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CPI - QUARTEIRIZAÇÕES (2) 

16.09.2020 

 

* * * 

  

- Abre a reunião o Sr. Edmir Chedid. 

  

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu declaro aberta a 15ª reunião 

da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de 24/2020, com a finalidade de 

apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, 

contratos de gestão e outros ajustes firmados com o Governo do Estado de São Paulo no 

terceiro setor. Quero registrar a presença dos deputados verbalmente, nobre deputada Janaina 

Paschoal?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente, deputada Janaina 

Paschoal. Nobre deputado José Américo?  

 

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

 

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

Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha? Nobre deputada Analice Fernandes?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Presente, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente a nossa vice-

presidente, Analice Fernandes. Nobre deputado Thiago Auricchio? Nobre deputado 

Wellington Moura?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presente, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente o nobre deputado 

Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor? E este presidente, presente o nobre 

deputado Sergio Victor?  

 

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

 

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

Sergio Victor, e este deputado, na Presidência, presente. Há o número regimental para dar a 

continuidade, então registro a presença de todos os nobres deputados. Solicito à secretária a 

leitura da Ata da reunião anterior – não houve tempo de ter elaborado a Ata da reunião 

anterior.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Em sequência, vamos 

dispensar. De acordo, deputados?  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputada Janaina?  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Era isso o que eu iria solicitar, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo, então por solicitação 

da nobre deputada Janaina, vamos dispensar a leitura da Ata da reunião anterior, e dar 

sequência. Na 14ª reunião, a nobre deputada Janaina Paschoal fez todos os seus 

questionamentos ao Dr. Laranjeira. Ele já nos respondeu quanto à questão salarial de toda a 

transparência da SPDM no que diz aos recursos oriundos da organização social, de contratos 

com o Governo do Estado, com entes públicos, demonstrando a transparência, o Portal da 

Transparência.  

Então quero, por gentileza, Dr. Ronaldo, que o senhor continue respondendo todo 

aquele questionamento da nobre deputada Janaina Paschoal. E temos o deputado José 

Américo, e o deputado Sergio Victor. Devolvo a palavra ao senhor, e desde já agradecendo 

a presença. Estamos ouvindo aqui o Dr. Ronaldo Laranjeira, junto com toda a diretoria da 
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SPDM, estamos aqui desde às 10 horas e 20 minutos, ininterruptamente, nesta CPI das 

Quarteirizações. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores da SPDM, e também a presença 

dos Srs. Deputados. Devolvo a palavra ao senhor, para dar sequência às respostas ao 

questionamento da deputada Janaina. Obrigado, Dr. Laranjeira.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Obrigado de novo, eu queria talvez 

corrigir um pouco. Assim, os funcionário, repito, estão com os salários disponíveis no nosso 

sistema de transparência, cada hospital tem os salários de todo mundo. Pode ser que exista 

alguém que ganhe acima do teto constitucional, que são funcionários antigos, e que 

eventualmente possam ter um salário que foi reajustado, e tenha superado o teto 

constitucional, porque também não dá para diminuir salários das pessoas.  

Você tem leis, na parte privada, em que a gente não pode fazer esse tipo de mudança 

trabalhista. Talvez eu vou tentar responder a outra parte que mais me cabe, que é a parte da 

Helvétia, e em seguida o Dr. Nacime responde a parte dele, que é o hospital de campanha, e 

toda a parte da Cross, que eu acho que vai ser melhor respondida pelo Dr. Nacime. A 

Cracolândia, Dra. Janaina, é uma das maiores vergonhas da cidade de São Paulo, e nós 

estamos acompanhando isso há mais de 20 anos, não é?  

Uma das ideias que surgiram, há uns dez anos atrás, foi ter criado o sistema, o prédio 

da Helvétia, era um prédio abandonado do estado de São Paulo. E era ideia ali fazer o que a 

gente chama de uma linha de cuidados com os dependentes de crack, são mais de dois mil 

dependentes de crack ali perambulando, segundo as últimas pesquisas lá na Cracolândia.  

Então, a ideia do setor da Helvétia seria criar uma linha de cuidados para tirar aquelas 

pessoas da Cracolândia. Então a ideia é ou lavar o pé, ou tomar banho, mas os dois andares, 

três andares de cima, tem unidade de desintoxicação. Todo mundo que vai lavar o pé ali ele 

é estimulado a ser desintoxicado, ou para sair da ala de desintoxicado, e ir para um outro 

sistema de tratamento. E no topo do prédio da Helvétia tem lá uma moradia assistida para as 

pessoas que estão lá já há meses sem usar drogas, mesmo ali na Cracolândia.  

Então, nós temos todos os dados, e estamos publicando esses dados. Já passaram pela 

Cracolândia, ao longo desses últimos cinco anos, mais de 13 mil pessoas, que a gente tem os 

registros da evolução dessas pessoas. Então eu sou sempre absolutamente contrário à ideia 

de perpetuar o problema, mas ao mesmo tempo a gente não pode, no setor de saúde, tem esse 

conceito de linha de cuidado, não é? Que você está lavando o pé da pessoa, ou permitindo 

que ela tome banho, que você não está estimulando essa pessoa a sair do crack. Então esse é 
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um conceito que existe em vários países, nós não criamos da cabeça, a própria Secretaria 

Estadual da Saúde que fez a estratégia geral, e concordou com esse tipo de ideia.  

E, infelizmente, com tudo o que esse programa faz, a Helvétia, e continua fazendo, a 

Cracolândia continua viva e aumentando. Por isso que eu, no começo, falei que é uma 

vergonha. Porque o crime organizado continua lá, a nossa última pesquisa mostrou isso, que 

o orçamento – cada usuário de crack na Cracolândia consome em torno de R$ 140 por dia de 

crack. Foi na primeira página da “Folha de S.Paulo” essa pesquisa, então, gerando aí uns dez 

milhões por mês de orçamento para o crime organizado lá na região da Cracolândia.  

