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* * * 

  

- Abre a reunião o Sr. Edmir Chedid. 

  

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - ...instituída pelo Ato nº 24, 

de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades 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.   

Dou por aberta a 14ª Reunião desta CPI e faço agora o registro, com a chamada da 

presença das Sras. e dos Srs. Nobres Deputados. Nobre deputada Janaina Paschoal.  

   

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

a todos.  

   

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 - Estamos sem o som de V. 

Exa., nobre deputado José Américo. Nós estamos vendo o vídeo.   

   

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

ouvindo?  

   

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

José Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha.  
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O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presente, Sr. Presidente. Meus 

cumprimentos a todos.  

   

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

Vinícius Camarinha. Nobre Deputada, e vice-presidente desta comissão, deputada 

Analice Fernandes.  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vai, presidente? Bom dia, 

presidente, e registro a minha presença.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia, nobre 

deputada.   Presente a nobre deputada Analice Fernandes. Nobre deputado 

Thiago Auricchio.   

   

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Bom dia, Sr. Presidente. Registrando aqui 

minha presença, e desejar um bom dia a todos colegas.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia, nobre deputado 

Thiago Auricchio, que é o relator final desta CPI. Nobre deputado Wellington Moura. 

(Pausa.) Estava presente até agora, deve estar voltando. Nobre deputado Sérgio Victor.   

   

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

   

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

Sergio Victor. Nobre deputado Alex de Madureira. (Ausente.) Edmir Chedid presente. 

Constato o número regimental e dou por aberta então 14ª Reunião desta CPI.   

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado José 

Américo solicitou pela ordem. Nobre deputado.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sr. Presidente, eu...  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Estamos sem o som, 

Excelência. Precisa (Inaudível.) seu som.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está sem som? Ainda está sem som, 

presidente?   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Os senhores ouvem o nobre 

deputado José Américo? Podem dar um sinal de positivo ou negativo?  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está sem som? Eu não vou participar.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bem baixinho, Excelência.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não adianta.   

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É só aumentar o som.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se o senhor puder aumentar 

o volume, Excelência. Agora sim.  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Agora sim, não. Ainda continua 

ruim.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Melhorou? Espera só um pouquinho.     

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está baixo, Excelência. Eu 

aqui não consigo ouvir.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, melhorou o som, né? Tá bom. Então 

deixa, presidente. Eu vou me retirar da sala.  

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Por quê?  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Porque, não sei. Aqui está tudo ligado?  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, nós não 

conseguimos ouvi-lo, se o senhor pudesse falar bem alto. Por gentileza.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem. Bom, estou presente, Sr. 

Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente, Excelência.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E agora? E agora melhorou, presidente?  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Melhorou um pouquinho, 

Excelência. Bem baixo, mas...  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Espera só um pouquinho.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor pediu pela ordem. 

Tem a palavra.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não adianta.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agora não estamos ouvindo 

mais, Excelência.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não está ouvindo, né? Tá bom. Estou me 

retirando então, Sr. Presidente. Eu acho que é um problema com o meu equipamento. 

Estou me retirando.   

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu estou ouvindo bem.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está ouvindo, Janaina?  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Estou ouvindo. Quando ele fala um 

pouquinho mais alto dá para ouvir bem. Fica, deputado.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O presidente não está ouvindo. Então, não 

adianta.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agora sim, Excelência. 

Agora comecei a ouvi-lo. Vamos lá, tem a palavra Vossa Excelência.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A questão de ordem que eu quero levantar 

é a seguinte, presidente. Eu tentei convocar, inutilmente, o Sr. Osmar Mikio, que é a 

pessoa que coordena a Comissão de Contas das OSs da Secretaria da Saúde.  

Aí me foi colocada, inclusive pelo senhor, uma proposta do senhor, de que 

nós íamos pedir uma série de informações sobre como as medições são feitas, nas 

medições da prestação de contas das OSs, que são feitas para a Secretaria da Saúde. Eu 

queria saber se essas informações chegaram.  

O senhor ouviu, Sr. Presidente?  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ouvi, Excelência. Estou 

consultando aqui a nossa assessoria, a Rosibel, e ela disse que chegou ontem, pela 

tardezinha. Já repassou às Sras. e Srs. Deputados, está repassando agora às Sras. e 

Srs. Deputados.  

Chegou bem à tardezinha, ontem à noite, Excelência.   

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E tem a explicação sobre os critérios das 

medições?  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - (Inaudível.)  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Porque a impressão que eu tenho é que as 

medições não são feitas. As OSs entregam a sua prestação de contas e a secretaria aceita 

automaticamente. Então chegou, né? Então, está bom.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, eu ainda não 

tenho conhecimento do conteúdo. Nossa assessoria aqui, a Rosibel, está passando para as 

assessorias de V. Exas. agora, e também para V. Exas., para que, no decorrer aí, todos 
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possam tomar conhecimento, e eu também aqui, da resposta. Eu não (Inaudível) 

Dr. Mikiu, nobre deputado José Américo.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bom, eu vou avaliar, e aí torno, na próxima 

reunião, para ver se a gente convoca ele ou não. Eu até gostaria de convocá-lo, porque eu 

senti que ele é o homem mais forte de todo o sistema das OSs do Brasil. Ele é fortíssimo.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, Excelência. Repassamos 

então a todas as assessorias de V. Exas. a resposta que chegou ontem à tarde, do 

Dr. Mikio.  

Bom, dando sequência aos trabalhos, contato o número regimental e agradeço a 

presença de todos os Srs. e Sras. Deputadas. Também comunico a presença... Nós temos 

duas sessões hoje, para que possamos ganhar tempo. Uma, a primeira, agora, logo após 

de discutirmos e votarmos os requerimentos que estão na pauta, que é o item 1 da pauta, 

e o nº 2, receber o Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, presidente da SPDM, o 

Sr. Nassime Salomão Mansur, presidente do Hospital de Campanha do Anhembi. O Sr. 

Mário Silva Monteiro, superintendente do Hospital Irmã Dulce, e o Dr. Anderson 

Ferraresi, diretor jurídico da SPDM, que já estiveram na semana passada.  

(Inaudível.) presentes, nós vamos (Inaudível.) o Item 2 da pauta. Vamos 

diretamente ao Item 1. Solicito à Sra. Secretária a leitura da ata da reunião anterior.  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, presidente.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre deputada 

Analice Fernandes.  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Para solicitar que seja dispensada a 

leitura da ata da reunião anterior.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, Excelência. Se 

todos estão de acordo, está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Registro   com 

muita alegria a presença... Retornou o deputado Wellington Moura. Registro a presença 

de Vossa Excelência.   
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Nós temos cinco itens na pauta da Ordem do Dia. O primeiro requerimento, de nº 

48, é de autoria deste deputado. Conforme o Regimento Interno, eu não posso fazer a 

votação desse requerimento. Gostaria então de passar a Presidência à nobre deputada 

Analice Fernandes, nossa querida vice-presidente.  

Se a senhora tem a pauta em mãos, Excelência, que a senhora assuma...  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Um minuto só, Sr. Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sem dúvida, Excelência, para 

que a senhora possa daí fazer a votação do requerimento. A senhora (Inaudível.) que eu 

faça a leitura aqui, Excelência, do requerimento?   

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Já está em mãos, presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, Excelência. Obrigado. 

Passo a Presidência a Vossa Excelência, que tão bem sabe presidir os trabalhos.  

   

* * * 

   

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes.  

   

* * * 

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Constatado o 

quórum através da contagem de membros conectados à plataforma zoom, feita pelo 

presidente desta comissão, Edmir Chedid, passamos para o Item nº 1. Solicitação feita 

pelo deputado Edmir Chedid.  

Requerimento nº 48, “requer, nos termos do Art. 34-A, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, a prorrogação, por mais 60 dias, do prazo do funcionamento da 

Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato do presidente nº 5, de três de fevereiro 

de 2020, e constituída pelo Ato do presidente nº 24, de 11 de março de 2020, para apurar 

irregularidades 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”.  
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Em discussão.  

   

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Me dá a oportunidade, Sra. Presidente? Só para 

fazer uma explicação.  

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Claro. Com a 

palavra o nobre deputado Edmir Chedid, que fez o requerimento.  

   

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sras. e Srs. deputados, sobre esse Item 1 da 

pauta, requerimento de nossa autoria, requer a prorrogação dos trabalhos desta CPI por 

mais 60 dias.  

É importante esclarecer para os senhores deputados e para o público que nos assiste 

que, embora tenha sido composta dia 12 de março de 2020, em razão da pandemia da 

Covid-19, o Ato da Mesa nº 3, de 2020 suspendeu a realização das reuniões das comissões 

a partir do dia 17 de março de 2020, suspendendo também os prazos regimentais.  

As atividades das comissões temporárias só foram retomadas com a edição do Ato 

da Mesa de nº 9, de 2020, publicado no dia 18 de junho do corrente ano. Considerando o 

período de suspensão, a data limite estabelecida para encerramento das atividades da CPI 

das quarteirizações é dia 7 de outubro de 2020.   

Ou seja, a CPI menos teria de um mês para aprovar o relatório final. Normalmente, 

isso ocorre no último dia da CPI, ou no penúltimo dia. Estaremos aí em processo eleitoral, 

e as ações preventivas de combate à pandemia da Covid-19, recomendadas pelos órgãos 

de saúde sanitária, levam muitos órgãos, empresas e entidades a adotarem regimes de 

trabalho diferenciados, com pessoal e expediente reduzidos.  

Assim, tivemos muitos pedidos de prorrogação de prazos para os envios das 

informações e documentos requisitados pelos senhores deputados nesta CPI, que 

normalmente é de 15 dias. Isso acarretou um acúmulo de informações. Nas últimas duas 

semanas a CPI recebeu um volume muito grande de informações e documentos a serem 

analisados pelas Sras. e Srs. deputados e nossas assessorias.  

Só nos três dias úteis recebemos informações do Tribunal de Contas do Estado e da 

SPDM, com centenas de artigos digitais solicitados. Ainda temos algumas importantes 

oitivas já aprovadas para agendar, e é bem provável que, analisando os dados enviados, 

surja a necessidade de novas oitivas.   
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Por isso, precisamos decidir sobre a prorrogação ou não dos nossos trabalhos. Se a 

prorrogação da proposta for aprovada, a data de encerramento desta CPI passa de sete de 

outubro de 2020 para seis de dezembro de 2020. Era essa a explicação que eu queria dar 

aos deputados, que, normalmente, já têm conhecimento, mas aos internautas, àqueles que 

acompanham esta CPI.   

Obrigado, Sra. Presidente.  

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Feita toda a 

explanação a respeito da elaboração do requerimento nº 48 pelo nobre deputado Edmir, 

pergunto aos membros desta comissão se mais alguém gostaria de participar da discussão. 

Não havendo, portanto, oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o 

Requerimento nº 48. Como vota a nobre deputada Janaina Paschoal?  

   

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

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o voto 

“sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado José Américo? (Pausa.) Como vota o 

deputado José Américo. (Pausa.) Como voto o Deputado José Américo? (Pausa.) Abre o 

som de V. Exa., deputado. Daqui a pouco eu volto, deputado José Américo. Como vota o 

deputado Thiago Auricchio?  

   

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

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o voto 

“sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado presidente desta comissão, 

Edmir Chedid?   

   

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Voto “sim”, Excelência.  

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o voto 

“sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado Sergio Victor?   

   

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”.  
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado Sergio 

Victor?   

   

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

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o voto 

“sim” de Vossa Excelência.  

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado... Desculpe, deputado Vinícius Camarinha. Vossa Excelência respondeu no 

lugar do deputado Sergio Victor. Como vota, novamente, V. Exa., deputado Camarinha?  

   

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Eu não respondi, Excelência. Estou 

aguardando a minha vez aqui. Eu voto “sim”.  

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o voto 

“sim” de V. Exa. e do seu filhinho. Como vota o deputado Wellington Moura?  

   

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sra. 

Presidente. Eu voto “sim” no requerimento.  

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o voto 

“sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado Alex de Madureira? (Pausa.) Como 

vota, novamente, o deputado José Américo?   

   

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

   

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o voto 

“sim” de V. Exa., e bastante audível. Viu deputado?   

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB -  (Inaudível.) e esta 

deputada, na Presidência neste momento, vota “sim”, a favor do requerimento do 
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deputado Edmir e constata o quórum que aprova o Requerimento nº 48, e devolvo a 

palavra ao nobre deputado Edmir Chedid.  

   

* * * 

   

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid.  

   

* * * 

   

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

deputada Analice Fernandes, pela condução dos trabalhos. Retorno à Presidência, 

colocando já o Item 2 em discussão. Requerimento do nobre deputado Wellington Moura, 

datado de oito de setembro de 2020. Requerimento nº 49, “requer que seja solicitado ao 

senhor Wellington da Silva Pinto, diretor-presidente da Organização Social Pró-Vida. 

Que traga todos os contratos quarteirizados, e seus respectivos aditivos, durante todo o 

período de seu ato de gestão nas unidades hospitalares e de saúde, de todo o estado de 

São Paulo. Com o objetivo de transmitir informações a esta CPI”. Em discussão. (Pausa.) 

 

 A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, a nobre deputada 

Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu só queria entender, porque eu me 

considero membro, não sei como a gente pode chamar, da “Causa Pró-Vida”.  

Eu queria entender qual é a finalidade dessa OS, tem a ver com preservação da vida 

de bebês, de evitar aborto, ou é uma coincidência no nome? Porque eu não conhecia a 

existência de uma OS com o nome de Pró-Vida. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

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

Wellington Moura, autor do requerimento. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É uma organização 

social, até onde eu sei não é ligado a isso não, deputada. É uma organização social, que 

tem esse nome apenas. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É só o nome.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É nome fantasia.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É nome fantasia, isso. 

Obrigado deputada Analice. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Porque me chamou atenção. Eu falei: 

“Nossa, será que é alguma instituição que desconheço?” Então, tá bom. Obrigada pelo 

esclarecimento. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pode ficar tranquila que não é. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua em discussão. 

(Pausa.) Não havendo mais oradores para discutir, encerrada a discussão. Em votação. 

Passo agora a chamada dos Sr. Deputados. Como vota a nobre deputada Janaina 

Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, presidente. 

