Pasmem! Uma 

ação de improbidade administrativa, porque o Governo do DF não fez uma licitação para 

selecionar o parceiro que iria construir o hospital.  

Minha gente, isso é ridículo. Isso é para rir. Quer dizer, o governo publica um edital: 

“Quem está interessado em construir um hospital para doar para o governo?”. Isso é 

patético. O hospital foi construído, equipado e doado. É do patrimônio do Governo do 
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DF. Mesmo assim, ela entrou. O que ela queria ao final, além da ação de improbidade, 

era a anulação do convênio.  

Puxa vida. Vamos ter que gastar um dinheiro para demolir o hospital, para devolver 

o terreno, se o terreno não era nosso? O terreno era de permissão de uso. O terreno 

continua sendo do governo. Eu nem estava na história quando foi celebrado o convênio, 

nem quando foi celebrado o contrato de gestão. Eu fui contratado depois que foi celebrado 

o contrato de gestão. Como que ela incluiu o meu nome? Porque eu a tudo assisto - como 

é a palavra? - imóvel, alguma coisa desse tipo. Essa que é a acusação.  

Isso me trouxe um desgaste enorme. Porque, sinceramente, em Brasília, dinheiro 

público e improbidade administrativa, até prova em contrário, é ladrão.  Eu, com a história 

de vida que tenho, isso me doeu muito. Isso até hoje dói. É muito difícil. Eu tenho provas, 

tenho fotos, com essa promotora reunida com o sindicato dos trabalhadores do DF, 

publicada no site do sindicato, dizendo que ela, uma deputada federal do PT e os 

sindicatos estavam se organizando para impedir OS no Distrito Federal.  

Esse foi o preço que tive que pagar. Quando você tem muita convicção de quem 

você é, você sobrevive. Ela conseguiu que o juiz me afastasse por 90 dias. Eu fiquei em 

casa, 90 dias, sem conseguir ir para o hospital, trabalhar, de uma forma injusta, 

absurdamente injusta.  

Resumo. Isso foi para a 2a instância. Vale a pena ler a decisão do Tribunal de Justiça 

do DF, como esclarece tudo isso, e como desqualifica - porque não tem outra palavra - 

essa promotora. Porque eu acho que a instituição do Ministério Público é fundamental 

para a democracia. Mas ela não pode ser usada com fins partidários, ideológicos e 

pessoais. E foi esse o caso.  

Eu quis apresentar uma denúncia contra ela no Conselho Nacional do Ministério 

Público. Mas todo mundo da OS: “Não vamos fazer isso.”. Por medo. Me pressionaram, 

não me deixaram. “Não, porque aí isso pode piorar mais a situação”. Eu disse: “Piorar 

mais o quê, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar me matar? Porque, a minha honra, ela já 

está matando.”. Mas não consegui, porque a OS não deixou. 

Só para concluir. Esse movimento fez com que... É isso. Então a gente entrega o 

hospital. Isso causou uma revolução em Brasília. O Correio Braziliense deu manchete de 

primeira página, cinco dias seguidos, do que significava o Icipe devolver o hospital para 

a secretaria. Nos tornou muito mais conhecidos.  

A sociedade, hoje, ama ainda muito mais o hospital do que amava antes. Mas foi 

isso o que aconteceu, deputada. Fui fazer um financiamento de um carro e um cara me 
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disse na concessionária: “O senhor tem um processo de improbidade administrativa”. 

Olhei na cara dele porque, certamente, eu seguro a onda. Mas foi duro. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Até foi bom, no fim, eu perguntar, e o 

senhor dar esses detalhes. Porque eu sempre insisti muito com os meus alunos, 

principalmente aqueles que queriam ir para o Ministério Público, para tomar cuidado. 

Porque a Lei de Improbidade é uma lei muito ampla. Às vezes qualquer situação, onde as 

pessoas estão até muito bem-intencionadas, pode ser encaixada nesta lei. Então eu sempre 

orientei para olhar a intenção. Ou seja, o dolo. Se tem alguma intenção de desvio, de 

favorecimento.  

Porque, infelizmente, às vezes, a pessoa muito jovem faz uma leitura muito formal 

da legislação e não consegue entender o impacto social daquela ação. Então aceite a 

minha solidariedade. Eu já vi muitos casos parecidos. O que é mais triste é que, às vezes, 

em situações em que tem ilicitudes flagrantes, as autoridades não conseguem alcançar.  

Em São Paulo tem alguns casos de prédios construídos, que os grupos querem doar, 

querem construir hospitais. Tem um caso muito interessante em Guarulhos, eu fui até 

visitar, que é um hospital religioso também. E está um imbróglio jurídico por uma 

situação parecida. Então agradeço o senhor dividir esse “case” conosco. Que os 

promotores entendam que a Lei de Improbidade é para ser utilizada contra quem está de 

má-fé.  

 

O SR. RENILSON REHEM - Eu só queria acrescentar que as nossas contas, de 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do DF. 

Como essa promotora nos acusou, publicamente, de não prestar contar, para a minha 

surpresa, o Tribunal de Contas publicou uma nota - e a imprensa reproduziu - dizendo 

que não só nós prestávamos conta como as contas desses anos já tinham sido aprovadas. 

Realmente é um descalabro. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito obrigada, doutor. Obrigada, 

presidente. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Com a palavra, a nobre 

deputada, vice-presidente desta comissão, e também presidente da Comissão de Saúde da 

Assembleia Legislativa, a nobre deputada Analice Fernandes. Tem a palavra. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada, presidente. Quero saudar 

neste momento todos os nossos colegas. E também agradecer imensamente a presença, 

nesta manhã, do doutro Renilson na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, que faz 

uma apuração importante sobre a questão das quarteirizações, mas quero me dirigir ao 

senhor, doutor Renilson, e dizer que é uma alegria ouvi-lo nesta manhã.  

Sou deputada desde 2002, sempre na Comissão de Saúde, acompanhando os 

trabalhos feitos pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, que 

brilhantemente tem conduzido a Saúde e tem sido uma referência, no Brasil, em termos 

de Saúde Pública. Me lembro perfeitamente do quando o senhor, em 2007, 2008, esteve 

na Secretaria de Saúde. Foi um momento bastante precioso.  

Hoje o senhor traz, para todos nós, uma contribuição valiosíssima sobre a 

importância das organizações sociais, do terceiro setor, nesta parceria da gestão pública. 

Porque eu, como sempre, trabalhei com Saúde Pública. A minha formação é essa. 

Trabalhei aqui no Ersa 12, de Itapecerica, por longa data.  

Me lembro como era a gestão de Saúde nessa região e de como tudo isso mudou 

quando o Estado de São Paulo se tornou parceiro e trouxe, aqui para esta região, os dois 

hospitais gerais: o de Itapecerica e o Hospital Geral de Pirajussara. Participei daquela 

inauguração com o governador Mário Covas, com o nosso secretário Barradas, que é uma 

pessoa que conheci como um professor da Medicina social, que trouxe uma gama de 

subsídios para melhorar a Saúde pública do estado de São Paulo.  

Hoje estamos tendo uma aula do senhor a respeito da importância dessas parceiras, 

da importância do terceiro setor, do fortalecimento do terceiro setor. Eu tinha três 

perguntas para fazer mas o senhor, brilhantemente, já respondeu as três perguntas que eu 

iria fazer. Portanto, só me restou elogiá-lo nesta manhã pela sua explanação. E dizer aos 

membros desta comissão que é muito difícil, às vezes, a compreensão quando se trata de 

gestão de Saúde, para aquele que não é profissional da área.  

Então eu, que trabalhei diretamente, montando as emergências, as agendas de 

especialidade, sei perfeitamente o quanto nós sofremos para a contratação de 

profissionais, principalmente médicos especialistas no estado de São Paulo, na Região 
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Metropolitana. Então as OSs vieram para desafogar o serviço e trazer essa parceria tão 

preciosa.  