Então achar, a Helvétia faz uma parte, assim, de cuidar minimamente, encaminha as 

mulheres que estão grávidas para o pré-natal, faz uma série de cuidados, que são cuidados 

básicos, as comunidades tratam as pessoas que têm outras doenças, como tuberculose e sífilis. 

Foi lá que nós descobrirmos aí que 30% das mulheres tem sífilis, 15% dos homens, e a gente 

trata, então, é lógico que achar. Eu falo, depois de tantos anos tentando dar opinião na 

Cracolândia, que nós estamos perdendo de dez a zero na Cracolândia.  

Nós estamos fazendo, o setor Saúde faz uma parte significativa, mas o crime 

organizado continua absolutamente comandando a região. Então eu não me sinto 

envergonhado, mas pelo contrário, sinto que tecnicamente é o que tem que estar lá presente, 

mais que os outros passos, infelizmente, não foram dados. É por isso que fica com essa 

frustração, não é?  

Como se a gente estivesse perpetuando o problema. Idealmente era para dar uma 

saída, tratar a pessoa, para ela sair da Cracolândia, mas, infelizmente, uma parte sai, e uma 

parte continua. Por isso que é complexa essa resposta da deputada. Eu deixo agora o Dr. 

Nacime falar desses, dos problemas levantados.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputada Janaina, eu só quero enfatizar: 

o primeiro contrato de gestão, no contrato de gestão, as OSs são obrigadas a fazer anualmente 

uma pesquisa de mercado, com salários de diversas instituições. Isso é feito regularmente, já 

foi feito pelo Proasa, foi feito por outras instituições, que buscam no mercado instituições do 

mesmo tamanho, e do mesmo perfil, públicas e privadas, para balizar os salários dos contratos 

de gestão.  

E nisso o Tribunal de Contas avalia antes. Então, tudo aqui que o Ronaldo colocou, 

todos os salários que estão colocados ali, são de conhecimento de cada unidade de saúde, e 

que o recurso vem dos contratos de gestão que estão explicitados nos respectivos sites, nos 

respectivos planos de salário de cada unidade. Eu só queria colocar para a senhora a 
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dificuldade no teto constitucional. Eu peguei, em 2004, o teto constitucional definido pelo 

governador da época, Geraldo Alckmin, era R$ 12.720,00. Esse foi o subsídio definido, 

determinado por ele em janeiro de 2004.  

O atual, feito agora pelo governador Doria, é de R$ 23.048,00. Então nós evoluímos, 

em termos de subsídio do governador, de R$ 12.720,00, de 2004, para R$ 23.048,00. Se a 

senhora pegar 12.720, e for fazendo as correções pelo dissídio coletivo, no caso da categoria 

médica que é similar à das outras, nós teríamos hoje quase 31 mil, só pela correção do dissídio 

coletivo, e quem é contratado CLT, e a instituição que o contrata como CLT, é obrigada a 

dar, é obrigatório o dissídio coletivo. Então a senhora veja que só nisso a diferença de 31 mil 

para 23 mil dá quase um terço, R$ 8.000,00 de diferença, só na correção – e fora a questão 

de mercado etc.  

Então é uma dificuldade você colocar o teto constitucional para uma entidade privada, 

que contrata CLT, haja vista as necessidades aí de correção do dissídio coletivo. E como eu 

mostrei para a senhora, desde 2004 nós teríamos essa diferença que não é pequena em termos 

de contrato. Dois, nós não recebemos, deputada, nenhuma visita dos deputados do lado da 

SPDM, não recebemos. Nós tivemos visita de deputados de uma comissão, eu não me lembro 

agora, de fiscalização, em Guarulhos, que recebemos em Pedreira.  

Em algumas unidades eles foram, os deputados foram recebidos, e nós não tivemos 

nenhum problema, foi agora recente. Então eu não posso dizer para a senhora o que aconteceu 

no outro lado, porque nós não tínhamos a menor relação. E também, todas as visitas que nos 

procuraram, todas as fiscalizações, eles entraram, verificaram. Teve um grupo de vereadores 

que foi até o Hospital do Anhembi, e foram bem recebidos. Do nosso lado, está tudo sem 

nenhum constrangimento, sem nada, absolutamente nada.  

O que eu posso dizer para a senhora é que nós fomos convidados a montar esses 310 

leitos no Palácio de Convenções do Anhembi. Ali no Anhembi, acho que todo mundo 

conhece, é um negócio enorme e imenso, nós não sabíamos como é que ia se desenrolar 

aquilo. A convocação, e a solicitação, para que a SPDM respondesse àquela necessidade da 

pandemia, daquela necessidade social e o nosso compromisso de ajudar, e moral e ético, de 

fazer alguma coisa, era relativo ao hospital, a parte, do Palácio de Convenções do Anhembi. 

E ali que nós recebemos toda a estrutura montada, toda a formulação e tal.  

Nós fizemos algumas melhorias ali, do ponto de vista de gestão, de fluxo etc., e 

fizemos as contratações devidas para que o início do processo se desse a contento. E a gente 

pudesse já receber os doentes. Nós começamos, o Hospital do Anhembi, no dia 11 de abril 

que nós recebemos os primeiros pacientes, e a partir daí teve um pico grande em maio, com 
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92% de taxa de ocupação. E depois, graças a Deus, houve uma diminuição da necessidade, e 

nós conseguimos fechar o hospital no dia 8 de setembro, agora, encerrando as atividades 

assistenciais.  