 

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

Janaina Paschoal. O nobre deputado José Américo, como vota o requerimento? (Pausa.) 

Como vota o nobre deputado Vinicius Camarinha? (Pausa.) Como vota a nobre deputada, 

vice-presidente desta CPI, Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto “sim”, presidente. 

 

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

Analice Fernandes. Como vota o nobre deputado Thiago Auricchio?  
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim”, Sr. Presidente.  

 

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

Thiago Auricchio. Como vota o autor do requerimento, o nobre deputado Wellington 

Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto “sim”, Sr. 

Presidente.  

 

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

Wellington Moura. Como vota o nobre deputado Sergio Victor? 

 

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

 

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

Sergio Victor. Deputado Alex de Madureira (Pausa.). Como vota o nobre deputado José 

Américo? (Pausa.)  

Como vota o nobre deputado Vinicius Camarinha? (Pausa.). Este deputado também 

vota favoravelmente. Aprovado o requerimento de autoria do nobre deputado Wellington 

Moura. 

Item 3 da pauta, Requerimento de nº 50, de 2020, datado de 08 de setembro, também 

do nobre deputado Wellington Moura:  

“Requer a intimação do Sr. Cláudio Alves França, presidente do Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde - Iabas, para que traga cópias de todos os contratos 

com os escritórios de advocacia, realizados desde o início da prestação de serviços 

médicos em São Paulo. Com o objetivo de prestar informações a esta CPI”.  

Em discussão. (Pausa.) 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, a nobre deputada 

Janaina Paschoal. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu só queria fazer uma ponderação, sem 

querer de maneira nenhuma interferir no voto dos colegas. Só quero explicar o meu. A 

princípio entendo que, a não ser que haja indício de participação do advogado em atos 

ilícitos, a contratação estabelecida entre cliente e advogado, também é resguardada pelo 

sigilo. 

Então também vou resguardar o direito de me abster dessa votação. Explicando para 

o colega Wellington, que eu respeito muito o direito dele fazer o requerimento, mas não 

me cito confortável para vota sim, neste caso. Porque tenho a preocupação de nós, de 

alguma forma, esbarrarmos no sigilo entre cliente e advogado. 

A não ser que haja indícios forte de que o advogado, por exemplo, estabeleceu 

contratos com valores superfaturados, que teria se prestado a passagem. Situação de 

provável prática de lavagem de dinheiro, mas acho que tem de haver indícios fortes, para 

não observar esse sigilo. 

Então, só quero explicar o meu voto, sempre com o respeito ao direito de todos os 

colegas fazerem seu requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua em discussão o 

requerimento. (Pausa.) 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

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

Wellington Moura, autor do requerimento. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Registrando apenas à 

deputada, que tem suas prerrogativas e respeito, mas deixar claro a todos, até mesmo à 

deputada Analice Fernandes, que colocou isso na reunião passada. Aliás, na reunião na 

qual o presidente do Iabas esteve aqui presente. 

Foram mais de 2 milhões de reais, Sr. Presidente e senhores deputados, que forma 

retirados dos cofres públicos de São Paulo, para cobrir despesas de advogados do Rio de 

Janeiro. Então, a forma que a deputada Janaína colocou é realmente ponderada, temos 

que respeitar o direito entre o advogado e o seu cliente. 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

Não é isso que estou propondo aqui, mas o que quero é que a gente possa ver os 

contratos e saber, diante dos contratos, o que realmente foi serviço prestado em São Paulo. 

Diante dessas denúncias, que chegaram através da imprensa, para a gente descobrir se são 

verdadeiras ou falsas, ou como está o andamento disso. Deixo registrado, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua em discussão. 

(Pausa.) Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. 

Senhores deputados, que votam favorável, passo a fazer agora a chamada nominal. Nobre 

deputada Janaina Paschoal.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu me abstenho, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A nobre se abstém, já em 

função de sua fala. Nobre deputado José Américo, como vota no requerimento? (Pausa.) 

Nobre deputado José Américo, é só abrir o som, Excelência. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O que está em votação, Sr. Presidente? 

Desculpe, estou em uma outra ligação. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está em votação o Item 3 da 

pauta, requerimento do nobre deputado Wellington Moura. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto a favor, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É favorável, o nobre deputado 

José Américo. Como vota o nobre deputado Vinicius Camarinha? (Pausa.) Como vota a 

nobre deputada Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Presidente, eu gostaria de 

cumprimentar o deputado Wellington Moura. É bastante pertinente esse requerimento de 

V. Exa., viu deputado Wellington Moura? Uma vez que o Iabas presta serviço na área de 

saúde, tanto com o Governo do Rio, quanto com o Governo de São Paulo. 

E, realmente, há uma suspeita de uso de verba da prefeitura da Capital paulista, para 

custear defesas dela em processos no Rio de Janeiro. Fizemos essa pergunta para o Iabas, 
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na oportunidade, e eles disseram que havia sido rescindido esse contrato. Ora, mesmos 

havendo a rescisão, houve, portanto, a intenção.  

Precisamos também avaliar se essa, por acaso, veio à tona. No valor de mais de 2,5 

milhões. Uso do dinheiro da prefeitura do São Paulo para fazer uma defesa de pessoas 

física, lá no Rio de Janeiro. Portanto, é de extrema importância e pertinente o 

requerimento de Vossa Excelência. 

É dinheiro público, que está sendo desviado para escritórios de advocacia para 

pagar defesa de pessoas, lá no Rio de Janeiro. Precisamos apurar sim. Voto “sim”, pelo 

requerimento. (Pausa.) Não estou ouvindo V. Exa., deputado Edmir. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Desculpa. Muito obrigada, 

nossa querida vice-presidente. Agora estou com áudio novamente. Voltei, minha querida 

vice-presidente?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voltou, perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Como vota 

o nobre deputado Thiago Auricchio? (Pausa.) Como vota o nobre deputado Wellington 

Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto “sim”, Sr. 

Presidente.  

 

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

Wellington Moura. Como vota o nobre deputado Sergio Victor?  

 

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

 

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

Victor, vota “sim”. Este deputado, na presidência, Edmir Chedid, vota “sim”. Aprovado, 

dando por aprovado o requerimento, com os números necessários.  

O Item 4 da pauta, Requerimento de nº 51. “Requer seja oficiado ao Sr. Wilson 

Modesto Polara - requerimento da nobre deputada Janaina Paschoal -, superintendente do 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

Iamspe, a fim de que forneça a esta CPI, os documentos e informações seguintes, acerca 

dos laboratórios contratados pelo Instituto: 

1- Contrato firmados pelo Iamspe com laboratórios privados, principalmente aquele 

existente com o Laboratório Biofast, bem como eventuais termos aditivos. 

2- Nome dos representantes do Laboratório Biofast. 

3- Relação dos exames realizados pelo Laboratório HSPE e pelos laboratórios 

privados contratados. Indicando número, tipo e valor. 

4- Número de servidores públicos que atuam no Laboratório do HSPE. 

5- Motivo pelo qual, os exames que eram realizados pelo Laboratório do HSPE, 

estão sendo transferidos ao Laboratório Biofast, ou eventualmente, outro laboratório 

privado.” 

Em discussão. (Pausa.) 

 

A SR. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem. Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Com a palavra, para discutir, 

a nobre deputada Janaina Paschoal. 

 

A SR. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu queria só explicar de onde nasce esse 

requerimento. Como estamos na CPI, as pessoas acompanham os nossos trabalhos. Se V. 

Exa, me indagasse sobre esse tema há dez dias, eu não saberia nada a respeito.  

Ligou uma pessoa no gabinete, não se identificou, mas explicou que seria 

funcionária do Iamspe, e quis fazer uma denúncia por telefone. Conversou com dois dos 

meus assessores. Explicando que o Iamspe tem um laboratório para fazer exames, e que 

esse laboratório é bastante moderno, tem toda condição de realizar exames, inclusive os 

referentes à Covid. 

No entanto, por alguma razão, que essa funcionária e os outros funcionários não 

saberiam explicar, houve a escolha de contratar um laboratório privado, que cobra valores 

muito superiores daqueles que seriam praticados. Ou seja, que o custo dos exames feitos 

pelo laboratório do próprio Iamspe, representaria. 

Então essa senhora disse que os funcionários estão revoltados, que eles estão 

ociosos, e que alguma coisa precisava ser feita. Eu não tenho como dizer se isso é verdade 

ou mentira, o relato foi muito detalhado, com nomes.  
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Então fiz o requerimento, porque entendo que é uma contratação, é uma 

terceirização de serviço, uma quarteirização, como a gente tem utilizado aqui, e que nós 

não podemos nos omitir de pelo menos apurar.  

Queria explicar para os colegas que não nasceu do nada, realmente eu não tinha 

conhecimento de nada parecido, mas ligaram no gabinete. Não sei se, eventualmente, 

essas pessoas ligaram também nos gabinetes dos colegas. Queria só explicar o histórico 

deste requerimento. É isso, presidente. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Uma questão de ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem a nobre deputada 

Analice Fernandes, com a palavra. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Também respeito muito o ponto de 

vista da deputada Janaina Paschoal. Acho bastante pertinente, deputada Janaina, V. Exa. 

trazer para esta Comissão uma denúncia desse tipo, mas acho também importante 

afirmarmos que acredito que esse requerimento, com todo respeito, foge do tema a que 

esta CPI se propõe, que é a quarteirização dos serviços. 

Uma vez que durante este período da pandemia, tivemos um excesso, presidente, 

de solicitação de exames, obviamente. Então o Governo do Estado, para suprir essa 

demanda que passou dos limites, contratou um número de laboratórios e credenciou para 

atendimento, porque os exames estavam demorando até dez dias para sair o resultado. 

Então só para esclarecer, não pretendendo de forma nenhuma, fazer defesa de 

nenhum ato ilícito, mas não tem, por exemplo, nenhuma OS vinculada a essa contratação 

feita através dessa denúncia do funcionário do Iamspe. Não sei se V. Exa., vê da mesma 

maneira. Não existe quarteirização, nem contratação de OS aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua em discussão. 

(Pausa.) 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, Excelência. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Vossa Excelência não respondeu. 

Esse item foge completamente do objeto desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, eu não tenho a 

informação clara, se essa “Biofast” é uma contratada, se ela é uma quarteirizada, do que 

ela se trata. Eu não tenho como avaliar no momento, se a senhora desejar solicitar vista e 

a gente reavaliar isso.   

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então peço vista desse item para 

verificar, deputada Janaina, com todo respeito a V. Exa., só para apurarmos esse fato. Se 

realmente é uma OS que foi contratada, ou um laboratório específico para colaborar 

durante esse período de pandemia. Prometo voltá-lo rapidamente para a pauta, presidente. 

Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, então fica 

concedida a vista do Item 4 à nobre deputada Analice Fernandes, pelo tempo regimental, 

o Requerimento de nº 51.  

O último item da pauta de votação de requerimentos. Item nº 05, Requerimento de 

nº 52. “Requer seja convocado o Sr. Pablo Henrique de Souza Bezerra, sócio da empresa 

Clínica Médica São Francisco Mogi das Cruzes Ltda, São Francisco Serviços Médico 

Ltda, ou, em sua ausência, as pessoas que possam representar tais empresas, para que 

explane a esta CPI presencialmente, ou ainda que por via remota, sobre contratos de 

prestação de serviços médicos, firmados com a organização social Fundação do ABC, 

entre outros temas”.  

Requerimento de autoria do deputado José Américo protocolado na data de 11 de 

setembro. Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores para discutir, está encerrada a 

discussão. Em votação. Como vota a nobre deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, presidente. 

 

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

Janaina Paschoal. Como vota o autor do requerimento, nobre deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

José Américo. Como vota o nobre deputado Vinicius Camarinha? (Pausa.) Como vota a 

nobre deputada vice-presidente desta CPI Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

Analice Fernandes. Como vota o nobre deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto “sim”, presidente. 

 

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

Wellington Moura. Como vota o 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. Como vota o nobre deputado Thiago Auricchio? (Pausa.) Está com 

problemas de áudio. Este deputado também vota favorável. Aprovado o requerimento de 

nº 52. O Item 2 da pauta desta reunião é proceder a oitiva do professor Dr. Ronaldo Ramos 

Laranjeira, diretor presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina - SPDM. Eu queria orientar os Srs. e Sras. Deputadas: quem quiser fazer o uso 

da palavra após as considerações do convidado, peço que se inscrevam pelo chat.  

Registro a presença então do Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, presidente da SPDM, 

muito obrigado pela sua presença, e também do Dr. Nacime Salomão Mansur, 

superintendente do Hospital de Campanha do Anhembi, do Dr. Mário Silva Monteiro, 

superintendente do Hospital Irmã Dulce, e também o diretor jurídico da SPDM, o Dr. 

Anderson Ferraresi.  

Passando a palavra a vossa senhoria, Dr. Ronaldo, agradecendo desde já mais uma 

vez a presença de todos os senhores representantes dessa organização social pela segunda 

vez nesta CPI - na semana passada não obtivemos quórum - e agradecemos a atenção e o 

respeito pela CPI, estando presentes na data de hoje.  
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Vou conceder a palavra ao senhor por cerca de cinco, no máximo dez minutos, para 

que faça uma explanação e o que possa trazer de informações e a sua contribuição nesta 

CPI quanto aos contratos de quarteirização, também fazer as explicações que vossa 

senhoria julgar necessárias. Passo a palavra com muito prazer a vossa senhoria, tem a 

palavra então o Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Muito obrigado, bom dia a todos. 

Para mim é um prazer e uma honra estar fazendo parte desta CPI, eu sou professor titular 

de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina; vai ficar um pouco mais claro por que um 

psiquiatra está à frente da SPDM. Gostaria de mostrar quatro, cinco slides; nós temos aqui 

o encarregado da TI.  

Acho que iremos mostrar que a SPDM, o segundo slide, foi fundada junto com a 

Escola Paulista de Medicina em 1933, então nós somos uma instituição que é um 

amálgama da Escola Paulista de Medicina e de um grupo de médicos - isso logo depois 

da revolução constitucionalista de 1932 - que achou que precisávamos ter um hospital-

escola aqui em São Paulo além do que já existia, que era na USP; é um grupo muito 

corajoso que criou essa sociedade civil que é hoje a SPDM.  