Pena que, no decorrer desses anos, descobriram uma maneira de burlar, de fazer 

com que, realmente, essas organizações sociais fossem disfarçadas de empresa e 

começassem a subtrair o pouco que a Saúde pública tem ainda disponível para cuidar da 

população. Que hoje, inclusive, é a maior parte da nossa população que se serve do 

serviço público.  

Mas a minha pergunta vai nessa direção. Eu queria ouvir uma sugestão do senhor. 

Porque, quem classifica uma entidade, para que ela se torne uma organização social, é o 

próprio estado. Apenas é exigido dessa entidade que leve uma gama de documentação.  

Na experiência do senhor - e a meu ver o senhor tem bastante - qual seriam, por 

exemplo, alguns critérios na exigência dessas documentações que, através de um projeto 

de lei, poderíamos melhorar, para que um número menor ou uma gama menor de 

organizações sociais fossem para o mercado hoje, disfarçadas de empresa?  

Então é uma coisa muito prática. O senhor tem experiência. O senhor pode dar uma 

grande contribuição.  

E, no final, apelar para todos os meus colegas para que, no final desta CPI da 

Quarteirização… Que eu não chamo de quarteirização. Porque, ao meu ver, esse serviço 

não é terceirização.  

É uma parceria do poder público com entidades do terceiro setor. E que é, no dia a 

dia, permitido a elas que contratem empresas para ajudar na sua plena execução dos seus 

contratos. Então, que a nossa comissão tenha bastante precaução. Que tenha bom senso. 

Que tenha cuidado. Que tenha cautela no final, para que possamos não engessar o trabalho 

brilhante das boas organizações sociais, mas sim tomarmos muito mais cuidado na 

classificação dessas entidades como organizações sociais.  

Então eu gostaria de ouvir um pouquinho o senhor com relação a esse ponto, 

especificamente. E mais uma vez, parabéns. Muito obrigada pela sua explanação, que foi 

brilhante, na manhã de hoje. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Muito obrigado, agradeço muito. É um prazer 

conhecê-la, um prazer enorme. Mesmo virtualmente, agora, a conhecendo. Acho que o 

grande desafio, para celebrar uma parceria, é a escolha do parceiro. Certo? Eu fico 

brincando, assim, como sou a vida inteira casado, que eu acho que é um casamento. Se 
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você escolhe mal, você vai ter um problemão. E vai dar divórcio ou coisa pior. Escolher 

o parceiro é fundamental.  

O moço ou a moça que quer escolher um parceiro ou uma parceira não publica um 

edital. Embora em alguns lugares possam existir, hoje, os sites e tal. Na verdade, você 

procura conhecer. Você procura se aproximar. Os nossos processos burocráticos não dão 

conta disso. Vamos exigir documentos. O que vai acontecer? Quantos menos a OS 

fornece à instituição, mais ela tem capacidade de ter todos os documentos bonitinhos, 

arrumados, de cumprir todas as exigências.  

Porque a verdadeira organização social tem trabalho voluntário, tem dificuldade, e 

de repente até falha em algum documento. Eu acho, o outro problema é que, muitas vezes, 

o modelo está sendo usado para gastar menos. Então, para gastar menos, fico só de olho 

no valor. Eu falo sempre isso com a minha experiência de administração de Saúde e 

administração hospitalar.  

Se você tem um hospital: “Renilson, quanto você acha que é preciso para fazer esse 

hospital funcionar?”. Vou fazer as minhas contas: 20 milhões por mês. Aí o secretário, 

governador ou prefeito diz: “Não dá para funcionar com 15, não?”. Dá. E com 10? Dá. 

Porque depende do que você quer desse hospital. Se você quer uma coisa sem qualidade, 

suja, descuidada, que usa medicamento vencido, que contrata gente que não acha emprego 

em lugar nenhum, esse hospital vai custar baratíssimo.  

Então não pode olhar para o valor. É uma coisa que os órgãos de controle têm uma 

grande dificuldade, porque a vantajosidade só é vista em economizar dinheiro. E a 

vantajosidade não é só ganhar dinheiro. Se o Estado define quanto ele se dispõe a gastar 

naquela unidade, e você tem 98% de bom e ótimo na pesquisa permanente que você faz 

com os pacientes e familiares…. No meu caso, tenho dois públicos, porque é o paciente 

e a família.  

Vou pedir licença à deputada Janaina para citar mais um exemplo pessoal. Porque, 

o meu Conselho de Administração, 98%, 97%, 95% foi o mais baixo, o conselho disse: 

“Esse negócio está bom demais.”. Nós vamos conseguir uma empresa de pesquisa para 

fazer de graça - porque a gente não tem dinheiro - fazer uma pesquisa de opinião com os 

usuários. Eu disse: “Ótimo, façam.”. Não me disseram quando, nem quem. Meses depois, 

numa reunião do Conselho de Administração, eles aprovaram o resultado: 98% de bom e 

ótimo e 2% de regular. Nada de ruim ou péssimo.  

Isso eu acho que é a grande vantagem. A grande vantagem é ter condições de prestar 

serviço, e serviço com qualidade. E outra, que se fala pouco: saber quanto custa. Porque 
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eu disse antes, e esse desafio eu lanço em todo lugar: quanto custa um hospital sob a 

Administração Direta? Porque, o da OS, eu sei quanto custa. Então, a escolha do parceiro 

tem que se pensar numa outra modalidade. Você tem que ver o currículo.  

Isso que a deputada Janaina falou num instante: “Ah, um médico que fundou. Quem 

contrata isso está de má-fé.”. Agora, também não é porque é uma Santa Casa, que tem 

100 anos, que é um parceiro fantástico. Ela pode ser incompetente. Ela pode ter uma 

diretoria que, no momento, não é honesta. É um processo de avaliação como se você 

estivesse escolhendo a noiva para casar ou o noivo para casar. Você tem que avaliar o 

caráter. Isso é muito subjetivo.  

Então acho que é difícil definir critérios para colocar numa lei. Eu diria assim: o 

gestor público não deve ter como objetivo economizar dinheiro, o gestor público deve ter 

como objetivo prestar um bom serviço à população gastando de forma eficiente os 

recursos públicos. O gasto eficiente é que importa, não é economizar.  

E buscar uma parceria de uma instituição, está certo? Por quê? Essa coisa que 

ninguém nunca ouviu falar, eu, de vez em quando, sou procurado. Quando um cara 

começa a falar “porque eu tenho uma OS”, eu já cortei, porque quem tem uma OS não é 

uma OS, está certo? Pode ser qualquer outra coisa, mas OS não é.  

Então, eu acho que esse é o grande desafio que eu acho que a gente precisa, 

conjuntamente, é um dos nossos desafios. O mote para a gente criar o Ibross foi: vamos 

separar o joio do trigo. Nós fizemos uma parceria com uma instituição acreditadora. Ela 

desenvolveu instrumentos e nós chegamos à conclusão que aquele instrumento era uma 

peneira, que ia passar tudo, porque era só vendo documento, não resolvia. Ultimamente 

nós estamos com uma parceria com o Instituto Ética e Saúde para ver se a gente nessa 

parceria constrói algo que possa dar segurança.  

Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquele noivo excelente que você arrumou 

pode mudar. Entendeu? Um ano de casamento, dois anos de casamento, três anos de 

casamento. Então, por melhor que você escolha o parceiro, não dispensa o trabalho da 

gestão pública em acompanhar cotidianamente, em controlar, em avaliar, não ficar 

fazendo controle ridículo de dizer “eu quero fotocópia da lista das assinaturas do 

treinamento”. Isso é ridículo, está certo? 