Nós não fomos consultados em nenhum momento para ampliar o nosso serviço, não 

fomos consultados em nenhum momento para assumir. Eu posso dizer para a senhora que 

nós fomos chamados exatamente para aquele espaço do Palácio de Convenções, que foi onde 

nós trabalhamos ali, toda a equipe trabalhou ali, e algumas coisas nós fomos fazendo.  

Como eu disse, todo o controle de pessoal – colocamos catracas, algumas melhorias 

do ponto de vista de gestão, foi o que nós fizemos, uma obrigação nossa fazer, não se 

esperaria de nós outra coisa do que tentar melhorar as condições dali. Então eu posso lhe 

afirmar categoricamente.  

Com relação ao Cross, o Cross é uma instituição importante, é uma unidade 

importante, importantíssima do ponto de vista técnico. A entidade que está lá, a OS que está 

lá, e que vem gerenciando muito bem o Cross há cerca de dez anos, não quis mais participar 

agora do novo chamamento ao Cross. Decisão do conselho administrativo do Seconci, que 

preferiu declinar da participação.  

O Cross tem um aspecto, deputada, que é da regulação em si. Onde que vai alocar 

aquele doente, a complexidade daquele doente, o serviço, o controle dos serviços, o controle 

do número de leitos. Tem um aspecto de infraestrutura que a senhora viu lá, que é muito 

complexo, a (Ininteligível.) em todos os municípios do estado de São Paulo. Aqui tem uma 

complexidade, do ponto de vista técnico, muito grande. Você tem que ter um sistema 

poderoso para poder fazer esse manejo, essa regulação dos pacientes em tempo real, e servir 

aí a população.  

E entendíamos que nós poderíamos contribuir, e nós fizemos um projeto, neste 

projeto para o Cross, frente ao edital que foi publicado pelo Governo do Estado, nós fizemos 

um projeto, porque neste chamamento de OS, não é só o valor financeiro, é o projeto e o 

valor financeiro. São duas condicionantes colocadas aí pelo Supremo Tribunal, pelos órgãos 

de controle, pelo TCU etc., no sentido de que nós teríamos nesse projeto uma participação, 

uma formatação do ponto de vista gerencial e técnico, mas a regulação. Nós manteríamos 

todos os seus funcionários atuais lá, que trabalham muito bem na regulação, e que houvesse, 

por parte da própria secretaria, a assunção desta função de regulação.  

Foi uma gestão nossa, no sentido de que nós tivéssemos menor conflito de interesses 

possível e imaginável, no sentido de assumir estes doentes. Eu posso dizer para a senhora 

que nós não temos medo de doentes complexos. Lá no hospital, por exemplo, aqui no 
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Brigadeiro, é de altíssima complexidade: transplante de fígado, transplante de córnea, 

transplante de rim, neurocirurgia.  

 

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

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Claro.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Quando eu falo em complexo, talvez a 

palavra tenha sido inadequada, até porque esses quadros de complexidade, sob o ponto de 

vista médico, são os quadros melhor remunerados, quando eu quis dizer o seguinte: aquele 

cidadão que sofre um acidente de moto, está todo quebrado, entendeu? Eu quis dizer assim, 

aqueles casos menos interessantes. Qual vai ser a garantia de que, com esse poder nas mãos, 

a SPDM não vai escolher aquilo que vai para os seus equipamentos?  

O senhor entendeu a minha preocupação? Por exemplo, eu vi aí na apresentação 

inicial regras de “compliance”, não é? Essa ocupação do grupo, vocês já estão pensando em 

regras de “compliance” para essa atividade? Entendem? Eu sei que quando a gente fala em 

transplantes, esses quadros complexos sob o ponto de vista médico eles são também mais 

interessantes, em termos de remuneração. Eu quero saber o seguinte, aqueles casos que 

ninguém quer, entendeu?  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Deputada, primeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Laranjeira, eu vou pedir para a 

nobre deputada Analice Fernandes assumir por mais cinco minutos, porque eu sou o 

presidente do partido aqui no município de Bragança, e o meu pai é candidato a prefeito na 

eleição. E a gente está acabando de fechar aqui os entendimentos. Vou pedir cinco minutos 

à nobre presidente, e deputada, vice-presidente Analice Fernandes, assumir os trabalhos por 

cinco ou dez minutos, por gentileza. Muito obrigado, deputada Analice. A gente já devolve 

a palavra, obrigado. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 
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* * * 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Posso responder?  

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pode, sim.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Primeiro esclarecimento: a entidade, 

a organização social, quando ela estabelece um contrato de gestão, ela não é remunerada por 

procedimento. Então, você tem um quantitativo financeiro definido pela Secretaria de Estado, 

para aquele – como é o nome? – cardápio, para aquele escopo de atendimentos. Que tem lá 

uma série de especialidades, tem as internações, a quantidade de cirurgias, a quantidade de 

atendimentos ambulatoriais etc. Então, isso está explicitado no contrato de gestão. E no 

orçamento. Então a gente não ganha porque está fazendo mais alguma, é diferente dos 

hospitais filantrópicos, Santas Casas, que têm, pela tabela do SUS, uma remuneração 

diferenciada para alguns procedimentos.  

No nosso caso, a gente não trabalha com nenhuma tabela, são as metas quantitativas 

e qualitativas frente aquele orçamento definido. Então vamos pegar um exemplo, por 

exemplo, do Hospital Geral do Pirajuçara. Lá nós temos já há alguns anos, ele é um hospital 

que tem média complexidade, e tem alta complexidade: ortopedia, alto risco, é um dos 

grandes centros, por exemplo, de cirurgia cardíaca no estado de São Paulo.  