Logo em seguida, em 1939, fundou-se a Escola Paulista de Enfermagem e o 

Hospital São Paulo, em 1940, foi inaugurado; ele é o primeiro hospital-escola fundado 

especificamente com este fim de hospital-escola. Então, é com muito orgulho que temos 

esta origem, a raiz da SPDM, essa iniciativa toda privada no começo, com o dinheiro 

(Inaudível) que os deputados possam imaginar, em uma época pós-revolução 

constitucionalista aqui em São Paulo.  

Em 1956, a Escola Paulista de Medicina foi federalizada e, em 1960, alteramos o 

nome da SPDM, (Inaudível) do código civil, mantivemos SPDM. Em 1994, a Escola 

Paulista de Medicina foi incorporada no que ficou conhecido como Universidade Federal 

de São Paulo. Só para dar uma imagem da sequência, quem é o dono da SPDM? Por que 

eu, como professor titular de psiquiatra, estou aqui? Porque os donos da SPDM, os sócios 

da SPDM fazem parte da Assembleia Geral dos Professores Titulares da Escola Paulista 

de Medicina.  

Isso é importante a gente saber, quem é a SPDM? A SPDM somos nós professores 

titulares. Eu, no caso, da psiquiatria e tenho a honra de, por um período, ser diretor 

presidente pela condição de ser professor titular por mérito acadêmico, fazer parte dessa 

honrosa assembleia. Abaixo da assembleia geral de sócios tem o conselho administrativo, 
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que também é formado, uma parte, por professores titulares da Escola Paulista de 

Medicina e, outra parte, por membros honoríficos da sociedade civil.  

Esse é o nosso conselho administrativo. Abaixo dele tem um conselho fiscal, que 

tem uma auditoria permanente e, abaixo disso, tem uma auditoria executiva junto com os 

nossos superintendentes. Os nossos superintendentes estão abaixo de toda esta estrutura 

organizacional que eu estou mencionando. Acho importante a gente ter ideia de quem é 

a SPDM: não são indivíduos, mas uma estrutura organizacional que faz parte os 

professores titulares.  

Ao longo dos anos, a partir de 1994, a SPDM foi ficando mais organizada do ponto 

de vista assistencial, várias oportunidades foram surgindo da Prefeitura de São Paulo, do 

estado de São Paulo, várias outras prefeituras. Acho que talvez tenhamos crescido muito 

nos últimos tempos exatamente porque nos profissionalizamos muito. Temos manual de 

conformidade administrativa, manual de fornecedores, 15 dos nossos hospitais têm 

reconhecimento internacional da qualidade dos nossos hospitais.  

O nosso site tem todos os dados, talvez a maioria dos dados que a CPI necessite já 

estão disponíveis no nosso Portal da Transparência, fazemos isso regularmente há muitos 

anos. Agora falar rapidamente do estado de São Paulo, nosso hospital mãe é o hospital 

que ficou aberto na época da Covid não só para atender médio de Covid, mas para atender 

médio de todos as doenças da população. É um hospital que fica aberto 24 horas, é um 

dos poucos hospitais de São Paulo que está absolutamente aberto para a população.  

Temos outros hospitais, como o Hospital Brigadeiro, Hospital de Pirajussara, todos 

estes hospitais novos tem o reconhecimento de acreditação canadense Ona 3. Então, 

estamos muito orgulhosos que nossos hospitais seguem procedimentos, protocolos. Um 

dos novos hospitais aqui da região de Sorocaba, o Hospital Adib Domingos Jatene, é um 

dos melhores hospitais da região, 100% referenciado pela Cross, talvez seja um dos 

melhores hospitais públicos que temos no Brasil.  

Seguindo todos os protocolos, só com essa estrutura administrativa, essa capacidade 

de gestão, quando surgiu a pandemia, a SPDM contratou 4576 novos colaboradores. Foi 

uma operação de guerra, mais de 30 mil pessoas vieram ser entrevistadas e a SPDM teve 

a capacidade de trabalhar sábado e domingo para contratar 4500 novos colaboradores. 

Organizamos 722 leitos de UTI de Covid e mais de 1237 leitos de enfermaria, o que deu 

mais de 65 mil atendimentos em todo o estado de São Paulo e várias cidades fora do 

estado de São Paulo, se depois houver interesse.  
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Fomos contratados em Fortaleza, fomos contratados em Uberlândia. Então, nós 

ficamos em um hospital à parte, um dos primeiros hospitais de campanha, independente, 

que foi o Palácio das Convenções do Anhembi. Foi com muito orgulho que estivemos 

nesse período de pandemia, talvez onde nós mais trabalhamos, no sentido de dar uma 

resposta à população que necessitava.  

Todos os nossos hospitais ficaram muito atentos à Covid e acho que contribuímos 

muito em termos de pesquisa, dezenas de pesquisas foram sendo feitas dentro desse 

sistema assistencial dos contratos da Covid.  

O que a SPDM é? Ela não é só uma organização assistencial, é o que eu chamo de 

rede acadêmico-assistencial. Temos alunos do Brasil inteiro, recebemos alunos do ensino 

superior, ensino técnico, médicos; 80% das cirurgias dos residentes são feitas nessa rede 

hospitalar que a SPDM tem.  

Então, é com muito orgulho que temos milhares de alunos do Brasil inteiro sendo 

formados nessa rede assistencial e usando as cirurgias. Último assunto que eu gostaria de 

falar, além desse orgulho que temos pela SPDM, que é uma expansão da Escola Paulista 

de Medicina e que segue protocolos dos quais somos muito orgulhosos, determinamos 

vários protocolos e por isso temos uma faculdade de gestão de Saúde aqui na Avenida 

Brigadeiro, que é uma extensão dessa experiência.  

Recebemos convites regularmente, de todas as partes do Brasil, pela experiência 

que a SPDM tem de fazer gestão com preço e transparência; essa é uma contribuição que 

fazemos muito bem. O último aspecto que eu gostaria de chamar atenção dos nobres 

deputados é que as organizações sociais têm a lei de isenções fiscais, isso é muito 

importante para a filantropia, não para a SPDM.  

Se a gente falar do ano de 2019, tivemos isenções na contribuição da folha de 

pagamento de empregados, da folha de pagamento de terceiros, do Cofins e do PIS de 

pagamentos. Isso trouxe para o estado de São Paulo - não trouxe para a SPDM, para o 

nosso dinheiro -, como isenção, quase um bilhão de reais. As organizações sociais, o 

terceiro setor e nós que estamos no terceiro setor desde 1933...  

Naquela época não existia nem o SUS, a SPDM é anterior ao SUS. Na época em 

que me formei, nós não tratávamos pessoas do SUS, nós tratávamos brasileiros, 

indigentes, mas eram brasileiros; então, nós da SPDM temos isso no nosso DNA. Esse é 

um aspecto importante para os nobres deputados tomarem atenção, a lei das organizações 

sociais permite essa isenção fiscal, senão o estado de São Paulo teria que arcar...  
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Só pelas ações da SPDM, se a gente contar de todas as outras OSs, a gente calcula 

mais ou menos uns três bilhões de reais que não são pagos pelo estado de São Paulo 

devido às isenções das organizações sociais. Por isso é importante que se faça uma 

avaliação de quais são as organizações sociais que realmente tenham um retorno para a 

população do estado de São Paulo.  

Mais uma vez, é um privilégio para mim como presidente estar aqui, é um ponto 

alto da minha vida acadêmica, apesar de um certo paradoxo em que eu me sinto sempre 

na obrigação de ter que explicar o porquê de um psiquiatra está à frente de uma 

organização desse tamanho e com essa complexidade. É porque a equipe e a cultura 

institucional são muito fortes, no sentido de transformarmos todo esse conhecimento 

acumulado, principalmente dos últimos 30 anos.  

A medicina mudou muito nos últimos 30 anos, especialmente a SPDM mudou 

muito e não é à toa que esses hospitais todos modernos são gerenciados pela SPDM, não 

é à toa que, durante a pandemia, tivemos um papel significativo, atendemos mais do que 

qualquer outra instituição do Brasil. Então, é um momento de alegria a gente estar aqui, 

poder esclarecer qualquer dúvida que possa haver em relação a nossa instituição. Muito 

obrigado pela atenção. 

 

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

pelas suas explanações, pelas informações que trouxe a esta CPI. Já consta aqui a 

inscrição da nobre vice-presidente desta CPI, deputada Analice Fernandes, que tem pelo 

prazo regimental dez minutos para fazer os seus questionamentos aos membros da SPDM. 

Tem a palavra Vossa Excelência. 

 

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

cumprimentar o diretor presidente da SPDM, o Dr. Ronaldo Laranjeira; cumprimentar 

também o superintendente do Hospital de Campanha do Anhembi, Dr. Nacime Salomão; 

também o superintendente do Hospital Irmã Dulce, Dr. Mário Silva Monteiro; e o diretor 

jurídico da SPDM, Dr. Anderson Ferraresi.  

Para mim, presidente, é uma alegria poder receber a SPDM, uma OS que desde o 

início desse modelo de gestão vem dando uma contribuição preciosa nas parcerias com a 

Secretaria de Saúde do Estado do Governo de São Paulo.  
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Eu sempre fui uma admiradora e defensora desse tipo de parceria. Aliás, das boas 

parcerias, daquelas parcerias que realmente trazem resolutividade e melhoria na 

qualidade da assistência.  

Esse foi um modelo bastante inteligente criado no governo do PSDB, do governador 

Mário Covas, e veio num momento precioso, aonde a nossa Saúde, a qualidade da gestão 

oferecida e dos serviços oferecidos eram naquela oportunidade bastante deficitários e 

essas parcerias trouxeram uma melhora significativa na qualidade dos serviços 

diretamente prestados e a assistência da saúde melhorou e muito. 

 Então, eu sou testemunha disso, que acompanho desde o início a criação dos 

hospitais gerais, que foi assim realmente um grande avanço na Saúde Pública no estado 

de São Paulo, servindo de modelo inclusive para outros estados do País.  

Em seguida, aqueles que eram bastante resistentes a esse modelo do governo do 

PSDB acabaram adotando inclusive na Prefeitura de São Paulo, naquela oportunidade em 

que o prefeito era oposição a esse governo. E por que adotou? Porque entendeu o modelo 

dinâmico e inteligente implantado por esse governo.  

Então, quero aqui agora, depois de dito isso, fazer algumas perguntas. E como elas 

são praticamente pertinentes ao Hospital de Campanha do Anhembi, gostaria de destiná-

las para que o superintendente do hospital de campanha pudesse responder.  

E a primeira seria: Dr. Nacime, qual a forma de contratação de profissionais que 

prestam os serviços de saúde, como médicos, enfermeiros e outros profissionais na 

ocasião do hospital de campanha e pela SPDM, onde o senhor geralmente atua como 

diretor?  

A pergunta 1-A, com relação à pejotização: Em certa medida a pejotização vem 

trazendo prejuízo ao estado ou ao município contratante, na medida em que esses 

profissionais recorrem à Justiça do Trabalho por sentirem-se lesados pelas OS que os 

convidam, por exemplo, para se tornarem membros da referida OS. Qual seria o caminho 

a ser tomado para evitarmos essa prática?  

Segunda pergunta: A SPDM tem cargos de direção que não sejam CLT? A SPDM 

possui alguma ação preventiva para evitar fraudes na contratação com terceiros 

prestadores de serviço e fornecedores de insumos? Como esses contratos costumam ser 

feitos?  

Quarta: Como foi a gestão no Hospital de Campanha do Anhembi junto a outra OS, 

no caso o Iabas? Como foi feita essa divisão entre Iabas e SPDM para gestão do hospital 
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e como também foi feita a contratação dos profissionais para atuarem no Hospital de 

Campanha do Anhembi?  

Quinta: Eu recebi - agora ao Dr. Laranjeira e ao Dr. Nacime - em meu gabinete, 

através de email, reclamações de profissionais da Enfermagem que atuaram no Hospital 

de Campanha do Anhembi. A minha pergunta é se o senhor tomou conhecimento dessas 

denúncias do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e se o senhor 

encaminhou para o Ministério Público.  

Eu vou fazer novamente. Eu recebi em meu gabinete, através de email, reclamações 

de profissionais de enfermagem que atuaram no hospital de campanha.  

O senhor tomou conhecimento das denúncias feitas pelo sindicato ao Ministério 

Público do Trabalho de São Paulo sobre o Hospital de Campanha do Anhembi apontando 

atrasos no pagamento de adicionais noturnos, sobrecarga de trabalho e excesso de pedidos 

de demissão, entre outras queixas de enfermeiros que trabalharam no local?  

E a última pergunta: A SPDM hoje gerencia vários serviços de saúde do Estado. 

Em que medida esse fato é vantajoso para o estado de São Paulo? Sr. Presidente, são essas 

as minhas perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Passo a palavra 

então à SPDM para a resposta a Sra. Deputada Analice Fernandes. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Bom dia a todos. Obrigado pela 

oportunidade de esclarecimento. Inicialmente, eu quero deixar claro que nós fomos 

convidados para montar um hospital de campanha no Anhembi. Na verdade, são dois 

hospitais. Nós não tivemos nenhuma relação com o Iabas em nenhum momento.  

Tem o hospital que nós montamos de 310 leitos, sendo 294 leitos de enfermaria e 

16 leitos de estabilização no Palácio de Convenções. No Pavilhão de Exposições, que é 

distante, fisicamente distante, estava lá a outra instituição. Em nenhum momento nós 

tratamos qualquer coisa com o Iabas; são dois hospitais em separado.  

Infelizmente, a imprensa e talvez a própria secretaria tratavam aquilo como um 

hospital de campanha, quando não havia um hospital de campanha. Eram dois hospitais 

de campanha: o hospital de campanha gerenciado por nós, pela SPDM, pelo qual 

respondemos, e o outro hospital de campanha gerenciado pela outra entidade. 

Nós fomos convidados pela Prefeitura de São Paulo para fazer a montagem, haja 

vista a nossa ter sempre a disposição ética de trabalhar, de moral, de contribuir, e pelo 
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fato de que naquela região, a microrregião da Vila Maria, Vila Medeiros, está de posse 

do Anhembi.  

Portanto, seria lógico que nós assumíssemos a montagem deste hospital. Nós não 

tínhamos conhecimento, não tivemos nenhuma tratativa com a outra instituição; então são 

dois hospitais.  