Agora, assim, eu quero mandar o auditor ver os prontuários. Aí você vai ver. Eu 

quero, eu gestor público contratante, quero fazer a pesquisa de satisfação do usuário. Você 

está fazendo a sua, tudo bem. Eu vou fazer uma pesquisa. Ótimo, isso é controle. Mas 
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não, fica essa coisa, manda cópia da nota fiscal, não sei o quê. Entendeu? Eu acho que 

tem outros mecanismos para fazer o controle. 

O que eu queria concluir é que, por melhor que tenha sido a escolha do parceiro, 

isso não dispensa o acompanhamento cotidiano da execução do contrato de gestão. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Dr. Renilson, só para encerrar, eu 

percebo que muitos colegas têm comentado a respeito de inúmeras entidades que estão 

sendo geridas por uma única organização social. Gostaria de ouvir o senhor. Traz alguma 

perda para a instituição que está sendo gerenciada quando uma OS é escolhida?  

Por exemplo, tem algumas que fazem a gestão, hoje, de 20 instituições, AMEs, 

prontos-socorros, hospitais. Ela tem condições plenas de execução de contrato e todo o 

projeto estabelecido na hora do concurso do projeto, de execução efetivamente? A 

pergunta é se o número de entidades afeta a gestão ou não, ou quando uma entidade tem 

bastante know-how ela tira de letra e consegue fazer gestão de várias unidades. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Veja, na verdade, eu vou falar uma coisa 

aparentemente contraditória, eu que trabalho em uma OS unitária. Eu acho que, do ponto 

de vista econômico, primeiro, a OS que administra mais de uma que tenha essa estrutura 

centralizada gera economia. Está certo?  

Gera economia no processo de compra, gera economia na estrutura administrativa, 

porque, veja, de novo, pedindo licença, lá no Hospital da Criança tem uma assessoria 

jurídica que tem uma assessora jurídica mais dois analistas jurídicos, sei lá como se chama 

o cara. Três pessoas, está certo? Quer dizer, se fossem talvez três hospitais talvez essas 

três pessoas fossem suficientes, mas o problema é que tenho altos e baixos, tem hora que 

o Ministério Público pede uma coisa e me dá 48 horas para entregar. Entendeu? Um dia 

desses pediram cópia de todos os processos, de cem, uma centena de processos de compra. 

Passei 15 dias, claro, eu, o pessoal trabalhando, paguei hora extra, sábado, domingo, 

feriado para conseguir aprontar tudo isso para entregar.  

A questão não é a quantidade. É claro que eu acho que isso vai a um limite que eu 

não saberia dizer qual é. Tudo cresce, vai a um limite, mas eu acho que a questão então 

não é administrar várias, a questão é se essa OS tem uma estrutura capaz de dar conta 

disso. Está certo? Se eu tenho dois compradores e quero comprar para 15 hospitais, 

provavelmente isso não vai dar certo, mas se eu tenho uma boa estrutura de compra eu 

vou comprar para os 15 hospitais e vou conseguir negociar preços melhores.  
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Além do mais, o seguinte, uma coisa que se fala pouco porque... Bom, não sei por 

quê. A troca de experiências entre esses hospitais, porque essa é uma coisa muito 

importante. Um dos objetivos do Ibross também é esse, que é uma troca entre os hospitais 

administrados por OS, a gente vem trabalhando um pouco nisso, mas, na própria OS você 

também pode criar esse espaço de troca de experiência. 

Então, eu, resumindo, diria: não é porque é uma OS unitária que vai ter sucesso, 

não é porque é uma OS que administra 10 ou 15 hospitais que vai ter sucesso. De novo, 

é uma questão caso a caso, de ver a capacidade. É possível? Eu tenho convicção de que é 

possível, com ganhos econômicos. Mas é certeza? Não, não é, depende da estrutura e da 

capacidade que você tem. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito obrigada, Dr. Renilson. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Obrigado você. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Um grande abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Gostaríamos que o deputado 

José Américo... Pergunto se alguém mais gostaria de se inscrever. 

Eu tenho um questionamento. Então vou fazer o questionamento, doutor, enquanto 

chega o deputado José Américo. Agradecer, então, mais uma vez a sua presença. O seu 

currículo, todo o seu histórico de vida, a bagagem que o senhor tem pode nos trazer 

detalhes importantes.  

Nós temos, então, que dar outro enfoque, que é a terceirização, a quarteirização, a 

“quinterização”. Eu acho que esta CPI tem essa função também, de a gente identificar. 

Tem atividades, sim, Saúde é diferente de muitos outros segmentos, é complexa. O senhor 

mesmo disse, não tem médico que goste de ser funcionário de nada, é sempre o patrão, é 

uma carreira meio que solo. Não é como advogada brilhante igual à deputada Janaina, 

que conhece muito de legislação e ela acaba podendo ir trabalhar em outro escritório. 

Saúde é diferente, quero fazer comparativo, que eu também sou advogado, mas tem 

alguns questionamentos que queria fazer que são bate-bola rápido para a gente tentar 

ainda entender um pouco melhor tudo o que o senhor pode nos oferecer. 

Nessas considerações iniciais o senhor defendeu várias vezes a transparência nas 

organizações sociais de Saúde, sobretudo aquelas que integram o Ibross, que são cerca de 
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20 entidades. No entanto, as OSs não dão transparência alguma nos contratos firmados 

com seus prestadores de serviço, mesmo entre as entidades que integram o Ibross, que 

são as maiores do País. Temos duas aí que falam que recebem do Governo do Estado uma 

participação enorme pelo serviço que prestam. Por que isso não acontece? É possível 

constatar isso em uma rápida análise nos sites dessas organizações. Aí eu pergunto: por 

que as organizações sociais não dão publicidade a esses contratos, mesmo mantidas com 

dinheiro público?  

O senhor quer que eu continue as perguntas ou o senhor prefere que eu vá de uma 

a uma? 

 

O SR. RENILSON REHEM - O mouse ficou preso aqui. 

Eu estava dando uma olhada na nossa resolução e tem relatórios de prestações de 

contas do contrato de gestão de cada unidade, o regulamento do manual de recrutamento 

e seleção, (Inaudível.) de cargos e salários, o regulamento do manual de compra, 

aquisições e contratações de empresas e serviços. 

Veja, eu acho que a gente precisaria ver exatamente que informação seria essa, se 

é a cópia do contrato, porque a questão é a seguinte, a gente vai carregando tanto no site 

que ele se torna inavegável, se é que existe essa expressão.  

Então, por exemplo, como eu faço? Eu coloco relatório mensal, todo mês, está 

certo? Quando eu fecho o ano, eu coloco o relatório anual e aqueles mensais eu tiro. Todos 

os anexos que a secretaria solicita eu não coloco no site, porque ficaria muito pesado, 

porque eles pedem cópias de todas as notas fiscais e eu mando cópia de todas as notas 

fiscais.  

Então, se eu for colocar tudo, eu acho que a gente, assim, pensando livremente, 

talvez o que a gente poderia fazer, deputado, seria publicar, não sei, deputada Janaina, se 

é adequado esse termo, publicar uma súmula dizendo “contrato número tal, com a 

empresa tal, no valor de tanto, com o objeto tal”. Uma coisa desse tipo.  

Eu acho que isso é possível, porque eu estou fazendo isso agora, de novo, deputada, 

licença, com as compras de emergência para enfrentamento da Covid, porque como a 

gente teve que comprar em caráter de urgência, tivemos que comprar por um preço maior 

e eu disponibilizei esse resumo de todos esses contratos de emergência no site, entendeu? 

Mais: notifiquei o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Secretaria, já fiz 

ofícios informando isso, dizendo: “Era 48 centavos e agora estou pagando três reais.”. 