Só no ano passado, mais de 543 cirurgias cardíacas foram realizadas, sendo 216 

cirurgias cardíacas em adultos; e o restante, cento e tantas cirurgias, infantis, cardiológicas 

em pacientes. Poucos centros no Brasil fazem cirurgia cardíaca em crianças, e nós temos uma 

grata satisfação em dizer que lá no Pirajuçara, na Região Metropolitana de São Paulo, a gente 

faz um serviço de excelente qualidade, com publicação de trabalho científico, com resultados 

evidentes.  

Então para nós receber mais um doente – aliás, nós superamos a meta das cirurgias 

cardíacas, da mesma forma com que nós superamos as metas da hemodinâmica em 20%, 

fazemos a mais do que. Em todas as nossas unidades nós fazemos a mais do que está 

preconizado lá no contrato de gestão. Enquanto você tem recursos para isso, financeiros, está 

tudo certo, nós não estamos, não trabalhamos com tabela. Então nesse sentido de diminuir 

esse possível conflito de interesses, de selecionar alguém, nossa história não mostra isso, 

deputada.  



Verba Editorial Ltda. 

9 

 

Em 20 anos, nós assumimos os maiores serviços, e assumimos as maiores 

complexidades assistenciais desde essa questão do desafio de uma Cracolândia, até 

transplantes de fígado, com os grandes centros, talvez o maior centro de urologia é o 

Brigadeiro, o maior centro de doenças hematológicas é o Brigadeiro, já falei do Pirajuçara, e 

de vários outros.  

Então, nós propusemos que o aspecto técnico, do ponto de vista da regulação médica 

– ela fosse feita pela secretaria –, e que nós faríamos aí a parte administrativa. Como houve 

uma interposição judicial que não diz respeito à SPDM, tanto que nós fomos convidados a 

participar do chamamento, nós entendíamos que não devemos participar do chamamento, 

porque  houve uma contestação do Ministério Público quanto ao edital, exigindo que o edital 

fosse mais explícito nisso e naquilo, coisa e tal. Como se fosse possível você colocar nessa 

função Cross algumas métricas que não são possíveis de se colocar, mas essa é a minha 

opinião.  

Mas o Ministério Público foi para a Justiça, dizendo que havia uma impropriedade na 

questão do edital. Em uma primeira instância ele foi vencedor, no sentido de que obstaria 

essa. E no segundo agora, nós estamos aí na expectativa de o juiz decidir se vai anular o 

edital, ou se não vai anular o edital. Nós entendíamos que esta questão, ela deve ser 

respondida pelo Estado, não é da SPDM, por isso que não entramos no chamamento. Só faço 

um alerta, deputada, agora é um alerta do Nacime, conhecendo esse sistema de saúde de 

tantos anos. O Cross, ele é importante, e ele é importante politicamente.  

Se tem, se vai permanecer na mão do Estado é uma formulação, se for na mão de uma 

entidade, tem que ser uma entidade parruda, tem que ser uma entidade com consistência 

técnica, consistência ética, com “compliance” etc., porque é uma unidade muito importante.   

Então do ponto de vista da regulação, é evidente que nós tivemos um projeto de 

ampliação do Cross, de melhoria, de colocação de telemedicina para o profissional do Cross 

conversar com o outro, melhorando essa relação direta, e várias outras iniciativas que estão 

lá colocadas, do ponto de vista da melhoria da gestão, e da melhoria dos processos 

informatizados, que dessem mais resolutividade para o Cross – e mais respostas, respostas 

mais rápidas, para todos. Então, basicamente, foi isso, deputada, não sei se eu esclareci.  

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Terminada a 

explanação da SPDM, passo agora a palavra ao deputado José Américo.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Boa tarde, presidenta, queria saudar o Dr. 

Nacime e o Dr. Ronaldo, um grande prazer tê-los aqui conosco, ainda mais um representante 

da SPDM. Eu queria dizer o seguinte, bom, eu não tenho tantas perguntas para fazer, acho 

que os esclarecimentos foram bastante amplos. Acho que não tenho tanta coisa para 

perguntar. Eu queria só perguntar, de forma muito objetiva, o seguinte: a SPDM, no caso do 

hospital de campanha, ela teve alguma relação com empresa a OGS? Essa empresa de 

subcontratação de mão de obra, que ficou famosa na imprensa.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Essa empresa, a OGS, é uma empresa 

médica que, após uma tomada de preços do mercado, ela foi selecionada para suprir a 

quantidade de médicos no Anhembi. Nós fizemos um contrato com a empresa no dia 8 de 

abril, e posteriormente, infelizmente nós soubemos que eles estavam também trabalhando 

com a outra instituição. Só ficamos sabendo um longo tempo depois, quando nós começamos 

primeiro do que a outra instituição.  

Todas as medidas para individualizar as pessoas, nós trocamos os crachás das 

pessoas, nós colocamos catracas, o processo de tomada, de conferência, era feito pelos nossos 

profissionais, que iam até os médicos fazerem, e carimbar três vezes por dia, e duas vezes à 

noite. Nós fizemos ali, houve um sistema de controle desses profissionais em cima da 

prescrição médica realizada, então nós tentamos não só individualizar totalmente essa 

contratação, porque nós, como eu disse, nós começamos primeiro, e não sabia do que viria 

depois. E segundo, da clara demonstração do serviço executado. Da claríssima demonstração, 

e nisso nós fizemos todo esse processo de verificação, não só da presença, mas do serviço 

executado.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu acho que o questionamento, viu, Dr. 

Nacime, sobre essa empresa, ela não é tanto do serviço prestado, eu não estava preocupado 

com isso, mas é o seguinte, é o tipo de empresa que a nossa CPI tem que investigar, e tem 

que banir. É uma empresa que, na verdade, forçou os profissionais a se tornarem sócios dela 

para participar, burlando a legislação trabalhista, burlando a legislação contábil e tributária. 

Enfim, eu só queria saber disso, porque essa empresa realmente é uma empresa inidônea, e 

nós vamos aprofundar isso na CPI, não é?  