No nosso hospital, ele tem, apesar de ser um termo aditivo ao contrato (Inaudível.) 

da microrregião, nós identificamos, colocamos ali um centro de custo, um CNPJ 

exclusivo daquela unidade e uma conta bancária única e exclusiva daquela unidade. Isso 

faz com que se dê transparência para os órgãos de controle de identidade para aqueles 

gastos, etc.  

Então, facilmente auditado, facilmente fiscalizado. Não houve nenhum, como eu 

disse, contato. Eu não sei como é que era do outro lado, não visitei, e várias denúncias, 

infelizmente, do hospital de campanha recaíram sobre as duas unidades.  

Por exemplo, nós não recebemos do nosso lado a visita de nenhum deputado 

estadual, que foi um tema de polêmica, tal, mas não foi do nosso lado, por exemplo. Isso 

aconteceu no outro hospital. E nós recebemos várias fiscalizações, como eu vou colocar 

aqui, e respondemos a todas.  

Como é que a gente faz a contratação? Nós de imediato, frente à pandemia, havia 

uma necessidade urgente de nós nos prepararmos, seja na ampliação dos leitos já 

existentes, seja na ampliação desses leitos de campanha.  

Então, toda a unidade nossa teve um planejamento, fez um plano diretor, preparou 

a infraestrutura do hospital, separou a infraestrutura do hospital em Covid/não Covid, em 

zona fria, que é onde se podia circular o não Covid, em zona laranja, zona amarela e zona 

vermelha, que eram destinadas à Covid dependendo da intensidade.  

Então, desde o início nós nos preparamos em todas as unidades. Tem protocolos de 

separação da Covid, tem protocolos clínicos de atendimento. Tudo isso foi feito em um 

curtíssimo espaço de tempo. Todas as unidades se prepararam e se preparam para ampliar 

os leitos de UTI naquelas unidades já existentes ou leitos de enfermaria destinados à 

Covid.  

No Hospital do Anhembi, nós fomos chamados no final de março e rapidamente 

nós tentamos fazer, preparar. Preparamos um plano orçamentário, preparamos lá toda 

uma formulação assistencial para o hospital. E as contratações? Nós tivemos a 

oportunidade, deputada, de ter uma ampla exposição na imprensa, na mídia televisiva. 

Várias vezes eu estive no SP1, SP2, Bom Dia São Paulo, etc. 
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Toda esta exposição no sentido de divulgar que a SPDM estava contratando mais 

de 1.200 profissionais: servidores, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem - 

porque a gente não trabalha mais com auxiliar - fisioterapeutas. Isso foi amplamente 

divulgado.  

Eu tenho todos os links e toda a divulgação. Nós recebemos mais de 30 mil 

currículos, sendo que de médico, nesse período todo, só 35 currículos de médicos que 

estavam se dispondo a trabalhar via CLT no hospital de campanha.  

Todos os outros profissionais, todos os profissionais: enfermeiros, técnicos, 

fisioterapeutas, psicólogo, assistente social, administrativo, todos são CLT. O médico nós 

não conseguimos captar com CLT. No dia 7 de abril, nós tínhamos dois currículos de 

médico apenas que nos enviaram; eu precisaria de 33 médicos por dia.  

Portanto, nós fizemos uma pesquisa de preço, uma pesquisa de valores de algumas 

empresas médicas para dar contratação para prestar serviço no Anhembi e confrontamos 

o valor desta contratação com aquilo que já era praticado não só no mercado, mas valores 

que eram praticados pelo Governo do Estado de São Paulo quando ele faz as licitações 

pela 8.666 e os nossos valores estão 20%, 15%, 25% abaixo desses valores de referência 

que são contratados pelo governo do estado.  

Na impossibilidade de contratar pela CLT, nós contratamos o médico; os outros 

profissionais foram todos CLT. E como é que nós fizemos uma inovação, deputada, no 

período de pandemia em que você não podia aglomerar essas pessoas?  

Nós conseguimos um software - eu tenho o nome, mas vou me permitir não dizer o 

nome do software - que permite você fazer a seleção online. Entrevista você faz, o envio 

de documentos. Você faz a seleção, a prova. Nós fazemos prova para todo mundo, prova 

de ingresso.  

E aí selecionamos esses profissionais sem aglomeração, respeitando o 

distanciamento social, respeitando a integridade dos nossos profissionais, que estão num 

momento muito importante de você preservar sua força de trabalho.  

E eu quero agradecer a todos os profissionais de Saúde - os que trabalham conosco 

e os que trabalham em outras instituições - pelo esforço, pelo empenho e a determinação 

de trabalhar durante a pandemia.  

Então, de grosso modo, deputada, foi isso que ocorreu na contratação do Anhembi, 

na montagem do Hospital do Anhembi. Nós contratamos alguns PJ médicos, porque hoje 

isso é a necessidade do mercado. O médico não se dispõe a trabalhar por CLT; isso é uma 

realidade insofismável.  
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Na iniciativa privada, há décadas que só se tem a PJ. Na iniciativa pública, 

infelizmente, essa é uma realidade que se impõe. E eu digo para a senhora - repito e 

enfatizo - que nenhum outro profissional da SPDM que trabalha nos hospitais de contrato 

de gestão é PJ. Nenhum, só o médico. Os outros profissionais: enfermeiro, técnico 

administrativo, técnico de enfermagem...  

Lá no Anhembi, deputada, nós fizemos uma inovação elogiada inclusive pelo 

Corem no sentido de trabalhar muito com o enfermeiro trainee, aquele enfermeiro que 

estava formado, em substituição, até complementando a ação do técnico de enfermagem. 

Melhoramos muito a qualidade assistencial desses profissionais.  

Então, nós não temos nem no corpo diretivo da SPDM, porque cada hospital, 

deputados, cada unidade de saúde nossa tem um CNPJ, uma conta bancária exclusiva e 

toda a direção é completamente autônoma e independente. Então, você não tem 

cruzamento de recursos, você não troca dinheiro.  

O que acontece naquele hospital, você tem uma direção respondendo por aquele 

hospital. Tem o diretor técnico, o diretor clínico, o diretor de enfermagem e toda a 

composição. Todas essas pessoas são CLT; não tem PJ. O PJ, como eu disse, é uma 

complementação da contratação do médico.  

Se a senhora me permite só uma rápida digressão, aqui, no sentido de que eu acho 

que é demeritório para as outras profissões você dizer que, porque você contrata um 

profissional médico por PJ, você está quarteirizando aquela unidade. Você não está 

quarteirizando; é o médico vendendo a sua força de trabalho.  

Portanto, se eu tenho uma UTI, eu tenho, com a equipe médica que é contratada por 

PJ, isso em absoluto significa que a equipe de enfermagem, o (Ininteligível.), o dentista 

hospitalar, a equipe multiprofissional... Ela é contratada pelo hospital, fora toda a gestão 

que é feita pela equipe diretiva. Então, se nós dissermos que, quando você contrata um 

médico...  

Eu recebi reclamações de vários profissionais de Saúde, vários diretores de 

enfermagem, dizendo: “mas é só o médico, nenhuma outra profissão tem importância 

aqui?”. Porque hoje, o conceito de que era só o médico é um conceito da década de 50, 

60, início da década de 60. Hoje, nós temos a importância da equipe multiprofissional, 

dos profissionais que estão ajudando o médico a cumprir com sua função.  

Então, o fato de você ter um elemento, que é o médico, sendo contratado por PJ, 

em absoluto diz que você terceirizou. E também, você contratando médico, não adianta 

você colocar um médico para fazer... Ele só vai trabalhar, só vai funcionar se tiver gestão, 
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se tiver protocolos clínicos, se você tiver uma cultura institucional de busca da 

melhoria, se você tiver protocolos dos processos de segurança do paciente, qualidade 

assistencial. A única coisa que melhora custo de saúde é qualidade assistencial.  

Então, me parece que é demeritório para todas as profissões dizer que, porque você 

contrata um médico PJ, você está quarteirizando ou terceirizando a atividade. Porque a 

finalidade das unidades de Saúde não é prover médico; a finalidade de uma unidade de 

Saúde é prover a assistência, que tem um sentido muito mais amplo, porque é a 

recuperação, porque é a promoção, porque é a prevenção da doença.  

E isso é feito por uma equipe multiprofissional. Não podemos negar o valor da 

enfermagem, não podemos negar a fisioterapia, não podemos negar todas os psicólogos, 

assistentes sociais, todos os outros técnicos e a equipe administrativa. Porque não adianta 

estar o médico na UTI se você não tem insumo, se você não tem... (Inaudível.) Isso, me 

parece que dizer que você quarteiriza porque contrata médico, eu acho que me parece um 

pouco incorreto, haja vista que esse conceito... Perdão. 

  

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Uma pergunta, nesse sentido. O 

pagamento, o contrato feito pela OS: ela consegue contratar, baratear o custo do contratos 

desses funcionários? O senhor poderia explicar? Porque nós temos muitas pessoas nos 

assistindo. O senhor falou que o estado contrata por um preço maior. Por que o senhor 

consegue contratar por um preço menor? 

  

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Já vou chegar, deputada. Me permita 

só eu seguir mais um minutinho aqui. 

  

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Tá. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Então, para a gente fazer uma 

contratação, nós temos vários... Dentro do nosso programa de Comprice, que é um 

programa muito robusto, nós temos, por exemplo, o manual de fornecedores, em que o 

fornecedor assume - qualquer fornecedor, de insumos; qualquer contrato, médico ou não 

médico - o termo de adesão de fornecedores da SPDM. E nisso, está escrito que ele 

assume todo o compromisso ético.  

E tem, ainda, dentro dos anexos: “ademais, confirmo que nenhum executivo, 

diretor, sócio, acionista, funcionário ou agente da minha empresa é funcionário público, 
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ou do governo, com quem a SPDM mantém contrato de (Ininteligível.)”. Todos os 

contratos são avaliados dentro dos portais, para ver se aquela instituição...  

Nós temos uma comissão de qualificação técnica de fornecedores, que verifica toda 

a documentação da empresa, vai aos sites correspondentes de idoneidade, no CLT; é feita 

toda uma pesquisa junto à Polícia Federal, da idoneidade desses trabalhos. E tem aqui: é 

entregue o manual de conduta, todo mundo assina, participa do treinamento do manual 

de conduta.  

E todos os fornecedores... Nós fizemos o treinamento de mais de 30 mil pessoas na 

lei anticorrupção, deputado. Olha o esforço... Se a senhora for cotar, hoje, o nosso 

processo de compras, ele é feito por um portal de compras, inviolável. Já foi visto pelo 

TCU, pelos órgãos de controle, TCE. Quando o indivíduo vai fazer uma cotação, ele já 

recebe, já aparece na frente o manual de conduta e as prerrogativas da transparência e do 

manual de integridade da SPDM.  

Então, tem todo um sistema preventivo de evitar a contratação de empresas 

inidôneas etc. Como eu disse, na gestão do Anhembi, não tinha nenhuma relação com o 

(Ininteligível.), na sua quarta pergunta - estou tentando correr um pouco. Havia uma total 

e completa independência.  

Infelizmente, muitas denúncias, como eu disse... A senhora está dizendo aí da 

relação do Sindicato dos Enfermeiros. Eu não conheço essa denúncia. Sinceramente, 

nunca chegou a nós essa denúncia. Até porque nós temos duas fiscalizações no Hospital 

do Anhembi. No dia 27 de maio, nós tivemos a fiscalização do Conselho Federal de 

Enfermagem, que não apontou nenhuma irregularidade; inclusive, relata que não há 

sobrecarga de trabalho.  

Tenho aqui a fiscalização; posso enviar à CPI. Isso foi no dia 27 de maio. No dia 

17 de junho, o Conselho Regional de Enfermagem, porém, esteve também presente no 

Anhembi e não identificou nenhuma sobrecarga dos profissionais, não identificou falta 

de EPI, não identificou nenhuma outra questão assistencial que estava sendo implantada 

no Anhembi. Não tivemos nenhuma dessas reclamações, porque nós desconhecemos... 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - (Ininteligível.) ... pagamento. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Bem, não tivemos nenhum atraso de 

pagamento. Nenhum atraso. A execução orçamentária do Hospital do Anhembi, que 
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estava prevista para ser cinco e meio, nós recebemos só quatro. E estamos fazendo todo 

o pagamento.  

 Bom, a senhora perguntou por que é vantajoso você ter muitos hospitais. Deputada, 

a escala faz a diferença. Então, a escala... Você ter vários serviços faz com que a gente 

consiga otimizar e racionalizar vários serviços. Você tem só um único setor de compras, 

você tem serviços compartilhados, você diminui o custo geral. Posso lhe dar, aqui, faço 

questão de levantar aqui alguns.  

Nós fizemos uma análise, no hospital de campanha, de três, seis... Nove itens, que 

estão no portal da CGU. Se todo mundo entrar no portal da CGU, vai verificar lá. E eles 

colocaram alguns valores de preço. E a sua mediana, que é o que se faz comparativo. Se 

nós pegássemos as quantidades compradas pelo Hospital do Anhembi e multiplicássemos 

pela mediana de preços da SPDM, nós teríamos um gasto de 772.718 reais. Se você 

multiplicar pela mediana da CGU, você gastaria dois milhões e dois mil reais - três vezes 

mais.  

Isso mostra o poder de compra, o quanto de benefício você traz para o poder 

público. Se eu tivesse expandido isso para os sete hospitais estaduais, esse mesmo cálculo, 

esse mesmo estudo, que são baseados nos valores que estão nas notas fiscais comprovadas 

e nos valores que estão no portal da CGU; se eu tivesse feito para os sete hospitais 

estaduais, no período de março a julho de 2020, agora, no meio da pandemia, nós 

gastaríamos 2.085.015 reais.  

Se fosse pelos valores da CGU, que estão no portal da CGU, 7.271.589. Uma 

economia, aos cofres públicos, de cinco milhões e 186. Não bastasse isso, se a senhora 

pegar aí o Cadterc - Cadterc é o caderno técnico do governo do estado, que baliza as 

compras do governo do estado... Se for pegar, por exemplo, alimentação hospitalar de um 

hospital nosso, que é o único que tem o serviço terceirizado de nutrição, se fosse 

pelo Cadterc, nós teríamos uma economia de menos 13% durante o ano: 442.000 reais de 

economia aos cofres públicos.  