Entendeu? Estou dizendo que era fornecedor, porque depois que passa a crise há 
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sobrepreço, superfaturamento, então já estou me antecipando e estou informando. Eles, 

se não quiserem que eu compre, me digam “não compre, só compre por 48 centavos”. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então daqui dois anos vem 

aquela promotora ou promotor e fala que foi superfaturamento, mas não viu a questão no 

estado. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Exatamente. Mas isso que o deputado falou, vamos 

trabalhar... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Acho que a súmula resolve o 

problema, porque depois, se alguém quiser (Inaudível.). 

 

O SR. RENILSON REHEM - Vou levar essa ideia para a gente discutir. A gente 

tem uma assembleia mensal, no momento é virtual, vamos discutir a operação da nossa 

resolução. Eu acho que... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Facilita, se der transparência. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Pode ter certeza, eu tenho absoluto compromisso 

com a transparência. Está certo? Eu acho que essa é a questão mais relevante de todas, a 

transparência. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O deputado Sergio Victor 

pede questão de ordem. Pois não, Excelência? 

 

 O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Na verdade, só para complementar o 

Renílson e reforçar o apoio. A gente até conseguiu marcar uma reunião para o dia 26 

agora com a equipe de vocês.  

Já existem vários formatos de dados abertos para que a gente possa colocar uma 

série de dados disponibilizados de uma maneira que não sobrecarregue, que fique fácil 

também o controle. Então a gente já tem bastante tecnologia e modelos para apresentar 
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para vocês, que, com o compromisso de vocês com a transparência, com certeza vocês 

conseguem ficar também resguardados em relação a esses desafios com o Ministério 

Público, eventualmente, e também ajudar na transparência e no controle social. 

 

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

Deputado José Américo já voltou. Deputado José Américo, eu estou fazendo 

questionamento aqui que eu iria fazer mesmo ao final. Posso dar continuidade? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - (Inaudível.) depois de você. (Inaudível.) 

 

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

Vamos lá. Em 2018 eu tive a oportunidade de presidir a CPI das Organizações 

Sociais de Saúde aqui na Alesp e um dos problemas que apuramos em várias organizações 

de Saúde foi subcontratação. Empresas registradas em nomes de servidores públicos.  

Essa prática, além de proibida pelo estatuto do servidor, levanta dúvidas sobre a 

própria jornada desses servidores, uma vez que alguns contratos que eles assinaram 

tornariam praticamente impossível cumprir essa jornada dupla no Estado e nas 

organizações sociais. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público também 

entendem que essa subcontratação de empresas e servidores é ilegal.  

Faz já dois anos e a inércia da Assembleia Legislativa em tentar aprimorar a 

legislação, fruto do trabalho daquela CPI, eu gostaria de saber dos senhores se tomaram 

alguma medida no sentido de orientar os associados a abolirem essa prática. 

 

O SR. RENILSON REHEM - (Inaudível.). 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado José Américo, se 

o senhor puder desligar o microfone nos ajuda. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Nós tomamos conhecimento do (Inaudível.), que é 

PL 50, se não me falha a memória. É isso? E tem discutido, tem buscado ver como 

contribuir. 

Essa questão do Estatuto do Funcionário Público, até onde eu sei, é uma questão 

específica do estado de São Paulo, de um estatuto que acho que é da década de 60, se não 

me falha a memória. Trabalhei só um período em São Paulo, não lembro bem, mas acho 
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que é da década de 60 e, como eu disse antes, o mundo mudou, o Estado precisa mudar, 

a administração precisa mudar. Eu acho que é uma coisa que precisa ser analisada, qual 

é a melhor forma de lidar com isso. 

Eu, pessoalmente, acho que o fato de ser funcionário público e fazer parte de uma 

empresa não seria problema nenhum. Agora, eu levanto outra questão, que aí é onde eu 

acho que mora o perigo, se essa pessoa tem carga horária suficiente, tem tempo na semana 

para cumprir com as duas obrigações. Isso daí é outra história.  

Veja, eu acho que isso devia fazer parte de um acompanhamento da avaliação da 

Secretaria da Saúde, entendeu? Porque a organização social torna público, vai contratar 

alguma empresa, a empresa se apresenta, normalmente você vê ali o corpo de sócios ou 

de associados - não entendo bem dessas figuras - e não é uma condição, até porque isso, 

considerando a quantidade, principalmente de médicos, funcionários do Estado, eu acho 

que isso talvez inviabilizasse o funcionamento do serviço. Não sei se o Pietro quer 

acrescentar alguma coisa sobre isso. 

 

O SR. PIETRO SIDOTI - Se me permitirem, sim. Acho que a primeira coisa não 

está no escopo das entidades ou nunca esteve antes da CPI em discussão, CPI de 2018, 

que o presidente apontou, fiscalizar a relação do funcionário público com o próprio 

Estado. Enquanto prestadores de serviços das entidades, quer por PJ, quer por CLT, o que 

as entidades têm que garantir é se, de acordo com o contrato, ele está trabalhando naquela 

entidade.  

Acho que aí é uma questão, trabalho de fiscalização, da própria corregedoria, 

certificar, como o Dr. Renilson disse bem, se esses médicos estão onde devem estar, tanto 

no aspecto privado, de trabalhar em uma instituição privada mesmo que administre 

hospitais públicos, tanto se ele está cumprindo a carga dele, a jornada de trabalho dele 

como funcionário público. 

Eu, e aí vou parafrasear o próprio presidente, é complicado. Temos aqui uma 

professora de direito, então também vou me permitir dar um “pitaco” em relação a isso. 

Posso estar redondamente errado, já peço desculpas, mas o estatuto do servidor é de 1968. 

Acho que é de outubro de 68. Então, é de antes da Constituição.  

As relações eram reguladas naquela época em que não existia parceria público-

privada, que não existia conceito de iniciativa privada que é falado na Constituição, que 

o médico não era tido exatamente como um profissional liberal e todas as relações que 
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foram construídas para elevar a assistência do SUS não se encaixam no estatuto daquela 

época.  

Então eu acho que a discussão aí, a gente pega muito o problema para acabar com 

a solução. Pega-se um médico fazendo alguma coisa errada, acaba-se com o instituto e 

proíbe-se que ele trabalhe. O médico precisa trabalhar.  

Então, eu, particularmente, e as OSs que estão no Governo do Estado de São Paulo, 

obviamente depois da CPI tem se discutido muito assunto, e isso é assunto, inclusive, das 

nossas reuniões no Ibross, mas eu acho que até aí existe a diferença do público para o 

privado, e aí quem tem que tratar é o estado com o seu servidor público. O que não pode, 

e o que a OS tem a obrigação de garantir, porque do contrário é crime, é que haja um 

pagamento para o médico sem que o médico trabalhe na sua unidade. Do mesmo jeito 

que (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu vou um pouquinho mais 

longe. Essa coisa de o médico ser um servidor público, e depois ele vai trabalhar numa 

OS, ou na iniciativa privada, na clínica, não é tanto o problema, porque daí cada um que 

controle o seu horário: o poder público controle, quem contratou o médico também 

controle se ele está fazendo o serviço dele ou não.  

O problema é informação. A pessoa é funcionária pública, médico: é informação, 

tem relacionamento. Então, como é que fica, por exemplo, eu vou citar aqui, não estou 

acusando, por favor, mas nós tivemos o presidente de uma OS grande que deixa a OS 

para ser secretário de Saúde, secretário adjunto de Saúde do estado; fica sabendo tudo o 

que acontece dentro do estado, como estão as coisas.  

Logo em seguida, como é um cargo de passagem - nós que somos eleitos já é um 

cargo de passagem; aqueles que são nomeados também são cargos de passagem - aí, eles 

voltam lá para a iniciativa privada com a informação de toda a estratégia, que, muitas 

vezes, não poderia ser colocada para outro segmento da sociedade.  