Talvez tenha que fazer algum tipo de pedido de informação para vocês, mas eu farei 

isso por documento no momento oportuno. A segunda coisa é o seguinte, vocês tinham 
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quantos funcionários na parte que vocês tocaram, na parte que vocês administraram lá no 

hospital de campanha? Quantos funcionários vocês tinham?  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Eram 1.000 e poucos, 1.200.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Era muito dinâmico, deputado, mas 

foram em torno de 1.000, e foi diminuindo.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu não quero culpá-los, não é? Mas, como 

eu ultimamente venho ouvido muito o Sergio Victor, então por isso venho me preocupado 

um pouco com a questão de gerenciamento, viu, Sergio? É o seguinte: o Dr. Laranjeira disse 

que atenderam três mil e pouco pacientes naquele hospital de campanha, e na verdade para 

1.000 funcionários, quer dizer, nós tivemos uma relação funcionário-paciente aí que acho 

que nem na Suíça é possível.  

Então, não estou dizendo que a SPDM seja a responsável por isso, mas certamente 

alguém é, e alguém da Secretaria de Saúde do Município. Como é que pode, para atender três 

mil funcionários, aliás, para atender três mil pacientes, a gente ter mais de 1.000 

funcionários?  

Quer dizer, é um negócio assustador, vocês são médicos que trabalham com gestão 

hospitalar, conhecem a SPDM. Aliás, conhecem o Hospital Paulista, tocam aí hospitais em 

vários lugares, e vocês sabem que esse número é. Mesmo a gente admitindo que estamos 

falando do hospital de campanha, que a gente não sabia no que ia dar, que tinha que se 

antecipar etc., eu acho que houve uma falta de gerenciamento por parte da secretaria. Não 

estou falando de vocês em particular, em relação a isso.  

A relação paciente-funcionário é muito pequena, não é? É um negócio, assim, que 

acho que talvez na Groenlândia, não, na Islândia a gente pudesse ter uma situação dessa. 

Bom, por último, outra questão que eu gostaria que o senhor comentasse, por último ainda 

desse tema, que depois eu vou fazer uma pergunta sobre outro tema, muito objetiva, é o 

seguinte: o acúmulo de salário.  

O Dr. Ronaldo disse o seguinte, que vários sócios da SPDM são professores titulares 

da Faculdade de Medicina. Normal, tranquilo, é isso mesmo, e que constitui a direção da OS. 

Eu queria saber o seguinte, vocês, esses professores titulares, eles devem receber da Escola 

Paulista de Medicina um salário, e deve receber o outro da SPDM. Quer dizer, esse acúmulo 
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salarial, como que vocês veem esse acúmulo de salários aí? Porque aí vai estourar o teto 

mesmo, não é?  

Mas bom, é isso, depois eu tenho uma outra pergunta, mas de um tema colateral. 

Então eu vou parar por aqui, e volto em seguida, porque é muito objetiva a próxima pergunta.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Obrigado, José Américo, vou só 

responder essa pergunta do sócio da SPDM, e passar para o Nacime. Os sócios da SPDM, os 

sócios e professores titulares, eles têm os salários federais, como eu tenho. Nenhum deles, 

praticamente nenhum deles acumula salário pela SPDM. Acho que isso não existe, nenhum 

ganha salário por ser parte, faz parte da condição de ser professor titular, não tem nenhuma 

relação. É uma sociedade que, é uma associação que não paga salário para os sócios, isso é 

importante.  

Pela própria lei da filantropia, o nosso conselho administrativo também não, nenhum 

deles recebe, nem o diretor. Por isso que há até uma parte da dificuldade de a gente escolher, 

e são pessoas muito dedicadas, o conselho administrativo teve que vir aqui uma vez por mês, 

agora podemos fazer via on-line. Mas tinha que vir aqui todo mês, ficar quatro horas nas 

decisões macro da SPDM sem ganhar nada, mal o cafezinho. Então é importante ter essa 

distinção aí, mas eu acho que a outra parte eu deixaria para o Nacime responder, que eu acho 

que vai ser mais bem.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, o senhor me permite discordar 

da afirmação sobre os funcionários. Não se tem indicador, na área da saúde, de atendimento 

de pessoas versus funcionários. O que o senhor tem é o dimensionamento que é utilizado, 

quem é da área da saúde conhece bem isso, é de funcionários por leito, é o quantitativo de 

funcionários por cada leito instalado. É um absurdo colocar, eu não vou nem fazer muita 

conta, 1200 dividido por 310, o senhor tem um quantitativo de 3,87 funcionários por leito, o 

que está absolutamente dentro da regra, totalmente dentro da regra.  

Se o senhor imaginar que lá tinha serviços de uma complexidade maior, que é aqueles 

leitos de estabilização, o leito de estabilização ele tem um quantitativo de pessoal diferente 

do leito de enfermaria. Porque você tem a necessidade de deixar um médico ali, você tem a 

necessidade de deixar uma enfermeira ali, você tem a necessidade de, além de uma 

enfermeira para três ou quatro leitos, vai ter uma enfermeira para dois leitos, porque ele tem 

um comportamento de atendimento do doente grave.  
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Então, esse dimensionamento, tudo isso nós mandamos anteriormente para a 

secretaria. E isso está, do ponto de vista técnico, absolutamente defensável, totalmente 

defensável, dentro das regras, tanto que o Coren e o Cofen, o Conselho Federal de 

Enfermagem, foram até o hospital e não identificaram nenhum,  e viram todas as coisas, 

porque eles vão lá, o Coren faz uma fiscalização muito sofisticada. No sentido de que eles 

pegam todas as escalas, verificam a presença das pessoas das escalas, e não encontraram 

nenhuma alteração, nem para mais e nem para menos. Então, o fato de o senhor ter um doente, 

ou ter 3.100 doentes não significa muita coisa.  