Se a senhora pegar... O deputado José Américo participa da comissão. E nós somos 

obrigados, trimestralmente, mandando nota fiscal, mandando relatórios de compra, com 

a respectiva comprovação dos valores do Bec, a Bolsa Eletrônica de Compras do Governo 

do Estado.  

Eu fiz um estudo de que nos últimos 18 meses - primeiro, segundo, terceiro e quarto 

trimestres de 2019, e primeiro e segundo trimestres de 2020, em plena pandemia -, nós 

teríamos, para 15 produtos, seja médico-hospitalar e 15, material médico-hospitalar... Nós 
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teríamos, para os medicamentos, uma vantagem de compra, da SPDM... Se fosse pela 

Bec, seriam 17 milhões e 270; a SPDM deu 15 milhões. Uma diferença, a menor, de dois 

milhões e 195 de economia para os cofres públicos. Só nesse período de um ano e meio, 

em 15 itens.  

E tem os materiais. Os materiais, a economia gerada na compra pela SPDM, 

privado, com todo esse mecanismo de controle, por portal eletrônico, pregão eletrônico, 

dá aí uma diferença de um milhão e 180 a favor dos cofres públicos. Então, num período 

de 18 meses, em 15 itens de medicamento e 15 itens de material médico-hospitalar, nós 

temos uma economia de 3.375.652.  

Então, eu digo isso porque, seja por que mecanismo de comparação for, a gente traz 

evidentes benefícios no sentido de que você: produz mais, tem uma quantidade maior. 

Tem vários trabalhos científicos, aí do Tribunal de Contas de Santa Catarina, mostrando 

a economicidade, mostrando todo o poder, que você tem, da escala; e o poder de compras 

que você adquire. E você faz isso em benefício ao governo do estado.  

Nós fizemos agora - estou quase terminando, deputada -, recentemente, um estudo 

no Hospital Brigadeiro, em que mostramos que o Hospital Brigadeiro, tinha naquele 

momento, em 2018, um orçamento anual de 13 milhões. Se ele fosse faturado como se 

fosse um hospital privado, pela tabela AMB, sem contar apartamento, que lá não tem, 

enfermaria, sem contar... Nós tivemos uma diferença: 13 milhões no contrato de gestão. 

E o hospital, se tivesse faturado pela AMB, seriam 26 milhões - o dobro, deputada.  

Isso mostra como é que, no serviço público, você trabalha com quantitativos muito 

menores do que você trabalha na iniciativa privada. Esse trabalho, a gente está publicando 

agora; vai sair na Revista do Colégio Brasileiro, muito provavelmente, e traz essa 

evidência. Você vai ter uma diferença de pelo menos o dobro de orçamento, de recursos, 

de financiamento, entre uma instituição privada, lucrativa, e uma instituição como as OSs.  

Então, tudo isso faz com que: você tendo uma escala grande, deputado, você 

consegue melhorar seus custos, você diminui, compartilha custos, você diminui áreas 

compartilhadas, você uniformiza conduta, você uniformiza padrões de protocolos e, com 

isso, você diminui o custo e melhora a assistência.  

Essa é a grande questão da gestão; nós não podemos esquecer que a gestão é que 

faz diferença. E uma gestão mais privada, com todas as regras das OSs, traz melhores 

resultados, porque ela tem mais autonomia, ela tem mais força, ela tem melhores 

condições para fazer a gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de insumos. Isso tudo 

faz a diferença.  
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Não sei se faltou alguma coisa para eu lhe responder, deputada. Estou à disposição. 

Deputada? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presidente, eu acho que 

caiu... Caiu a sala do presidente. Do presidente e da deputada. E agora, quem preside? 

Acho que é o deputado José Américo, por ser o mais velho. Ah, o presidente voltou aqui. 

A sua voz não está saindo, presidente; seu microfone está desligado.  

 

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

Wellington Moura. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presidente Edmir. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, Excelência. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tinha caído, já voltou. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agora conseguimos voltar 

aqui. Temos, inscrito aqui, o nobre deputado Wellington Moura.  

O deputado José Américo pediu pela ordem, se ouvi bem? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, não. Não pedi, não, Sr. Presidente. 

Eu quero só me inscrever depois para fazer uma pergunta no final. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, Excelência, vamos 

inscrever.  

Tem a palavra o nobre deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, antes, só 

para fazer uma questão de ordem para V. Exa.: o termo de compromisso, eles assinaram? 

Já está na mão de Vossa Excelência? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Todos assinados, Excelência. 

O advogado também, o que representa, também encaminhou a procuração. 
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 O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, perfeito.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tudo perfeito, Excelência. 

 

 O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sem problema. Tem a 

palavra.  

Excelência, eu vou solicitar à nobre... Eu não vejo aqui a nobre deputada Analice 

Fernandes; caiu a linha dela. Eu vou pedir para o nobre deputado José Américo se ele 

pode presidir por alguns minutinhos, cinco minutinhos.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Perfeito, Sr. Presidente. Ok. 

 

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

Wellington estava com a palavra, então. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Quem é o próximo. É o Wellington Moura? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É o Wellington Moura.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - OK.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Podemos, então, Sr. 

Presidente? 

 

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

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. José Américo Lula. 
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* * * 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sr. Wellington Moura, por favor. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Primeiramente, quero 

agradecer a presença do Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. Já agradeço pelas 

explicações dadas às perguntas da deputada Analice.  

Dr. Ronaldo, eu acompanhei, peguei os documentos que foram entregues, da 

SPDM, até esta CPI, e quero parabenizá-lo. Acho que é importante a gente também ter 

essa honradez de agradecer e parabenizar, quando a gente vê pelos contratos e 

documentos entregues, pelo menos da minha parte, e da minha assessoria técnica, vimos 

que a documentação está de perfeito acordo com as normas do estado e das leis. 

Parabenizo, desde já, antes de começarmos a fazer qualquer pergunta. 

Qual foi o critério adotado para contrato? Eu vou fazer perguntas e resposta, acho 

que fica mais rápido, são objetivas, e dá para vocês poderem responder. Vou perguntar 

ao Dr. Nacime Salomão, qual foi o critério adotado para a contratação do hospital de 

campanha? Quais as cláusulas convencionadas no plano de gestão hospitalar? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, a definição, a questão do 

hospital de campanha, se o senhor me permite, ela foi contaminado por vários problemas 

que tivemos no País. Mas ele é uma experiência única dentro do estado, uma experiência 

extremamente importante. Se o senhor pegar, se nós tivéssemos, nós atendemos, no 

hospital de campanha, 3.080 pessoas, 3.077, sendo bem preciso.  

Essas pessoas estavam, primeiro, havia um desconhecimento total sobre a doença, 

uma doença insidiosa, silenciosa, que dá, causa hipóxia silenciosa, portanto, se esse 

indivíduo estivesse fora do ambiente, no controle do ambiente hospitalar, seguramente 

teria problemas, poderia falecer. 

Nós vimos cenas horrorosas pelo mundo afora, na Itália, aqui no Equador, na 

Inglaterra, de pessoas morrendo pelas ruas, sem uma assistência. 

Então, um hospital de campanha primeiro trouxe esse condão, de você conseguir 

acompanhar aqueles que estavam ainda no estágio inicial da doença, de média 

complexidade e baixa complexidade, e que houvesse piora, para ser encaminhado para 

hospitais de maior porte ou UTIs. 
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Nós tivemos 3.077 atendimentos, 480 transferências para outros locais, portanto 

esses leitos ou estavam impactando alguns prontos-socorros públicos, ou estariam 

desassistidos, e isso foi extremamente importante, você trazer essa adequação e essa 

assistência a essas pessoas. 

Além de tudo, nós tivemos que melhorar muito, do ponto de vista da gestão, porque 

criamos o hospital em pouquíssimo tempo, 15 dias. E você, naquele clima, o senhor se 

lembra, deputado, a gente não pode esquecer, um clima de pânico instalado na sociedade 

brasileira, sociedade paulista, a partir da primeira morte, o primeiro caso, que ocorreu em 

25 de fevereiro. 

Nisso, nós tivemos, por exemplo, que trazer inovações. Você não tem a visita 

médica, ela não podia ocorrer, porque estava todo mundo num ambiente em 

confinamento, porque a contaminação podia ocorrer, nós tivemos que usar robôs, tablets, 

para a pessoa conversar com a pessoa da família. 

Então, além de você prestar assistência, nós tivemos que inovar uma série de 

práticas de gestão, de comunicação com a família, de conforto para esse familiar. Não é 

à toa que nós estamos recebendo mais de 150 cartas de agradecimento de pessoas, pelo 

tratamento recebido lá no Anhembi. Tenho todas essas cartas, cartas manuscritas, estão 

aqui. 

Então, o critério de por que a prefeitura optou por isso, é uma pergunta que a 

prefeitura deve responder.  

Como é que nós fomos, como é o contrato? O contrato, deputado, está à disposição, 

ele está colocado num site do Hospital de Campanha do Anhembi. Aliás, todos os nossos 

contratos estão lá. O contrato de gestão está lá, e o contrato não tinha, que ninguém 

conhecia essa doença, como é que ela ia se comportar, quanto tempo você teria.  

Mas nós temos uma série de indicadores, taxa de ocupação, taxa de mortalidade, 

taxa de infecção, etc., que você é obrigado a entregar. Está explicitado dentro do contrato 

de gestão, quantidade para estatística, de internação, pelo fato de que não tinha parâmetro 

para isso. O doente de Covid que foi para a UTI, deputado, alguns melhoraram, dois 

meses, três meses. Teve casos de pessoas famosas que ficaram três meses entubadas numa 

UTI. 

Então, é uma doença que não se tinha ainda um conhecimento anti-patogênico, 

fisiopatológico dela, no sentido de seu curso evolutivo. Então, precisamos aprender. Mas 

todos os indicadores hospitalares nós temos.  
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Temos aqui um índice bastante expressivo, tivemos todos lá no Hospital do 

Anhembi, todos os levantamentos, além de outros protocolos, Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros, CRM, licença de funcionamento ambiental do estado de São Paulo. Toda essa 

documentação nós conseguimos, tem aqui o CVS, Centro de Vigilância Sanitária, 

mostrando e tentando a gente se adequar. 

Evidentemente, o Hospital de Campanha não é igual hospital que já está lá 

instalado. Imagine o que é ter um hospital de 310 leitos, como nós fizemos, em 15 dias. 

A maturação dessas pessoas, o conhecimento, exigiu que nós fizéssemos um treinamento 

intenso, para todos os profissionais. Intenso.  

Só do Anhembi nós gastamos mais de 4.500 horas de treinamento, porque as 

pessoas estavam chegando, elas não conhecem a instituição, não conheciam o local. Nós 

tínhamos que treiná-las, tivemos que adaptá-la, tivemos que fazer não só treinamento 

administrativo-funcional, como também treinamento técnico. 

Porque a doença também tinha um curso evolutivo. No início da pandemia, 

ninguém falava, por exemplo, em usar corticoide, ninguém falava em usar trombolítico. 

Tudo isso foi se aprendendo, e nós fomos nos adaptando. E você tem que protocolar isso, 

você tem que ter equipe técnica de CCNH, que possa criar esses protocolos, e aí nós 

fomos acompanhando a evolução. 

No Anhembi, por exemplo, nós tivemos uma experiência muito interessante, não 

sei se, a questão da área, em que nós evitamos a entubação de muitos doentes, só com a 

ventilação positiva, com máscara tipo respirador, sem a necessidade de entubar o doente, 

porque a entubação sempre traz consequências graves. 

Então, nós fomos acompanhando do ponto de vista assistencial, do ponto de vista 

administrativo, toda essa evolução no Hospital de Campanha.  

Fico espantado que quando no WhatsApp apareceu que os chineses tinham aberto 

um hospital em 10 dias, todo mundo ficou maravilhado com aquilo. Nós abrimos também. 

Sinceramente, sem ser cabotino, em crise no hospital. E nós vimos, em hospitais de 

campanha, pelo mundo afora, deputado, pelas fotos de hospital de campanha, se o senhor 

vê nas fotos um hospital de campanha na Espanha é um grande pavilhão de caminhas.  

O nosso tinha individualidade, tinha toda a segurança daquele doente, no sentido de 

isolamento, no sentido de ter uma atenção unitarizada. 

Então, tudo isso me dá um pouco de espanto, dizendo que na verdade o Hospital de 

Campanha cumpriu o seu papel. Estou falando de um modo geral. Nós, felizmente, 

quando fomos chamados para Uberlândia, deputado, nós fomos chamados pelo Ministério 
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Público. Sete procuradores do Ministério Público fizeram um Tag com a prefeitura, para 

que a SPDM assumisse as ações na prefeitura de Uberlândia. Iniciativa do Ministério 

Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais. 

Então, nós tentamos responder. Evidentemente que nenhuma instituição é perfeita. 

Evidentemente você pode ter falhas. Evidentemente que numa estrutura tão precoce você 

tem aí, no pátio da... (Inaudível.) dessa unidade toda. 

 

 O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Qual foi o valor do 

contrato? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR  - Mensais, 8,8 milhões  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - E o valor total então é 

vezes cinco, é isso? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deu 35 milhões, deputado. Um 

acréscimo, porque se prorrogou 40 dias do contrato inicial. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Teve algum aditivo? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Não. Nenhum, ao contrário. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Quantos leitos foram 

contratados? 210, é isso que você falou? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - 210 leitos, deputado.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - 310? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Sendo que 16 são chamados de leito 

de estabilização, mas ele tinha um ambiente de estabilização do doente grave, como se 

fosse uma UTI. Não se pode chamar aquilo de leito de UTI, porque não era, mas era um 
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leito preparado, com respirador, com monitor, com oxímetro, com toda a necessidade de 

atenção do doente grave.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - O valor unitário, de cada 

leito, custa aproximadamente quanto? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, vai dar uns 800 e poucos 

reais. Eu não fiz essa conta, porque como teve ampliação de período, e nós não recebemos 

nenhum aditivo, esse valor seguramente vai ser menor. Posso fazer o cálculo final e 

encaminhar para o senhor. Não tem problema nenhum. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Pois não. Alguém falou? 