E é a mesma coisa o médico. Será que esse médico não está montando uma empresa 

para ir lá com as informações internas que tem, com o dinheiro que tem. É isso que nós 

precisamos adequar nessa nova legislação. Se é de 60 ou 68, lei é lei, tem que ser 

cumprida; a obrigação aqui do Legislativo é aprimorar a legislação, a do Executivo 

também; é o que a gente está tentando fazer aqui com esses deputados, que eu 

cumprimento, que têm se dedicado dia e noite nesse processo.  
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Então é mais essa relação que pode ser promíscua. É isso que nós temos que 

entender: como nós podemos proibir. Vou dar um exemplo: o funcionário público não 

pode ser fornecedor do estado. Não é o que a legislação fala, deputada Janaina? Eu, como 

deputado, se tiver uma empresa não posso fornecer aqui para a Assembleia Legislativa. 

Ainda não posso administrar essa empresa, posso até ser sócio, ter uma sociedade, e tal. 

Mas a gente precisa aprimorar, é o que os senhores falaram agora: nós estamos numa 

pandemia, uma loucura; nós vamos passar isso, a gente tem que adequar. O sistema é 

bom, tem as boas e tem as ruins, todo segmento é assim. Nós, seres humanos, somos 

assim.  

A gente precisa readequar rapidamente, porque o sistema vai acabar. Do jeito que 

está indo, o sistema, esse modelo, será substituído por qualquer outro, que eu não sei o 

que vai ser. O modelo, sempre defendi, é bom. O que a gente precisa é adequar, porque 

vai lá, não paga imposto, é tudo PJ, frauda nota fiscal, inventa contrato de quarteirização, 

de quinteirização, faz o dinheiro sair para dar dinheiro para político, para não sei quem, 

para quem comada lá na Secretaria de Saúde, não interessa o estado, União, prefeitura; 

estou falando de uma forma genérica aqui.  

Então virou um caminho que muitos estão usando, primeiro, para ganhar dinheiro, 

que não é a função de uma organização social; segundo, para desviar dinheiro da Saúde, 

o que é um problemão. O senhor mesmo disse: “Já é difícil financiamento”. Está certo 

que nós temos, na minha opinião, o SUS, um programa maravilhoso; pode ter todos os 

defeitos do mundo, mas vamos lá para o Chile: botam fogo em tudo, matam gente, querem 

derrubar governo. Tem outros países que não têm cobertura integral, como os Estados 

Unidos não têm cobertura integral para todos os seus habitantes. Aqui tem, tem para todo 

mundo, e muitas vezes é mais rápido do que plano de saúde.  

Plano de saúde às vezes demora não sei quanto tempo para marcar lá uma cirurgia 

ou uma consulta. E quem é atendido pelo SUS, se falar que vai marcar para daqui uma 

semana, nossa, já é problema - uma cirurgia, qualquer coisa. A população sabe dos 

direitos que ela tem, mas não sabe das obrigações. E a gente precisa tornar transparente. 

Então o que a gente quer é sugestões dos senhores.  

Em 2018, o Ibross, que o senhor preside, publicou Resolução, depois da CPI, 

recomendando aos seus associados medidas de transparência, com a divulgação pela 

internet da íntegra dos contratos de gestão e seus aditivos, regulamento, manual de 

compras, o senhor falou agora há pouco, o regulamento de recrutamento e seleção de 
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funcionários, o número de funcionários, a taxa de ocupação de leitos, as altas hospitalares, 

indicadores de satisfação, dentre outros. Quer dizer, já foi um grande avanço.  

O problema é que até hoje as entidades dessa associação que o senhor preside não 

cumprem isso. Quem tiver interesse dá um pulo lá nas 20 entidades associadas à Ibross, 

e dá uma verificada: não são todos que cumprem isso. Quer dizer, se os senhores, como 

acabou de dizer, fazem uma reunião com os associados, decidem em assembleia qual 

posição tomar... Essa medida, na época, foi só porque a CPI funcionou e levantou vários 

problemas? Ou há uma dificuldade de eles colocarem? Essa é a pergunta. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Bom, deputado, vou começar pelo fim. O Ibross é 

uma estrutura pequena, não tem recursos, é uma dificuldade, nós só temos uma 

funcionária. Periodicamente, eu peço a ela para fazer esse trabalho: pesquisar os sites dos 

associados para ver se... Porque eu não sou homem de fazer cena. Comigo, quando eu 

faço, eu faço, entendeu? Até porque desde criança aprendi que mentira tem perna curta. 

Então, nós discutimos isso, foi aprovado, e é para valer, é para todo mundo cumprir.  

O que o senhor está dizendo agora, para mim é muito grave. Eu vou de hoje para 

amanhã verificar de novo, para na próxima reunião a gente discutir. Porque a informação 

que eu tenho, de questão de um mês atrás que eu pedi para a nossa funcionária, Fernanda, 

ela pesquisou, e eu disse: “Eu quero uma planilha em que você me diga um a um”, e ela 

me disse um a um que estava cumprindo. Eu vou voltar a verificar e, eventualmente, pode 

ser que não esteja cumprindo, ou pode ser que tenha algum item que a gente tenha uma 

interpretação diferente, a gente pensou numa determinada coisa e a sua análise, a sua 

interpretação, é uma outra coisa.  

Eu queria fazer um outro comentário. Eu acho que não só em relação a OS, mas eu 

acho que em relação a qualquer atividade: essa transição entre o poder público e o setor 

privado eu acho que tinha que ser regulamentada. Está certo? Eu acho que alguém - aí é 

minha opinião pessoal, eu não discuti isso no Ibross, a minha opinião pessoal -, eu acho 

que você não pode pegar alguém que está dirigindo uma OS e assumir um cargo de 

direção na gestão pública.  

Não é ser médico; médico é outra história, eu não concordo exatamente com a sua 

opinião. Nem vice-versa: acabou de sair da Secretaria e assumir a (Inaudível.). Então 

nenhuma das duas coisas, certo?  

Eu acho que deveria ter uma quarentena. “Eu sei que você é presidente de uma OS, 

quer ir ocupar um cargo público?” Bom, vai ter que ficar um tempo. E aí eu estou falando 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

no cargo público amplamente, inclusive candidatura a deputado, a vereador. É presidente 

de uma OS, se afasta da OS para se candidatar. Então, com isso eu concordo, e essa é uma 

questão que eu acho que a Assembleia pode resolver, incluindo na lei alguma 

regulamentação sobre esse movimento. Eu vejo de lado a lado.  

A questão do médico é mais complicada, porque idealmente, só que é ideal no 

sentido utópico, de não existir, isso só se resolveria se você tivesse o seguinte: o médico, 

no serviço público, ele obrigatoriamente vai ter tempo integral e dedicação exclusiva. Isso 

é impossível. É totalmente impossível.  

Porque na verdade, voltando ao exemplo que eu vivo lá no Hospital da Criança, eu 

tenho um neurocirurgião que me diz: “Renilson, o que eu ganho aqui por mês é a metade 

do que eu ganho numa cirurgia privada. Mas eu quero dar a minha contribuição para o 

sistema público, então eu cumpro as minhas 20 horas aqui, eu trabalho as minhas 20 

horas. Mas uma cirurgia que eu faço privada, particular, é o dobro do que eu ganho por 

mês aqui.”  

Então essa ideia de tempo integral e dedicação exclusiva para o médico eu acho 

impossível. Ao longo da minha experiência eu acho isso difícil. Agora, com relação a 

direção, cargo de gestão, primeiro, segundo e terceiro escalão, tal, e cargos eletivos, eu 

concordo totalmente, concordo plenamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aqui na Assembleia, quando 

vai se contratar alguém que não é por concurso público, por exemplo, no gabinete de um 

deputado, é obrigado a assinar lá na Secretaria Geral de Administração que não está 

respondendo processo nenhum, que não é funcionário público concursado, várias coisas 

que a pessoa assina.  