Então, os três mil doentes, o senhor tem que lembrar que não são três mil no primeiro 

minuto, não é? Esses doentes ficam internados, com uma média de internação de sete dias, 

seis ou sete dias, portanto, você tem que dar uma assistência permanente, de manhã, de tarde 

e de noite, 24 horas para esse doente, e você tem toda a infraestrutura de apoio, você tem que 

ter suplementos, você tem que ter gerenciamento dos insumos.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Limpeza.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Limpeza, você tem que ter engenheiro, 

porque você pode, de repente, falhar o respirador, e o que o senhor faz? Tem que ter gente 

para preparar, o tecnólogo em saúde. Então, a complexidade de você abrir leitos hospitalares, 

ela está relacionada com a necessidade objetiva daquelas pessoas. Eu posso lhe afirmar que 

em nenhum momento nós, assim que foi diminuindo a necessidade de leitos, nós fomos 

diminuindo os leitos. E, diminuindo os leitos, você aí pode despender, e não utilizar aquela 

equipe, mas isso está dentro.  

Se o senhor falar para qualquer técnico da saúde que tem aí uma proporção de quatro 

funcionários por leito, todo mundo vai achar que isso está plenamente adequado, que isso é 

uma das regras do sistema de saúde.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok, Dr. Nacime, estou contemplado com a 

sua resposta, mas eu queria dizer, agora, vou fazer uma outra pergunta, e que diz respeito ao 

nosso tema de forma indireta, mas é muito objetiva, talvez se o senhor não puder responder, 

o senhor me responde por escrito depois.  

É o seguinte, nós tivemos uma, eu tenho uma pendenga com o Hospital Serraria, lá 

de Diadema, que é administrado por vocês. E agora que está passando a pandemia, eu vou 

fazer uma reunião com o grupo de mães, que fizeram partos lá pelo hospital, com o secretário, 
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o novo secretário da Saúde, que eu estou pedindo uma reunião com ele, e vamos conversar 

com o grupo de mães, que as mães reclamam do hospital. 

 Mas isso não vem ao caso, isso é uma coisa que eventualmente vocês podem 

responder, não estou criminalizando vocês antes de ouvir, não é? Agora, uma coisa que me 

saltou aos olhos, e eu queria também que os deputados também tomassem conhecimento é o 

seguinte, eu fiz uma pergunta, eu fiz um questionamento por escrito à SPDM no começo do 

ano, antes da pandemia. E eu perguntei o seguinte: como os médicos que dirigem aquele 

hospital estão processando uma usuária, por conta de acusações que a usuária teria feito 

contra eles por, conta do parto, etc.?  

Eu também não estou entrando no mérito, eu fiz a seguinte pergunta: quem paga o 

advogado desses médicos? É a SPDM, com o dinheiro recebido da área pública? E vocês me 

responderam que isso era um dado sigiloso, está por escrito, viu, Dr. Nacime? Um dado 

sigiloso, que vocês não podiam revelar. Eu ia entrar na Justiça contra vocês, quando eu soube 

da vinda aqui na CPI, eu gostaria de, no espaço da CPI, pedir de novo essa explicação. Vocês 

pagaram os advogados daqueles médicos que dirigiam o Hospital Serraria?  

E que estão acionando uma ex-cliente, uma pessoa que deu à luz lá, e que acusa o 

hospital de algumas coisas? Minha pergunta singela é essa. Se o senhor não puder responder 

agora, não tem nenhum problema, depois o senhor me responde por escrito. Mas eu queria 

evitar uma ação judicial, porque eu não pude, a gente, vocês se lembram que a CPI passada 

nossa fez uma ação judicial a vocês, para tornar os salários mais transparentes, vocês se 

lembram disso.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Não foi uma ação, deputado.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não foi uma ação judicial? Foi.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Não, não teve ação judicial.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Porque na vinda de vocês na oitiva, vocês 

disseram que não iriam divulgar e tal etc., tinha essa coisa, e depois divulgou, que ótimo, que 

bom. Eu queria saber o seguinte, quem paga os advogados dessa gente, para acionar usuária 

do hospital? Porque eu acho que, se for a SPDM, vai ter que devolver o dinheiro, os médicos 

vão ter que devolver o dinheiro, vão ter que pagar, enfim. E não é só isso, porque também é 

uma incúria cometida, portanto eu acho que vai ter que ter algum tipo de ação em relação a 
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isso, se é que a SPDM está pagando. Se não estiver pagando, não tem problema nenhum e 

tal, isso aí resolve na Justiça e pronto. É isso, doutor.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Deputado, eu posso te dizer o 

seguinte. Eu, a partir da sua, de instado pelo senhor, eu fui atrás desse caso.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Há bastante tempo, vamos lá.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Este caso, ele é um caso dramático, 

a mãe foi dar à luz no Diadema, a equipe médica, altamente qualificada, se tentou, e se fez, 

o parto normal. Eu não vou entrar nessa política de parto normal e cesárea, mais foi feito. E 

tem todo o procedimento técnico adequado, esse caso foi analisado por outros peritos, que 

não identificaram nenhuma ação, nenhum erro médico dos médicos, da equipe assistencial, 

tem lá uma série de exames, o acompanhamento da parturiente, eu não vou, evidentemente, 

discutir isso aqui, com o senhor.  

Mas já expus isso, esse caso, essa criança, depois de três dias, ela teve uma 

hipertensão pulmonar, depois de 60 horas ela teve uma hemorragia pulmonar, e a mãe se 

mostrou inconformada com isso. A gente respeita, evidentemente, quem é pai, quem sabe do 

que significa isso para a pessoa, respeitamos demais. Mas houve uma ação da mãe em órgãos 

aí nas redes sociais, chamando os médicos de assassinos, chamando os médicos de que eles 

estavam matando a criança, chamando o hospital de que eram vários nomes aí. E, naquele 

momento, se tentou fazer com que essas coisas não pudessem ser ditas assim, desta forma.  