Houve aquisição de mais algum instrumento, como por exemplo, marcas, 

eletrocárdio, cardiógrafos, oxímetros, e se houve, quantos seriam esses equipamentos? E 

onde eles se encontram atualmente? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Nós tivemos que adaptar e comprar 

algumas camas, porque a cama que veio da (Inaudível.) não é de responsabilidade da 

SPDM, infelizmente não permitia adesão do doente grave, aquele doente que precisava 

ser entubado, por exemplo, naquela cama de enfermaria não se prestava para o 

atendimento do doente mais grave. Então, tivemos que comprar algumas camas.  

Nós fizemos a compra de alguns equipamentos. Deputado, todos esses 

equipamentos são equipamentos de baixa monta. Não compramos respiradores, nós 

alugamos alguns respiradores, não compramos. Não compramos monitor. 

Tudo está patrimoniado para a prefeitura, e foi direcionado à coordenadoria da zona 

norte, a solicitação para encaminhar esses equipamentos para onde a prefeitura achar 

importante. 

Estamos aguardando essa resposta, mas esses equipamentos todos patrimoniados 

em nome da prefeitura. Quem vai decidir, evidentemente, é a prefeitura. 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Acho que vale a pena ressaltar que 

toda compra que era feita no contrato pertence à prefeitura ou estado. Ele não pertence à 

SPDM. Então, vai ser patrimoniado para a prefeitura registrar.  
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O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Já foi. 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Já foi? Nós não temos nada. Nosso 

contrato não captamos nenhum objeto.   

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Vocês que compraram 

e destinaram novamente à prefeitura. Ela é que encaminhou, então todos os equipamentos 

para onde ela quis, ou foram vocês que encaminharam? É isso que eu quero entender. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Nós noticiamos a Secretaria de Saúde, 

para que desse a destinação, para onde vão esses equipamentos. Não fomos nós que 

decidimos, isso ou aquilo. Essa é uma decisão da prefeitura.  

Nós não compramos, deputado, nenhum, tipo, respirador. Nós não tivemos 

nenhuma compra de equipamento de maior vulto, porque isso não era da nossa ... não 

normatizamos nenhuma importação de bens. 

Por exemplo, quando estava todo mundo comprando e pagando três, três e poucos 

reais as máscaras, nós estávamos comprando de TNT e mandamos fabricar aqui no Brasil, 

dando emprego dentro do Brasil. E as máscaras saíram a 0,80 reais o valor. Então, nós 

encontramos soluções para driblar.  

Uma coisa horrorosa, que ficou evidente, e que acho que a Assembleia pode tratar, 

é a quebra na cadeia produtiva da Saúde. Como é que o País, desse tamanho, fica 

dependente da China, para comprar máscara? Fica dependente para comprar álcool gel, o 

país do álcool? Ficou faltando álcool gel, deputado? 

A pandemia trouxe um aspecto que nós precisamos tratar. O país não pode ficar à 

mercê. Não é à toa que nosso PIB caiu 9.5%, e o PIB da China cresceu 11.7. Evidente, 

com todas essas coisas. Então, teve algumas necessidades aí que nós tivemos que superar 

dificuldades, nós tivemos que superar durante esta ...  

Se o senhor quiser, também, deputado, posso mandar encaminhar para o senhor a 

relação do que foi adquirido e o destino que vai ser dado pela prefeitura, para essas ... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Eu gostaria, por 

gentileza, agradeço desde já, Dr. Nacime. Quantas pessoas foram contratadas pelo 

hospital, no Hospital de Campanha? 
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O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Chegaram a trabalhar lá em torno de 

1.200 pessoas. Mas, evidentemente, com a queda da necessidade, nós fomos ajustando, 

naturalmente, a quantidade de pessoas, dentro das regras, dentro das normas emanadas 

pelos conselhos de classe. E estamos conseguindo manter a assistência num patamar que 

eu considero muito digno. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - O Hospital estava apto 

a receber pacientes em estado avançado da doença? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, ele chegou a receber, porque 

essa doença, do ponto de vista técnico, é muito traiçoeira. Ela causa uma hipóxia 

silenciosa, que às vezes o médico não percebe.  

Nós soubemos de casos, por exemplo, de um médico que foi atendido, não no 

Hospital de Campanha, num outro hospital, e chegou bem, falando. Doze horas depois 

ele estava entubado. Então, esse doente vinha das Unidades Básicas de Saúde, ele vinha 

das UPAs, ele vinha de outros hospitais (Inaudível.).  

Algumas vezes, quando chegava, ele já chegava numa situação que era 

identificável. Por isso tínhamos a classificação de risco. E a classificação de risco fazia 

com que você identificasse a gravidade daquele doente. Nós utilizamos uma classificação 

de NEWS. (Inaudível.) Ela dá uma fotografia, um panorama do risco da evolução daquele 

doente. Então às vezes chegava um doente que estava num risco de evolução mais 

avançado, que precisasse intubar.  

Por isso que se tinha o suporte daquela ala de 16 leitos de estabilização (Inaudível.) 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Quantas pessoas foram 

tratadas no hospital? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - 3 mil e 77, deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - 3 mil e 77, tá. Pela 

estrutura montada pela SPDM, o hospital era capaz de atender os pacientes diagnosticados 

pela Covid, que foram tratados pelo Iabas? 
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O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Não tinha relação nenhuma. Nunca 

houve transferência de doente de um lado para o outro. Nenhuma relação nesse sentido. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Mas estou dizendo, o 

hospital que vocês montaram, da parte de vocês, conseguia tratar os pacientes que eram 

encaminhados pelo Iabas? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Se nós conseguiríamos? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Exato. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Havia um protocolo de 

encaminhamento. Todos os encaminhamentos eram feitos pelo Cross. Quem 

encaminhava para lá, para cá, ou para algum outro hospital, era o Cross. O Cross que 

definia a chegada do doente. Então nós recebemos os doentes que foram encaminhados. 

Fazíamos o tratamento adequado desses doentes. Nós não éramos…  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Pela ordem. 

Atendimento direto, pelo encaminhamento. Perfeito. 

Quantos respiradores foram disponibilizados do hospital de campanha para vocês? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Nós tínhamos 17 respiradores lá que 

foram alugados. Não compramos nenhum respirador e não recebemos respiradores do 

Estado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Qual foi a empresa que 

alugou? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Não sei, deputado. Posso encaminhar 

também. Isso virou extremamente raro dentro do mercado. Nós, antes, já preparando, já 

planejando, já vendo a necessidade pela literatura mundial, pelas experiências mundiais 

da Inglaterra, da França, de outros, da Espanha, da necessidade de intubação, da 

necessidade de ampliação de leitos de UTI, a SPDM alugou 50 respiradores. Uma parte 

deles foi destinada ao hospital… (Inaudível.) 
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O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Você sabe qual foi o 

valor de cada aluguel de respirador? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Não sei, deputado. Posso encaminhar 

para o senhor os contratos. Aliás, já encaminhamos esses contratos. Tem no site. Eu não 

sei de cabeça. Mas tem o valor no site. Encaminhamos para a Assembleia naquela relação 

dos contratos solicitados. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Certo. Eu pediria, se 

pudesse, por gentileza, fazer esse encaminhamento, atendendo os nossos pedidos, por 

favor. Quais foram os fornecedores, por gentileza? Qual foi a forma da contratação da 

equipe médica que trabalhou no hospital de campanha? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, os fornecedores dos 

respiradores, ou de um modo geral? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Isso, os fornecedores 

dos respiradores. Quem alugou para vocês? E qual o valor que custou cada respirador? 

 

O SR. ANDERSON FERRARESI - O encaminhamento se dá via Presidência da 

CPI? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Isso. Obrigado. E qual 

foi a forma de contratação da equipe médica que trabalhou no hospital de campanha? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Nós iniciamos a tentativa de contratar 

médicos. Nós recebemos só dois currículos antes. Contratamos uma empresa PJ após a 

tomada de preço no mercado e após ter preços de referência dentro do mercado, dentro 

da própria contratação do governo estadual. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Tá. Então foi através de 

uma PJ. Você sabe qual foi a média salarial dos médicos e dos enfermeiros?  
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O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - O enfermeiro é contratado por CLT, 

deputado. Estou sem a hora médica. No Anhembi o comparativo lá foi de 150 reais. Deixa 

ver seu eu acho da enfermagem aqui. A enfermeira diurna ganha 4 mil 777 reais. Aí tem 

os adicionais noturno, que aumenta muito mais. O supervisor de enfermagem ganha 7 mil 

486 reais. E a hora médica, 155 reais.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Perfeito. Algum 

servidor público prestou serviço no hospital em caráter de urgência? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Não tenho conhecimento, deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Não tem conhecimento. 

Vocês tiveram dificuldade para contratar a equipe médica para prestar os serviços no 

Anhembi? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Sim. Até porque, naquele momento de 

extrema angústia e pânico dentro da sociedade brasileira, todos os serviços aumentaram 

por contingência, ou de leitos, ou de leitos de UTI. Daí um consumo muito maior de 

profissionais de Saúde. Não só médicos, enfermeiros, como outros profissionais, 

fisioterapeutas, “et cetera”.  

Então houve, em determinado momento, uma dificuldade. Vários hospitais de 

campanha, não só em São Paulo, interior do estado, abriram hospital de campanha. Região 

Metropolitana, outros estados. Várias empresas privadas levaram médicos daqui par 

outros estados. Então teve dificuldades. Seguramente não era... E talvez foi um 

impeditivo que acabou sendo... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Tá. Quantas empresas 

terceirizadas ou quarteirizadas foram contratadas para prestar serviço no hospital de 

campanha? Quais foram elas? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - De médicos? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Empresas. As empresas 

terceirizadas e quarteirizadas. 
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O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - O senhor está falando… 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Quantas empresas. 

Quantas empresas foram contratadas? 

 

O SR. ANDERSON FERRARESI - De serviço ou de fornecimento? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - De médico? Ou o senhor quer de todos 

os contratos? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - De todos os contratos. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - A relação está no site. Das empresas 

médicas, só uma empresa foi contratada. Hoje é só essa.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Ok, de médicos. E dos 

outros serviços? Segurança, limpeza, alimentação? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Todas elas, foi feito um processo 

seletivo de tomada de preço. E foram contratadas. Eu tenho a relação. Deixa eu ver se 

estou com a relação desses contratos. Mas está no site, e também podemos encaminhar 

para o senhor toda a relação. Já encaminhamos. Já está até... Os contratos já foram todos 

encaminhados, das empresas. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Vocês chegaram a 

publicar os recursos aplicados, receita e despesa do hospital de campanha, no site 

Transparência? (Inaudível.) 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Está no site do hospital 

de campanha. Quem foi o responsável pela escolha da localidade do hospital de 

campanha? Qual foi o critério avaliado para chegar à conclusão que aquela localidade, o 

Anhembi, era o local adequado para se montar o hospital de campanha? Houve um estudo 

prévio de viabilidade? 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Isso não posso responder porque essa 

decisão é do ente estatal, da Prefeitura. Quem definiu o local e fez toda a provisão de 

infraestrutura foi a Prefeitura. A Prefeitura e o Anhembi. Nós não entramos com nenhuma 

infraestrutura.  

Não entramos com nenhum aspecto de melhoria da infraestrutura, nada disso. Tudo 

isso foi por conta da Prefeitura. A escolha que se deu, pela Prefeitura, nós fomos 

convidados já com a definição feita de que seria naquele espaço o hospital, do Palácio de 

Convenções. 

Só para completar a informação anterior, deputado. Foram 15 empresas PJ, 

empresas que prestaram serviço. Tem limpeza, segurança, alimentação e todas as outras. 

Posso te afirmar que, no Cadterc, lavanderia, transporte, higiene, estamos abaixo do 

Cadterc do governo estadual, que é o caderno técnico do governo estadual, que é a 

referência de preço do governo estadual.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Tá bom. Muito 

obrigado. Quais hospitais… Aí vou perguntar ao doutor Ronaldo nesse momento. Quais 

hospitais ou unidades de Saúde a SPDM gerencia atualmente em São Paulo? 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Nós temos atualmente 19 

hospitais. Está todo mundo no nosso site. Eu posso dar essa lista. Tem o Hospital São 

Paulo, tem o Hospital Brigadeiro (Inaudível.) 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Era só. Senão vai se 

estender muito. Obrigado. Quantas empresas terceirizadas e quarteirizadas a SPDM 

possui com contrato em vigor, atualmente? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, qual é a pergunta? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Quantas empresas 

terceirizadas e quarteirizadas a entidade possui hoje, com contrato em vigor, atualmente? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Prestadoras de serviço, é isso que o 

senhor quer dizer? 
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O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Perfeitamente. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Podemos levantar, mas… 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Wellington, só uma questão de ordem. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Oi, José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Uma questão de ordem. Estou preocupado 

com o tempo nosso. Tem a Janaina, eu e o Sergio Victor para perguntar, e temos a segunda 

parte da reunião. Você ainda tem muitas perguntas? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Tenho mais oito 

perguntas. Eu procuro ser rápido. É que às vezes, a resposta, o doutor está explicando 

detalhadamente. Mas vou tentar ser o mais rápido possível. E até peço ao doutor Ronaldo 

que possa só… 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vamos ter que adiar a próxima reunião. A 

próxima reunião, de meio dia e meia, vamos ter que adiar. Não vai dar. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Perfeito. Vou tentar ser 

mais rápido, deputado José Américo. Vamos lá. 

Como é realizado os custos dos serviços a serem prestados em cada unidade 

hospitalar? Existe uma planilha de custos detalhada? Essa planilha é capaz de demonstrar 

a vantajosidade da prestação de serviço por parte da entidade? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, trabalhamos com um 

processo de custos. Todas as unidades têm centro de custo. Todas as unidades têm 

processo de contratação de terceiros, seja de insumos, seja de contratos médicos e não 

médicos. Isso tudo faz com que, como mostrei agora mesmo, seja em comparação com a 

BEC – Bolsa Eletrônica de Compras, seja em comparação com o portal da CGU, seja em 

comparação com o Comprasnet, que é o portal de compras oficial do governo federal, 
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seja com o Cadterc, que é o caderno técnico do Governo do Estado de São Paulo, aquilo 

que é possível comparar, nós contratamos abaixo dos valores de referência. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - A entidade já pensou 

em adotar um plano de carreira atrativo para os profissionais da Saúde, a fim de acabar 

com a rejeição dos contratos celetistas e prestar melhor serviço da Saúde de uma forma 

direta? Existem servidores públicos cedidos para a entidade? Se existe, como ele é 

remunerado? Quem controla a carga horária dos médicos e demais prestadores de 

serviço? 