Então fica aí uma sugestão para a gente verificar na legislação também, e os 

senhores também, para até se resguardar. (Vozes sobrepostas.) “Eu não estou condenado 

por um processo de improbidade administrativa que causou prejuízo aos cofres públicos.” 

Ademais, fazer uma listagem. As empresas, normalmente, se houver RH, procuram saber 

quem é o funcionário que está sendo contratado, tem umas até que fazem contato com 

outras para saber quem é; buscar procedência. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Concordo. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está certo que agora, 

ultimamente, os sindicatos falam: “As empresas são obrigadas a dar a carta de 

apresentação.” Então é difícil. Mas, dando sequência a isso, a gente quer aprimorar. É um 

problema, que isso me aflige muito, que é o problema da sub-rogação dos contratos das 

gestões de OS.  

Apenas para explicar um pouquinho àqueles que nos acompanham e estão vendo 

agora e não entenderam o que é sub-rogação. A sub-rogação acontece quando uma 

organização social deixa de administrar um hospital, ou um AME, posto de saúde, por 

exemplo, e a outra organização social, que a sucede, herda todo o passivo trabalhista.  

Quer dizer, quem estava antes lá? Todas as verbas rescisórias daqueles 

funcionários, tinha recurso reservado para o novo contrato, já prejudica o equilíbrio 

econômico-financeiro da nova parceria. Muitas vezes essa OS mantinha um quadro de 

advogados para defender, ou pode ter até conluio - desculpe, eu sou advogado, Janaina, 

também. Mas você sabe que no segmento de sociedade em todo lugar tem gente boa e 

gente ruim, gente bem-intencionada e gente mal-intencionada. Como resolver esse 

problema? Porque a preocupação que nos vem, isso tem me causado preocupação muito 

séria: como fica isso daqui um tempo? Porque ação trabalhista, o senhor sabe, 

normalmente o empregador perde, porque ela não é uma Justiça transparente, na minha 

opinião. Ela tem uma característica diferenciada. O estado faz o balanço lá: “Olha, as 

organizações sociais têm um custo menor com uma qualidade de atendimento melhor”. 

Ótimo. E, aí, todo esse passivo trabalhista que está se acumulando ao longo dos anos vai 

ficar para quem? Para o estado.  

O estado é parte nisso. Organizações sociais, por exemplo, o senhor é um homem 

que está aí, viveu a vida inteira a Saúde, contribuiu para o processo que nós temos hoje 

de Saúde a nível nacional. Daqui a pouco o senhor é membro lá de uma organização 

social, faz parte da diretoria, vem uma ação, manda boquear todos os seus bens. O estado 

também está na causa. Como nós vamos regulamentar isso na legislação? Porque essa é 

uma preocupação, porque são milhares de empregos, milhares de pessoas trabalhando. 

Vai ser PJ? Eu pergunto. Como nós vamos regulamentar tudo isso aí?  

Porque é uma preocupação grande, se você vai ao longo do tempo, cinco, dez, 

quinze, vinte anos, fica de um tamanho que no estado ninguém sabe. Nós já recebemos 

pessoas aqui na Assembleia do estado, da Procuradoria: ninguém sabe qual é o volume 

dessas ações trabalhistas. E o estado tem participação nisso. Os senhores têm algumas 

sugestão? Já pensaram nisso? 
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O SR. RENILSON REHEM - Bom, esse é um tema... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendo, doutor, que vocês 

são uma associação, são as maiores que estão lá, não deve ser fácil entrar nisso, porque 

vocês devem ter critérios objetivos para participar dessa associação, quer dizer, não é 

qualquer OS de fundo de quintal e que está mal-intencionada e entra aí para fazer 

negócios, vamos ser claros, que vai participar de uma organização dessa, que tem as 

maiores. Como é que os senhores veem isso, como é que os senhores podem contribuir? 

Porque uma hora isso vai causar um problemão. 

 

O SR. RENILSON REHEM - Veja, são vários aspectos dessa questão que você 

levanta. É muito complicado. Primeiro, só esclarecendo também, eu acho que aos Srs. 

Deputados e às Sras. Deputadas seria desnecessário, mas talvez para quem esteja 

acompanhando, é que os direitos trabalhistas, férias, décimo-terceiro, tal, isso é pago em 

tempo real. Então isso não acumula. O que é que acumula? O que acumula são eventuais 

causas trabalhistas. Veja, primeiro, esse passivo tem que ser do estado; ele não pode ser 

da OS porque a OS não recebe, não tem dinheiro, a não ser que se crie um fundo para dar 

cobertura a isso, certo?  

Quer dizer, a sub-rogação deve ser feita, quer dizer, falando melhor, o processo de 

transição deve ser planejado e administrado, salvo numa situação excepcional de um 

escândalo, uma coisa. Caso contrário, o estado, o ente público contratante, deve ter um 

período para fazer essa transição. Se vem fazendo um controle, avaliação, sabe. Por 

exemplo, no nosso relatório a gente informa todo mês as causas trabalhistas que nós temos 

e os resultados. A gente tem ganho bastante, porque tem causa trabalhista que é um 

escândalo.  

Uma funcionária que trabalhou com a gente não rendeu numa supervisão de uma 

área, foi demitida; meses depois fez concurso público para uma instituição, foi aprovada 

no concurso público e, depois, lembrou de entrar com uma ação contra o hospital dizendo 

que tinha ficado em condições impossíveis, que ela não conseguia pensar, que ela não 

conseguia... E passou num concurso público.  

Quer dizer, é um escândalo; tem, realmente, situações escandalosas. Então, 

primeiro, eu acho que o ente público tem que estar acompanhando o que é que tem de 

causas; tem que administrar essa transição, porque não resta dúvida de que o passivo será 
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do estado. Em alguns lugares se discutiu a possibilidade de a OS ter uma reserva técnica 

para poder bancar essas situações. Na maioria do estado, como o dinheiro está curto, 

dinheiro parado não rola. Mas eu acho que o estado, eu estou imaginando de uma forma 

otimista que esse modelo vá sobreviver por muito tempo, porque eu acho que é o que está 

dando uma grande ajuda ao SUS.  

Então, esse modelo sobrevivendo por muito tempo, eu entendo a sua preocupação, 

acho absolutamente procedente, e acho que valeria a pena se estudar a proposta - eu não 

sou especialista nisso - de criar um fundo, um fundo que pudesse ser a garantia, porque o 

estado pode criar, esse recurso pode estar aplicado, rendendo, e socorrer para ser utilizado 

nos momentos em que isso venha a acontecer. É uma possibilidade, e é algo que, no caso, 

seria criado por lei. Porque o problema existe, vai crescer, e é do estado.   

Então essas três colocações que o deputado fez eu concordo totalmente.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A grande preocupação é uma 

OS que não fez a gestão como deveria, não defendeu, e aí o estado tem o prejuízo, a 

população. Mas agradecer, e precisamos ter as sugestões dos senhores. O senhor já deu 

uma, quem sabe os senhores conversando podem contribuir um pouco mais conosco.     

Quero agradecer as respostas, e vou passar rapidamente ao deputado José Américo, 

porque a gente está esperando o nosso prazo, caso necessário a gente reabre uma nova 

seção. Passo a palavra então ao nobre deputado José Américo.     

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Sr. 

convidado. (Inaudível.)  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Com licença, deputado José 

Américo, pela ordem. Todos os senhores estão ouvindo bem o deputado José Américo?  

   

O SR. RENILSON REHEM - Muito mal. Com esforço dá para entender.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está cortando.  