Se ela está inconformada, acho que tem maneiras. Agora, sair a público para dizer 

que é assassino, nenhum profissional médico aceita. Eu vou verificar essa questão aí, me 

comprometo com o senhor a responder a questão dos advogados. Mas, grosso modo, foi isso 

o que ocorreu com essa criança, a gente lamenta muito, já foi analisado mais de uma vez, já 

foram feitas junto às médicas lá, já se tentou conversar com a mãe, e infelizmente houve este 

mal resultado.  

Dizer que o mal resultado é decorrente da ação médica, eu acho que nós não temos 

isso, quem deve julgar é o Conselho Regional de Medicina. Eu fui conselheiro durante 15 

anos lá, sei da seriedade do que se trabalha internamente para julgar o médico que, 

eventualmente, cometeu alguma coisa. Então, essa questão deve ser julgada pelo CRM, a 

Justiça foi acionada no sentido de que se parassem com essas acusações nesse tom que eu 

estou lhe colocando aqui. Tem mais, não é? Mas eu.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não apenas. Os médicos, os dirigentes do 

hospital, querem uma reparação financeira. O processo já foi parcialmente julgado, e acho 

que a mãe vai ganhar, vai ganhar na Justiça, acho que não é esse o problema. E também eu 

não estou aqui para julgar os médicos, e dizer que os médicos foram culpados, ou não foram 

culpados.  

A minha única pergunta é o seguinte: eu não acho correto que tenha, que a SPDM, 

tenha pago advogado para esse sujeitos, para esses médicos processarem uma usuária, por 

mais questionável que possa ser a denúncia dela, então eu só quero saber disso: se pagou, ou 

não pagou. Só isso.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Eu me comprometo, deputado, a dar 

a informação correta para o senhor.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Perfeito.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Estamos aqui abertos a qualquer 

discussão técnica a respeito disso, porque, infelizmente, deputado, a Assembleia já fez esse 

enfrentamento com respeito à cesárea, porque todo mundo quer parto normal, o mundo fala 

em parto normal, parto natural é parto normal. Se você vai, os médicos têm que tentar fazer 

o parto, “vamos fazer o parto normal”. Quando você tem mal resultado, “foi o parto normal, 

devia ter feito a cesárea”. Então fica uma discussão que, tecnicamente, é muito difícil de você 

conseguir transmitir para o leigo, para a mãe, que o mal resultado, dentre outras ocorrências, 

foi.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu só queria dizer que tem outras mães 

também.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Que foi uma imprudência, que foi 

modalidade de erro médico.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tem outras mãe também que reclamaram e 

tal, essa mãe acabou juntando umas sete ou oito mães, e nós pretendemos fazer uma reunião. 

Elas querem falar com o secretário, eu falei já com o secretário, e vamos ver.  
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O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Deputado, então se o senhor quiser 

levar as mãe até o hospital, nós recebemos. O hospital, ele está lá há vinte anos, é um hospital 

que tem o selo de certificação internacional. A equipe médica é de profissionais oriundos 

aqui das várias unidades de escolas médicas, a Escola Paulista, o HC, com formação 

adequada para atender.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Não dá pra julgar todo o serviço 

porque algumas mães – então, eu me comprometo com o senhor, se o senhor quiser ir, 

conhecer o hospital, sentar com toda a equipe médica, verificar as condições de trabalho, e 

verificar as condições técnicas da equipe, eu estou absolutamente à disposição do senhor. E 

de toda a CPI, de toda a Assembleia.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok, vou aguardar então essa informação. 

Muito obrigado, Dr. Nacime, e muito obrigado Dr. Laranjeira, era isso o que eu gostaria de 

perguntar.  

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Terminado aqui o 

período das indagações, e das perguntas, do deputado José Américo, passamos agora para o 

deputado Sergio Victor.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas, boa 

tarde Dr. Nacime e Dr. Laranjeira, e os colegas que estão aí com vocês. Vou ser breve aqui. 

Dr. Nacime, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre o meu papel aqui 

na CPI, eu sou o responsável pelo sub-relatório de transparência e governança. E aí então, 

depois da última conversa nossa, a gente começou a dar uma pesquisada um pouco mais a 

fundo nos portais, justamente para a gente conseguir, nos portais de transparência de todas 

as OSs, até para a gente conseguir ter um diagnóstico um pouco melhor dos desafios.  

Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns dos desafios, para ouvi-los, e entender 

da parte de vocês o que acontece. Então, em específico da SPDM e das unidades geridas, por 

exemplo, o Hospital de Guarulhos, a gente não encontrou aqui os dados relacionados ao 

número de funcionários, discriminando os celetistas e os cedidos.  
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É um o número de médicos, discriminando celetista de PJ, que, até segundo a 

resolução da própria Ibross, de transparência, tem ali um item que, não que exige, mas que 

sugere que isso seja feito. A gente estava analisando o caso do AME de São José dos Campos, 

mas no site, deles em específico, não está mais disponível. Pelo menos a gente não achou 

mais o link deles no portal de transparência de vocês, o que mais aqui?  

No site da Ibross, a SPDM não apresenta esses dados de forma consolidada, também, 

de todas as afiliadas. Como também algumas outras instituições o fazem, e com relação ao 

demonstrativo mensal de indicadores, a SPDM apresenta apenas o item de dados de 

produtividade da resolução da Ibross de 2018. Enfim, a gente viu algumas coisas que a gente 

encontrou ali que não batem com a própria resolução da Ibross.  