Quero pedir para o deputado José Américo primeiro desligar o microfone, deputado 

José Américo, porque a voz de Vossa Excelência… 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA – PT - Desculpe, desculpe. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Obrigado. Pois não, 

doutor. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Os médicos contratados CLT, são 

muitos. Só nos últimos três anos, contratamos mais de 2 mil e 500 médicos CLT. O 

complemento vem por essas empresas, que o senhor não consegue contratar CLT. Eles 

batem ponto. Tem a conferência. Hoje temos alguns sistemas que controlam pelo telefone 

celular quem entra na unidade. Colocamos catraca lá no Anhembi.  

Em algumas unidades você não tem, o PJ, ele vai... O plantão administrativo, como 

no caso do Anhembi, ele ia três vezes por dia, colher a assinatura. Porque tem a 

documentação do médico. Colher a assinatura do médico, e o carimbo dele. Porque ele 

estava todo paramentado e você não conseguia fazer o reconhecimento facial. Aliás, 

estamos colocando agora no Hospital Brigadeiro agora uma experiência para 

reconhecimento facial. Com isso aumentamos os controles.  

Então os médicos batem ponto, como todos os outros profissionais, aqueles que são 

CLT. E você tem mecanismos de controle.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Quantos funcionários 

celetistas a SPDM possui? 
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O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Esses números, não temos. Mas ao 

redor de 52 mil.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Deixa eu perguntar uma 

coisa. A soma dos contratos diretos e prestadores de serviço superam 70% do valor 

global? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Não. Se o senhor pegar o valor do CLT 

e o valor dos contratos, vai dar 23% do contrato médico. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Qual é o valor do 

passivo trabalhista atualmente? É realizável alguma compensação financeira nos 

contratos em decorrência da condenação do Estado? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Posso responder a o que a deputada 

Analice perguntou? Nós tivemos cinco processos de PJs médicos tentando  configurar 

vínculo. Ganhamos três já. Depois da lei de terceirização, e uns quatro deles ser sócios da 

empresa, diminuiu muito o seu poder de argumentação, para dizer que ele era empregado, 

com reconhecimento de vínculo.  

Então a gente vem trabalhando muito forte. A maioria dos processos trabalhistas 

hoje é decorrente da CLT. O senhor pega o fato de que é obrigado a dar intervalo 

intrajornada. Que é um direito do trabalhador. Agora, o senhor pega isso no médico da 

UTI. Como é que o senhor vai dar intervalo intrajornada de uma hora para o médico da 

UTI?  

E depois você tem a extensão da jornada. Como é que você faz para controlar a 

extensão de todos os médicos, de todos os profissionais que saem? Tem que passar 

plantão, às vezes tem uma intercorrência.  

Então, você vai... Essas questões, do ponto de vista da CLT, são muito propícias, 

causam uma dificuldade, uma polêmica e você faz com que estimule o trabalhador a ir 

buscar as empresas. 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Deixa só eu fazer mais 

duas perguntas e já vou encerrar. Qual o nome da empresa de segurança que foi contratada 

pela SPDM no hospital de campanha? 
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O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Dimensão. 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dimensão. Perfeito. 

Última pergunta, em relação ao contrato de prestação de serviços de higienização 

com a empresa Brasanitas para a execução de serviços no Hospital de Diadema pelo valor 

ajustado com impostos de 59 milhões para a prestação de serviços pelo prazo de 12 meses 

no ano de 2015. 

O referido contrato foi sofrer aditivos anualmente, sempre (Inaudível.). Em 2019 o 

aditivo anual contou com a renovação no valor de 168 mil. Qual foi a base de cálculo 

utilizada para reajustar o contrato pelo triplo, aliás, 168 milhões, qual foi a base de cálculo 

utilizada para reajustar o contrato pelo triplo do valor inicial sem aumento da prestação 

de serviços? E os índices inflacionários para apresentar percentuais capazes de atingir 

esse valor. 

  

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, primeiro que essa 

(Inaudível.) 58 milhões, 168 milhões, não é real, não é verdadeira, 168 milhões é mais do 

que o orçamento inteiro, deputado. Está tendo aí algum equívoco, porque todos esses... 

Tem o processo de compras, tem o processo de contratação... 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu peço desculpas, não 

são milhões, é mil, tá? Seria 59 mil e depois foi para 168 mil o aditivo. Peço desculpas, 

realmente... Mas triplicou esse valor. 

  

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Quanto a esses contratos, nós enviamos 

para a Assembleia e estão abertos para qualquer dúvida. 

O Hospital de Diadema, só para dizer para o senhor, o reajuste dos contratos de 

gestão dele, de 2010 a 2020, foi de 91,5%, os índices inflacionários foram de 7,7% acima 

daquele reajuste de contrato. 

Então, eu vou verificar, deputado, a pergunta. Todos esses processos são feitos por 

pregão eletrônico e, como ele disse, estão abaixo do caderno técnico do Governo do 

Estado. E, se houve alguma correção, ou é por aumento de serviço ou é porque tem 

alguma correção aí do ponto de vista inflacionário. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito. 

Sr. Presidente, então eu agradeço as respostas dadas até o momento e devolvo ao 

presidente. 

Só, presidente Edmir Chedid, eu achei a questão dos números um pouco estranha. 

Não em relação, não vou dizer a SPDM, mas em relação ao que o Estado divulgou. No 

hospital de campanha seriam 2.100 leitos contratados. A SPDM relata que, por eles, foram 

310 leitos e, na oitiva que ouvimos com o Iabas, foram 518. No caso, somando, 828 leitos 

no total. Então, quer dizer, para 2.100 o número está muito diferente. São mais de mil 

leitos que estão desaparecidos e não sabemos quem é o responsável por esses leitos. 

Deixo essa indagação a todos os deputados, aliás, deixo isso aqui justificado a todos 

os deputados, porque eu acho muito estranho que, de 2.100 leitos, aproximadamente, que 

o Estado divulgou, só foram contratados 828, tanto pelo Iabas e pela SPDM. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

  

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Obrigado, Sr. 

Wellington. 

Eu queria só consultar a deputada Analice Fernandes para saber se não é ela que 

deve dirigir a reunião a partir de agora, porque eu assumi quando a senhora não estava. 

Analice? 

  

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pois não, deputado Zé Américo. 

  

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu assumi a Presidência 

quando a senhora não estava. Agora você está. 

  

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Na verdade a minha rede caiu, 

deputado, e eu não sabia que V. Exa. estava presidindo, porque eu não recebi nenhum 

comunicado do titular, do presidente titular. Ele retornou? Não retornou? 

  

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu ia passar para você, 

mas parece que ele está voltando. Então, dá a palavra para a Janaina, que é a próxima 

inscrita, e passamos para o Edmir Chedid direto, que está aí, presente. 

Então, Janaina Paschoal, com a palavra. 
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* * * 

  

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 

  

* * * 

  

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com a palavra a 

deputada Janaina Paschoal, mas, antes, só para esclarecer uma dúvida. O deputado 

Wellington deixou aqui uma fala de que o governo anunciou 2.100 leitos.  É isso, 

deputado Wellington? 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Deputada, até onde eu 

estou lembrado dos números, foram mais de dois mil leitos. Não lembro o número exato 

agora, mas foi o que eu achei estranho pelas contas que eu fiz, 518 leitos foram o Iabas, 

que ele disse, e 310 leitos, agora, a SPDM. 

  

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Mas o total ficou 

em “stand by”. O governador falou muito, o secretário, a respeito disso. Inclusive, o 

secretário municipal de Saúde explicou bastante sobre essa questão. Foram, assim, várias 

indagações. 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vou tentar pegar pelo 

noticiário e até o final da CPI eu tento apresentar. 

  

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputada Janaina. 

  

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Deputada Analice, pela ordem. 

  

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, 

deputado, presidente. 

  

* * * 

  

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 
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* * * 

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agradeço a presença do José 

Américo e de Vossa Excelência. Cumprimento, também o Wellington Moura. 

Antes de passar a palavra à nobre deputada Janaina, que está inscrita, nós temos três 

inscrições de deputados. A Janaina, o deputado José Américo e o deputado Sergio Victor. 

Eu gostaria de fazer umas sugestões a Vossas Excelências. Para suspendermos a 

outra oitiva que temos hoje, fecharíamos esta reunião, já estaríamos com ela, pode-se 

dizer a quatro, cinco minutos para encerrar o tempo regimental, reabriríamos a próxima 

reunião às 12 e 50, daria um pouco de tempo para cada um tomar uma água, 

continuaríamos a ouvir a SPDM e postergaríamos a outra reunião para a semana que vem. 

  

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, presidente. 

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputada 

Janaina. 

  

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - A outra pessoa a ser ouvida, quem seria? 

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É um representante da 

Secretaria de Estado, o Sr. Danilo Cesar Fiori. Ele é o coordenador de Saúde da 

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

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É, talvez ficar para a semana que vem 

fosse interessante, porque daqui a pouco até teremos o horário do plenário também. 

Mas eu ia pedir à V. Exa., se por uma questão regimental for necessário fechar esta 

reunião e chamar outra, eu iria pedir que nós não esperemos tanto tempo para isso. Se V. 

Exa. der cinco minutos de intervalo, porque, assim, eu tenho duas preocupações. A 

primeira é que esse tempo de 25 minutos não dá para muita coisa, então não vejo muito 

sentido, com todo o respeito, e eu tenho medo de a gente perder o quorum. Se V. Exa. 

encerra essa e dá dois minutos, três minutos e já chama a próxima, nós garantimos o 

quórum. Se esperar 25 minutos eu já não sei, então a minha sugestão seria intermediária, 
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passar a outra testemunha para a semana que vem, acho adequado, e encerrar esta para 

atender o Regimento, mas imediatamente já instalar a segunda. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Boa sugestão, se todos 

concordarem (Inaudível.) dessa forma. Um pouco antes de encerrar a gente já convoca a 

próxima extraordinária. Encerrando, a gente já reabre e dá continuidade e encerramos 

essa oitiva de hoje.  

Todos concordam? Deem um “ok” se estiver tudo bem. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - De acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está bom. A gente pode 

suspender, então, o Sr. Danilo para a próxima semana. Todos concordam também? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim, claro. Presidente, só um minuto. 

Quero dizer por que eu concordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Passo a palavra à deputada 

Janaina, então, lembrando o deputado... Está falando conosco? Desculpe, José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu quero dizer que eu concordo, até porque 

eu tenho mais perguntas para o Danilo, eu tenho o dobro de perguntas para o Danilo do 

que o Wellington Moura fez hoje para a SPDM. Então, para mim, é importante que seja 

na semana que vem, porque eu estou trazendo um caderno de perguntas para ele. Só uma 

pequena ironia. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está certo, excelência.  

Então, dando continuidade, passo a palavra à nobre deputada Janaina Paschoal pelo 

prazo regimental de dez minutos. Faça seus questionamentos. Muito obrigado. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Então eu vou fazer as minhas perguntas 

nesta reunião, é isso, excelência? Porque eu tinha entendido que V. Exa. ia encerrar. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos dar continuidade, 

como a senhora propôs, até 12:50, convocamos, já reabrimos e damos continuidade. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Ok. Obrigada, presidente. 

Primeiramente, eu queria cumprimentar V. Exa., os colegas e os depoentes, seus 

advogados, presentes desde o início desta manhã. Queria também registrar, na verdade, 

eu só vim saber que o Dr. Ronaldo Laranjeira era presidente da OS já na condição de 

deputada, porque eu sempre conheci e admirei o trabalho do Dr. Ronaldo Laranjeira como 

professor. 

A tela caiu aqui. Não sei se os senhores estão me ouvindo. A tela caiu. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Estamos vendo. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Ok. Eu sempre conheci, respeitei e 

admirei o trabalho do Dr. Ronaldo na seara do enfrentamento dos problemas envolvendo 

drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. No início dos anos 2000 eu presidi o Conselho 

Estadual de Entorpecentes, na época se chamava Conen. Então tive a oportunidade de 

participar de vários eventos.  

O Dr. Ronaldo tem uma linha, vamos dizer assim, acadêmica mais próxima da 

minha, muito embora eu seja da área do Direito. Ele trabalha mais na linha do 

absenteísmo. Então, assim, eu tenho uma admiração por esse trabalho acadêmico.  

Eu até me surpreendi quando visitei o hospital, se eu não me engano, o CAISM, aí 

eu vi a plaquinha, o nome do Dr. Ronaldo. Falei: “Ah, ele é médico aqui?”. E o psiquiatra, 

Dr. Rafael, que me recebeu nessa visita, falou: “Não, ele é o presidente da SPDM.”.  

Naquele momento, essa fala, para mim, não significava nada, porque eu ainda tinha, 

eu iniciei o meu trabalho como deputada com a ideia que eu acho que é a da maior parte 

dos cidadãos, de que se você entra em um hospital público ele é do Estado. Então eu 

demorei muito para entender essa dinâmica.  

Lembro bem da visita que eu fiz ao Hospital do Mandaqui, quando os médicos que 

me recepcionaram... Eu acho que o Mandaqui não é SPDM, não é? Pelo o que eu sei, não 

é SPDM. Mas os médicos que me recepcionaram falavam assim: “Olha, deputada, essa 

área aqui é pública, aquela ali é OS.”. Então eu fiquei, assim, até zonza, porque dentro de 

um mesmo hospital tinha uma área que era pública, uma área que era OS.  
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Então, assim, estou só aqui registrando que realmente, talvez até falte um pouco, 

por parte do governo, esclarecer isso à população, sabe? Claro que o que interessa para a 

população é a qualidade do serviço, mas eu mesma, na condição de advogada, professora 

de Direito, só fui entender essa miríade jurídica, esse labirinto jurídico que é o sistema de 

prestação de serviço de saúde já na condição de deputada. 