   

SR. RENILSON REHEM - E está com chiado.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Estão me ouvindo melhor agora? Tem 

alguém com o microfone aberto.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou fechar o meu para ver se 

ao meu, então. Vamos lá?  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor está me ouvindo agora, Sr. 

Convidado? Faça um gesto com a mão.  

   

O SR. RENILSON REHEM - Com dificuldade.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Com dificuldade? Deixa eu ver se acho 

uma posição melhor. E agora, melhorou? Melhorou agora, senhor?  

   

O SR. RENILSON REHEM - Não, mas dá para entender, mesmo com 

dificuldade. Por favor, faça a pergunta. Se eu não ouvir eu lhe...  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vou simplificar. (Inaudível.) Nós estamos 

vendo que o repasse trabalhista, como o senhor disse, fica para o estado. Vocês 

têm alguma medida, alguma sugestão, algum código de ética, que impeça organizações 

sociais como o Iabas, por exemplo, que aqui em São Paulo subcontratou uma empresa e 

transformou os empresários em sócios da empresa, para burlar o fisco, para burlar a 

fiscalização da receita.  

Esse excesso de sublocação, de subcontratação, gera problemas trabalhistas 

evidentes. Vocês têm algum tipo de orientação para isso? Tem alguma medida em relação 

a isso? Bom, essa é uma primeira pergunta.   

A segunda pergunta é a seguinte. A OS é contratada para desenvolver um trabalho 

de administração, um trabalho de assessoria, um trabalho de gestão do contrato. O senhor 

não acha... A gente tem constatado nas prestações de contas um excesso de contratação 

de assessoria jurídica, de assessoria financeira etc.   

Ou seja, a OS contrata serviços que ela deveria prestar de forma direta. Essa 

subcontratação leva a suspeitar de que trata-se de desvio, porque a OS deveria ela fazer 

isso, e não buscar intermediários para fazer isso.     
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(Inaudível.) nessas duas perguntas, em função da questão técnica. Uma é a questão 

trabalhista e outra essa questão excesso de consultoria em áreas em que a OS deveria estar 

prestando serviços.     

   

O SR. RENILSON REHEM - Bom, deu para ouvir, deputado. Então veja. 

O Ibross é uma entidade privada. Nós não temos poder sobre as OSs. A gente tem 

procurado manter contato, como eu disse antes, com órgãos de controle, Tribunal de 

Contas, com os Conais, que representam as Secretarias Estaduais de Saúde. A gente tem 

procurado contribuir, de alguma forma, para que isso aconteça.  

O que a gente tem feito é ser muito rigoroso, como o deputado Chedid falou, sobre 

quem a gente admite como associado. É claro que eu já fui xingado, porque dizem “o 

clube é fechado, a gente quer entrar e não pode.” Eu digo: “olha, está publicada a 

resolução, tem que cumprir esses requisitos”.  

Então, já teve OS que nos procurou dizendo: “a gente quer se associar”, e a gente 

disse: “olha, não dá, porque pelo histórico de vocês não dá para vocês se 

associarem”.   Então, é o que a gente pode fazer. A gente tem buscado aperfeiçoar entre 

nós as regras, do ponto de vista, como eu falei, da transparência e da prestação de contas.  

E que isso sirva de exemplo, mas a gente não tem como obrigar uma OS a cumprir 

isso.  Na verdade, eu acho que o gestor público que vai contratar até poderia dar uma 

olhada no nosso site, ver os estudos que estão lá, os artigos, as notícias, as resoluções. Eu 

acho que seria de grande (Inaudível.). Poder para poder impor isso a gente não têm.  

Essa questão de contratação de assessorias, é claro que esse é um ponto delicado. 

Depende. Por exemplo, nós temos uma assessoria jurídica. Eu acho que, se você contrata 

um escritório com uma assessoria jurídica permanente - está certo? -, eu acho que isso 

tem que ser compatível com o mercado, que é uma coisa muito flexível.  

A deputada Janaina sabe disso. Tem escritório que cobra uma fábula, que eu 

entendo que não se justifica, cobrar um milhão, mas tem bons escritórios, que cobram um 

valor razoável, e você tem uma relação permanente.   

Porque aí, o Direito... A gente fala muito da Medicina, que é subdividida em “n” 

especialidades. O Direito também. Eu tenho quatro filhas. A última, adolescente, estava 

na dúvida do que fazer. Terminou fazendo Medicina. Espero que eu não tenha 

influenciado, mas eu discutia com ela, porque como ela argumenta bem, escreve bem, eu 

meio que induzi ela a fazer Direito.   
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Aí ela disse: “não, meu pai, eu quero fazer isso aqui”. “Minha filha, Direito abre 

um universo absoluto”. Então, você tem Direito Ambiental, você tem Direito 

Internacional, você tem Direito Tributário, você tem Direito (Inaudível.) Tem uma 

enormidade.   

A Saúde não é só uma coisa pontual, ali. A gente têm questões do Ministério 

Público, do Tribunal de Contas, prestação de contas, ação de funcionário que foi processo 

seletivo e perdeu, entra com ação, ação de funcionário que foi demitido que entra com 

ação, ação de pai de paciente, porque quer fazer um determinado exame e, diga-se de 

passagem, a Secretaria é quem nos encaminha os pacientes, mas entra com ação contra o 

hospital.   

Então, têm problemas entre médicos, entre profissionais. Então, muitas vezes é 

possível que você tenha uma assessoria jurídica pequena, porque não dá para ter todos os 

especialistas, e tenha um contrato por demanda.  

No nosso caso, a gente tem contrato por demanda. Então, eu tenho uma situação 

específica, eu demando aquele escritório, nós temos um acordo em que em uma ação 

desse tipo ele vai me cobrar tanto.  

Agora, sem dúvida que o acompanhamento que a Secretaria pode fazer... Porque o 

problema é o seguinte. Eu queria, como eu sei que a gente está encerrando, deixar claro 

aqui um entendimento que é o seguinte. Tem muito problema que não é do governo, nem 

é da OS, é da falta de acompanhamento, controle e avaliação. Entendeu?   

Então, isso é preciso a gente deixar claro. Por quê? Veja, se eu tenho que apresentar 

as certidões negativas todo mês, FGTS, INSS etc, e depois a Secretaria descobre que tem 

um ano que eu não recolho INSS, como que isso é possível?     

Eu sou obrigado até. Eu tenho um prazo para apresentar para a Secretaria essas 

certidões. Então, isso é problema do governo? Não, esse não é um problema do governo. 

Isso é um problema da falta de acompanhamento, e aí...  

Porque a questão é que nossa burocracia é muito voltada para papel, para processo. 

Então, assim, manda o relatório de não sei o quê, e deixa de ver o que é essencial. Tem 

que discutir, tem que ter uma discussão do que é essencial, o que é que vale a pena 

realmente controlar e acompanhar.  

Como eu acho que as ações trabalhistas... Eu acho que a OS deve notificar e a 

Secretaria deve acompanhar o que está acontecendo. Porque a OS pode perder a ação 

trabalhista, porque foi negligente, ou qualquer outra coisa, mas pode ser que perdeu 
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porque perdeu. Porque a Justiça do Trabalho é uma coisa meio complicada. Entendeu? 

Mas isso é possível de acompanhar.     

Então, eu acho, assim, que tem muita questão que não é do modelo e que se começa 

a atribuir ao modelo, e acha que resolve com mais controle. Eu vou falar uma coisa. 

O Brasil tem um custo absurdo com os órgãos de controle, e é sempre mais controle, mais 

órgão, mais funcionário, mais gente, mais controle.   

Eu sempre digo que a relação do Ministério Público com a gente é muito desigual, 

porque eu tenho mil coisas para fazer além de responder o Ministério Público, e o 

Ministério Público só tem uma coisa para fazer, que é me cobrar, me questionar, exigir. 

Então, é uma luta muito desigual.  

Então, eu acho que a gente precisa, e por isso que a gente buscou e tem buscado 

esses eventos com o TCU, com os outros órgãos. A gente precisa dar um salto de 

qualidade sobre o controle. Eu sou absolutamente a favor da transparência e do controle, 

do acompanhamento, mas controlar o que é devido, o que é razoável. Está certo?  

Os salários que estão sendo praticados são compatíveis com o mercado? A 

Secretaria tem que acompanhar isso. Os preços que estão sendo praticados em compras 

de medicamentos são compatíveis com o mercado? A Secretaria deve acompanhar isso. 

O dinheiro é dela. Ela tem que estar acompanhando isso. Entendeu?  

Então, não é exigir só a nota fiscal, porque isso aí... Eu lembro quando eu falei, fui 

funcionário da Secretaria de Saúde, médico sanitarista da Secretaria de Saúde da Bahia 

por 17 anos, e eu, durante um tempo, viajava para fazer supervisão no interior, e tinha 

que trazer as notas fiscais.   

Eu ficava rindo, porque assim, se eu apresentasse uma nota fiscal de dez litros de 

gasolina, valia. Se fosse de 50, outra de 50, outra de 50, também valia. Porque a questão 

é ter a nota fiscal. Ninguém para analisar. Espera aí, em uma viagem de dois dias, foram 

150 quilômetros de ida e de volta, tem cabimento ter gasto tanto com gasolina?   

Ninguém analisa isso, até a nota fiscal. Entendeu? Então, isso é que eu acho que a 

gente deve avançar. Então, eu acho... Agradeço profundamente o convite para participar 

desta sessão, porque eu acho que é debatendo, inclusive debatendo, divergindo, que a 

gente encontra soluções.  

Tem um pensador americano que eu sempre cito, o Pietro já ouviu dez vezes, porque 

eu sempre cito, que ele diz o seguinte. “Para todo problema complexo existe uma solução 

simples, elegante e completamente errada”. Problema complexo não tem solução simples. 

Problema complexo requer solução complexa.  
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O que nós temos à nossa frente é um problema complexo. Nenhuma solução... Não 

tem bala de prata. Na Saúde, as pessoas adoram bala de prata, mas não tem. Não tem. Não 

tem para a Covid, e não tem... Porque, na verdade, eu acho que a nossa discussão é sobre 

o sistema público de Saúde. A OS é uma ferramenta. A discussão é: “qual é o sistema 

público de Saúde que o Brasil quer?”.   

Passada essa pandemia, e não quero aterrorizar ninguém, virão outras. Virão outras, 

e possivelmente mais graves. Então, o que é que a sociedade brasileira quer?   Que 

sistema de Saúde a sociedade brasileira quer?  

Então, eu acho que a minha discussão é sempre nesse contexto. Para mim, a OS é 

uma ferramenta para ajudar esse sistema todo, porque eu tenho maior orgulho de dizer 

que no Hospital da Criança as pessoas são muito bem atendidas. Quando algum dos 

senhores vierem a Brasília, me falem, para eu levá-los para visitar, para ver o hospital, 

que realmente é motivo de orgulho.   

Cem por cento SUS. Tem um cartaz no vidro de entrada. “Este hospital é 100% 

SUS, rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, administrado em parceria”, e isso. 

Isso me orgulha, porque eu sempre trabalhei para isso.  

Eu não penso que o sistema público deve ser para os pobres, e os ricos terem sistema 

privado. Eu acho que o sistema público só vai servir quando acontecer no Brasil o que 

aconteceu no Reino Unido, que o primeiro-ministro foi se internar no hospital do NHS, e 

ele saiu de lá com outra conversa e com outra valorização sobre o sistema.  

Então, bom. Desculpem, me empolguei demais. Mas eu queria sinceramente 

agradecer muito esta oportunidade, e me colocar à disposição para outras oportunidades. 

Eu acredito muito no diálogo.   

   

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

Agradeço muito a sua presença. Todos os questionamentos foram (Inaudível.), o 

posicionamento do senhor, e a gente espera que o senhor continue encaminhando com a 

gente aqui a posição dos senhores, o que os senhores pensam, para a gente debater bem o 

assunto, e produzirmos uma legislação que possa atender melhor a população, com o 

menor custo possível, com mais eficácia e eficiência, com gente séria no mercado.     

Eu quero agradecer muito o senhor, Sr. Renilson, desejar saúde ao senhor e à toda 

sua equipe, também ao Pietro, que está aqui e também nos acompanhou. Agradecer a 

presença dos senhores, e, antes de encerrar a sessão, eu queria combinar comunicar às 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados as próximas agendas da CPI.     
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O SR. RENILSON REHEM - Então eu posso sair, não é?  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pode sair. Bom almoço.  

   

O SR. RENILSON REHEM - Muito obrigado. Foi um prazer enorme.   

   

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

   

O SR. PIETRO SIDOTI - Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, deputados.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Bom, dia 26 de 

agosto, quarta-feira, às dez horas, é a oitiva do Cláudio Alves França, que é o presidente 

do Iabas. Então, ele confirmou a presença. Nós esperamos que realmente ele venha, para 

esclarecer as dúvidas que todos nós temos. Dia 26 de agosto, próxima quarta-feira, às dez 

da manhã.  

As outras oitivas aprovadas, e estamos aguardando a definição de data, do Dr. 

Maurício Faria, conselheiro no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, para trazer 

as informações e a forma que eles fazem a fiscalização, até porque lá existe um relator 

para esta matéria.     

É diferenciado do Tribunal de Contas do Estado, que tem um sorteio eletrônico. 

Chega o processo, sorteia, vai para vários relatores. Lá não. Existe um único, que debate, 

estuda os assuntos, e tem todo o histórico.   

O segundo é sobre a contratação dos hospitais de campanha do Anhembi e do 

Ibirapuera. Então, é o Vital Passos Junior, da OGS Saúde, o Cassiano Ricardo da Silveira, 

assessor técnico do Iabas e o Ronaldo Ramos Laranjeira, da SPDM, Haruo Ishikawa, 

presidente do Seconci, Victor Vilela Dourado, presidente do Simesp, Elaine Leoni, 

presidente do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, João Eduardo Amorim, 

procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, e o falso médico do Hospital Irmã 

Dulce, na Praia Grande, Henry Cantor Bernal.   

Então, senhores, nós temos na próxima quarta e temos mais muitos aí para serem 

ouvidos. São dez, se não me falha a memória. Será que seria interessante a gente tentar  - 

e aí deixo aí para os senhores deputados, para a assessoria dos senhores conversar com a 
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nossa -, se não é o caso do Cassiano que é do Iabas, vir junto com o presidente do Iabas já 

nesta quarta-feira, já que vai se tratar do mesmo assunto. Ou não?  

A gente ganharia tempo também, já que o questionamento deve ser o mesmo. E nós 

estamos tentando agendar o mais rápido possível, para a gente evoluir rápido nas oitivas, 

e, quem sabe, começar a fazer aí a fiscalização in loco, ir até um local ou outro ver como 

funciona, na prática agora.   

Mas ficamos aí abertos à sugestão dos senhores. Agradecer a presença de todos os 

Srs. Deputados. A CPI está sendo, na minha opinião, um sucesso. Toda CPI com quórum, 

todos os deputados questionando, fazendo perguntas. Todos interessados. A gente tem 

que cumprimentar a Assembleia de São Paulo, pelo trabalho que os senhores vêm fazendo 

também nesta CPI.  

Um abraço a todos. Obrigado a todos que trabalharam e nos assessoraram, e fica 

convocada a reunião para a próxima quarta-feira, dez horas da manhã. Nada mais havendo 

a tratar, declaro encerrada a presente reunião.  

   

* * *  

   

- Encerra-se a reunião.  

   

* * *  

  

 

 

 