Então aqui fica o meu reconhecimento ao trabalho do Dr. Ronaldo, professor 

Ronaldo Laranjeira, nessa seara da prevenção, sobretudo da prevenção e do tratamento 

de drogadição.  

Eu nunca recebi queixas do serviço prestado pela SPDM. Nunca recebi, assim, de 

pessoas entrando em contato. Também é difícil saber se o usuário tem conhecimento de 

quem é que está prestando esse serviço. Mas lembro, me chamou muito a atenção um 

elogio que eu recebi a uma UBS. A UBS de Água Rasa é da SPDM? Água Rasa? Sabe 

dizer? 

 

O SR. - É. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - De Água Rasa, porque, diferentemente 

de outros equipamentos lá, estavam fazendo tratamento precoce para a Covid. 

Diagnosticou, já estavam dando medicação. E eu briguei muito com o governo para que 

nós adotássemos essa orientação. Então quero fazer esse registro, porque não tem nenhum 

tipo de preconceito com o trabalho, muito pelo contrário, as notícias que chegam ao 

gabinete são elogiosas.  

Mas eu queria debater um pouquinho esse conceito mesmo, não no sentido de 

divergir, mas de algumas preocupações que eu tenho. Então, assim, primeira preocupação 

que eu tenho e venho levantando desde o início do meu mandato é com o teto 

constitucional para fins de remuneração. 

Então a pergunta que eu faço aos senhores, e aí, obviamente, fiquem à vontade 

quem entender que deve responder, é: A SPDM recebe exclusivamente recursos públicos 

ou ela também, em seus diversos equipamentos, atende convênio e/ou privado? Ou seja, 

se seria uma forma mista de prestar serviços. E, em sendo apenas recursos públicos, mas 

se forem só recursos públicos, eu queria saber se existe a preocupação com a observância 

do teto constitucional, não só no pagamento dos celetistas, mas também no pagamento 

dos médicos PJ. E aqui eu quero registrar que eu compreendo que nós não temos muito 

como trabalhar fora da realidade. E o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado 
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disse aqui na CPI que os médicos não aceitam ser subordinados, que os médicos só 

trabalham em PJ, e que eles, TCE, já nem consideram essa forma de contratação como 

quarteirização, muito embora muitos colegas aqui da CPI tenham a visão de que é 

quarteirização.  

Então eu compreendo essa realidade, não critico, não acho que seja algo 

problemático, entendo que é uma situação posta. Mas me incomoda muito quando eu 

recebo a informação no gabinete, e aí é uma informação que vem referente a OSs em 

geral, de que as OSs pagam salários muito elevados para médicos, que tem médicos, e aí 

entram geralmente médicos com funções de direção, que ganham cem mil, duzentos mil. 

Eu cheguei a receber informações de 300 mil por mês. Então eu queria entender como é 

que funciona isso. Porque se o dinheiro é todo público, me parece que alguns critérios 

tem que haver, porque se não fica muito confortável. A pessoa vai prestar serviço a um 

hospital privado, o mercado regula. Mas no sistema público, não importa qual modelo, o 

mercado já não regula tanto. Então gostaria de ouvi-los sobre essa questão. Eu gostaria 

de ouvi-los. Eu vou fazer todas, porque eu não tenho tantas perguntas assim. Eu gostaria 

de ouvi-los.  

Eu anotei aqui, o Dr. Salomão disse que o contrato para o hospital de campanha foi 

de 35 milhões, 310 leitos. A SPDM, eu posso estar equivocada, mas pela observação é a 

maior OS com contratos no estado de São Paulo com o poder público. E o Iabas fez uma 

contratação que, pelo que eles disseram aqui, foi o dobro do que fez a SPDM. Aí eu 

pergunto, é razoável que a OS que tem os maiores vínculos em termos de quantidade de 

contratos de gestão de equipamentos, que no momento de emergência ela firme um 

contrato que é metade daquele firmado com uma outra OS?  

E eu vou ser muito direta aqui por que eu estou fazendo essa pergunta. Quando os 

meus colegas deputados estaduais visitaram os hospitais de campanha, e eles tiveram 

muita dificuldade para entrar no lado do Iabas, e mostraram todo aquele espaço vazio, e 

foram acusados de invasores... O pessoal da organização, se puder voltar a tela para o 

pessoal da SPDM, porque eu estou vendo aqui os livros do deputado José Américo. Tem 

como voltar aqui, não? Não? É ruim falar olhando para os livros e não para as pessoas. 

Deixa eu ver se eu consigo. É, eu não consigo. Bom, vou seguir falando aqui com os 

livros.  

Eu fiquei com a sensação de que os meus colegas foram acusados de invasão porque 

eles encontraram algo que não queriam que fosse visto. Eles foram acusados de 

bolsonaristas, de extrema direita, e ali havia colegas de todos os partidos. Então qual foi 
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a sensação que eu fiquei como cidadã? Que do lado da SPDM foram prestados serviços 

reais e do lado do Iabas, não, que ali foi um teatro, cenário, talvez, para só justificar a 

saída do dinheiro.  

Então eu queria ouvi-los, como foi essa contratação? Em nenhum momento os 

senhores se dispuseram, por exemplo, a assumir todo esse risco? Chegaram a perguntar 

para os senhores se os senhores teriam condições de assumir uma responsabilidade maior? 

Eu queria saber, assim, os pormenores da conversa, sabe? Porque quando o Iabas esteve 

aqui, eles disseram que o plano de trabalho foi debatido, que eles tiveram reuniões para 

debater o plano de trabalho. Ué, eu imagino que isso tenha acontecido com o lado dos 

senhores também. Em nenhum momento houve a seguinte pergunta: “Olha, os senhores, 

que estão tão acostumados a prestar serviço em São Paulo, os senhores têm condições de 

fazer o todo? Ou não?”  

Então eu queria entender os detalhes dessas conversas. Eu não estou falando dos 

contratos, estou falando do antes do contrato. Esse é um ponto. Uma outra questão, essa, 

mais delicada, é a seguinte: o Dr. Salomão disse que quem encaminhava os pacientes para 

o hospital de campanha - e entendam aqui, eu não estou colocando nenhuma dúvida sobre 

a qualidade do trabalho no hospital de campanha do lado da SPDM, porque eu não recebi 

críticas, muito pelo contrário. Mas que quem encaminhava era o Cross. Uns meses atrás, 

eu acho que já ainda no ano passado, eu fiz uma visita ao Cross para entender como é que 

funcionava; fiquei ali acompanhando os encaminhamentos, lembro do caso da menininha 

que caiu, bateu a cabeça, precisava de um neuro. E eu vi a notícia recentemente de que a 

SPDM vai assumir o Cross, e que houve algum tipo de questionamento judicial.  

Quando eu fiz a visita era uma OS de engenheiros. Eu fui recebida pelo Dr. Nápoli, 

que me pareceu uma pessoa muito competente, por sinal, muito atenciosa, que amava 

muito todo o trabalho. E aí eu vi essa notícia de que a SPDM iria sumir. Então primeiro 

eu gostaria de saber, a SPDM assumiu, assumirá, o Cross? Se já assumiu, desde quando? 

Nesse período de pandemia já era a SPDM que fazia os encaminhamentos? Se não 

assumiu, quando assumirá, se é que assumirá? Se houve questionamento judicial, quais 

são as alegações para esse questionamento? E aí uma pergunta mais complicada, mas 

muito importante: que garantia os hospitais públicos propriamente, ou os hospitais 

gerenciados por outras OSs, terão de que a SPDM, controlando os encaminhamentos, não 

mandará os casos mais problemáticos para os outros, ficando com os casos - eu vou 

utilizar a palavra “melhores” porque esse “melhores” pode ser algo bastante amplo: 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

menos difíceis, ou mais interessantes, sob o ponto de vista de estudos, ou mais rentáveis, 

sob o ponto de vista de preço do procedimento.  

Então eu queria, de maneira bem detalhada, entender qual era esse procedimento aí 

da SPDM no Cross, e saber por que a outra OS foi afastada. Vejam, eu até quando soube 

que era uma OS administrada por engenheiros, eu estranhei muito. Mas quando eu fui 

visitar, eu até entendi, porque é tão técnico aquele trabalho, tão tecnológico; então eu 

queria entender os detalhes dessa mudança, se é que ela aconteceu conforme a imprensa 

está noticiando. E aí, essa é especificamente para o Dr. Laranjeira: Dr. Laranjeira, eu não 

consigo lembrar quem foi, nem em que contexto foi, porque nos gabinetes eu imagino 

que com os colegas seja a mesma coisa, mas recebemos tanta gente, com tantas pautas 

diferentes, e às vezes a pessoa te pede em uma reunião para tratar de um tema, e quando 

vê está falando de outro; mas eu lembro de uma senhora que esteve no gabinete e me 

falou do trabalho que a SPDM faz na Rua Helvetia, lá na Cracolândia.  

E eu acabei aprofundando mais esse trabalho, eu lembro que ela elogiava muito um 

serviço prestado lá para o pessoal que está na Cracolândia, de tratamento de pés. Eu falei: 

“Mas como assim, fazer os pés?” Ela falou: “Não, porque são pessoas que têm os pés 

muito machucados, então o serviço de fazer o pé daquela população é algo, assim, muito 

bonito, muito importante para a saúde”. E aí ela me mostrou todo o equipamento para as 

pessoas ali tomarem banho, que as mulheres recebem calcinhas descartáveis. Eu queria 

entender melhor como funciona esse trabalho na Cracolândia. E aí faço a pergunta para o 

senhor, Prof. Ronaldo, que eu fiz para essa senhora, cujo nome não me lembro, nem cuja 

função era. Um serviço dessa natureza, prestado de maneira perene, institucionalizada, 

numa região como aquela, não acaba sendo um serviço que, como é que eu posso dizer, 

que institucionaliza a Cracolândia?  

Porque, assim, eu queria entender há quantos anos esse serviço está lá, o que se 

conseguiu de melhora com esse serviço, sabe? Até pela linha do senhor, que eu sei que é 

uma linha que não é uma linha de incentivo, que o senhor nunca defendeu, por exemplo, 

pautas que outros psiquiatras que compunham o Conselho defendiam, como distribuir 

droga gratuitamente de boa qualidade, ou dar espaços, vamos dizer assim, onde as pessoas 

pudessem usar sua droga de maneira segura livremente - essa nunca foi a linha do senhor. 

Mas eu confesso que quando li, e vi, e ouvi, sobre uma estrutura desse tamanho dando 

condições para aquelas pessoas permanecerem ali, a sensação que eu tive é que era algo 

que compactua com a Cracolândia como está. Entendeu?  
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E como a gente está em meio a uma eleição, a uma discussão eleitoral, e aí eu não 

estou fazendo, puxando, vamos dizer assim, tentando defender candidato nenhum, mas 

eu acho importante a população entender o que é que está sendo feito na Cracolândia, o 

que isso melhorou até agora, ou, se não melhorou, o que não deu certo, o que vai ser 

alterado, quanto custa esse serviço para a população. Aí, nessa parte, eu queria ouvir o 

Dr. Laranjeira. Então as minhas indagações seriam essas, Sr. Presidente, cumprimentando 

as pessoas que se dispuseram a estar presentes aqui, não só na semana passada, mas nesta 

também, desde o início da manhã. Muito obrigada. 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Obrigado, Dra. Janaina. Obrigado 

pelas palavras elogiosas. É bom ver a evolução da vida, também lembro de você há tantos 

anos como batalhadora. A gente faz várias coisas simultaneamente. A vida acadêmica me 

trouxe aqui para a SPDM, como a SPDM, ela é, os sócios são os professores titulares, eu 

acho que virou uma dedicação acadêmica da minha parte nesses últimos anos, eu acho 

que eu vou talvez ficar ainda um tempo a mais, para ser representante da assembleia de 

sócios, de professores titulares, aqui na SPDM. Então é meio estranho mesmo.  

Mas uma coisa que eu posso antes de começar garantindo assim, nós não temos 

ninguém ganhando acima do teto constitucional, no sentido, todos os nossos salários estão 

no Portal da Transparência. Eu acho que isso é uma coisa importante. Todos os salários 

estão lá, de cada unidade. Não tem o nome das pessoas, porque isso já foi um debate 

enorme, mas os salários de cada unidade estão lá descritos quais são os salários, revisto 

pelo TCE. O que não falta para a gente aqui, eu também me acostumei a fazer ao longo 

desses anos, é como receber todas as formas de controle, quer seja na CPI, quer seja no 

Tribunal de Contas do Estado, do Município, do TCU; nós fazemos e mostramos, nós 

temos tudo bem acertado.  

Então não fazemos nada que não seja legal. Temos um departamento jurídico que 

nos fiscaliza também internamente, o nosso controle. Nosso manual de compliance não 

permite essa coisa de ter salários fora do mercado. Não existe isso, tanto que os salários 

que às vezes possam ser diferentes a SPDM tem uma parte privada, nós temos uma 

faculdade privada, temos uma parte da medicina suplementar privada, e que gera um 

dinheiro, comparando com o orçamento geral, que não é muito grande, mas servem, às 

vezes, para pagar pessoas que tenham as funções mais complexas, como os próprios 

superintendentes: eles não são só diretores de hospital, eles fazem a parte acadêmica, eles 

fazem uma série de partes, e eles têm um salário, mas eu digo, não é público, vem da parte 
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privada da SPDM. O que eu acho importante na sua pergunta é falar que todo salário 

originário de serviço público está já disponível em todos os nossos sites, para não ter essa 

ideia de que a organização social paga salários ilegais. Isso não existe. Já foi objeto 

inúmeras vezes de questionamento, até dentro da própria universidade. Pode ser 

pesquisado o quanto quiser, que felizmente não se faz isso aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Doutor Laranjeira. 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou interrompê-lo. Nós 

estamos aqui no último minuto. Então eu vou dar por encerrada. Antes de dar por 

encerrada a presente sessão, convocar os Srs. Deputados para a décima quinta reunião 

ordinária desta CPI com a pauta da décima quarta reunião, que é a oitava do Dr. Laranjeira 

e toda a equipe da SPDM, para que a gente possa ainda ouvir os deputados: deputada 

Janaina Paschoal, que já fez seus questionamentos, a resposta do Dr. Laranjeira, o 

deputado José Américo e o Sergio Victor. Dou por encerrada a presente reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