A pergunta que eu faço, e que eu já fiz para vocês naquela última conversa, eu queria 

entender de fato quais são os desafios que vocês têm na coleta e na entrega dos dados, porque, 

para a gente, mais importante do que apenas ser transparente, e dizer: “Olha, está aqui um 

PDF, e a gente coloca tudo o que é exigido”, não é? 

 O mais importante é como que nós, deputados, ou como que os cidadãos comuns 

podem cruzar esses dados e, dali, fazer de fato uma fiscalização que seja mais assertiva. Isso 

é transparente, e não apenas também só colocar os dados ali à disposição no site, mas tem 

toda uma maneira de ser feita. E eu sei que vocês até já se comprometeram com a gente, 

também, de sentar e olhar isso. Mas eu queria perguntar novamente: quais são esses desafios, 

por que o “site” de São José não está no ar?  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, se me permite.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Por favor.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - O de José dos Campos não é mais da 

SPDM. Há alguns anos atrás, quase três ou quatro anos, eu não me lembro bem a data precisa, 

ele foi transferido para o Instituto Sócrates Guanaes, é deles a gestão do AME de São José 

dos Campos. Do ponto de vista do nosso “site”, deputado, assim, nós viemos tentando ao 

longo desses anos todos nos adequarmos não só ao que o “compliance” fez, mas também aos 

ditames do Tribunal de Contas do Estado.  

Tanto que, na última fiscalização delegada, alguns apontamentos, poucos ainda 

apareceram, mais muitos já foram supridos e superados. Então cada hospital, cada unidade 

nossa, tem em um “site” próprio; tem ainda mais, tem muitas informações no site da SPDM, 
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mas cada unidade você tem o “site” de transparência da unidade. Se o senhor pegar, vou 

pegar aqui o “site” do hospital de campanha, foi tema.  

Você tem o “home”, você tem o “hospital e humanização”, tem o programa de 

integridade, tem os treinamentos, tem acesso à lei da informação, tem alvarás e licenças, 

divulgação do relatório de atividades, toda a produção assistencial, o número de 

atendimentos, certificados, “documento concedido por instituição independente que 

promovam regularidade legal, fiscal e tributário”.  

Está tudo no site: compras, publicação do regulamento de compras, tem um local 

específico para o indivíduo saber quais são as compras que estão lançadas pela SPDM, tem 

o termo aditivo, termo de contratualização, divulgação do contrato de gestão, e os termos 

aditivos, demonstrativos contábeis e financeiros daquela unidade, que estão lá colocados, a 

tributação.  

Os nossos balanços, ele tem um balanço consolidado, a SPDM tem um balanço por 

cada unidade, e é um balanço que é intermediado por uma auditoria externa, verificando aí a 

propriedade das informações contábeis, a estrutura organizacional, nome e cargo da equipe, 

presidência do conselho, superintendente, diretor local, tem divulgação do estatuto, 

divulgação do regulamento de contratação de pessoal, serviço de terceiros.  

Então, a gente vem, tem tecnologia, tem trabalhe conosco, compras, fale conosco, 

tem os sites de denúncia, canal de denúncias aberto aos fornecedores, a todos os nossos 

colaboradores, tem um canal de denúncias diretamente para o conselho administrativo, que 

a informação chega para o conselho, a reclamação para o conselho administrativo. Então a 

gente vem tentando, deputado, cada vez mais não só nos adequarmos aí, como eu já tive a 

oportunidade de falar, ao que está dito, no que está escrito pelos órgãos de fiscalização, mas 

ir além.  

Hoje, tudo o que se pode comprar está balizado nos princípios da CGU, a partir da 

CGU, nós começamos em 2013 a fazer o manual de  conformidade, o manual de ética da 

SPDM. Agora, recentemente, a CGU fez as boas práticas, e nós estamos tentando nos 

adequar. Então isso significa adequar todos os nossos “sites”, significa nós adequarmos os 

nossos padrões de “compliance” internamente, nós estamos pleiteando, preparando para o 

ano que vem, pleitear o selo do Pró-Ética lá da CGU, que é um selo prezadíssimo, no sentido 

da exigência ética, e da exigência do “compliance” e da organização, estamos nos preparando 

para solicitar o selo.  

E, dentro disso, tem todo um trabalho que tem sido realizado em cima do site. E se 

tiver necessidade de ampliar este trabalho, e colocar mais dados, nós estamos absolutamente 
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tranquilos para o fazer, não tem nenhuma. Hoje, se o senhor entrar no “site” de cada unidade, 

estão lá toda a relação de fornecedores, os contratos que aquela unidade tem, o quanto que 

ela recebe do contrato de gestão, a produção contratada e a produção realizada no contrato 

de gestão. E tem, eu vou verificar essa questão do Hospital Geral de Guarulhos, porque toda 

unidade tem a relação de cargos, e os seus respectivos salários.  

Nós discordamos da necessidade de colocar o nome, mas evidentemente que o senhor 

sabe que o diretor de enfermagem vai ter um, o diretor de Hospital é um, mas ali está 

explicitado, conforme manda, conforme solicita, o Tribunal de Contas. Então tem, da nossa 

parte, a disposição de melhorarmos sempre, estamos aí preocupados um pouco com a questão 

da, estamos preparando a entidade com relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, 

que está chegando, já está vindo, em que as instituições de saúde vão sofrer muito, e precisam 

estar preparadas, porque senão vamos ter problemas.  

E estamos tentando, eu vou verificar a questão do HGG, que nos surpreendeu, 

realmente, eu acho que tem, estão plenamente colocadas lá essas questões. E todos nós 

estamos à disposição da Assembleia, e particularmente do senhor, para apontar o que a gente 

deve melhorar, o que nós devemos aprimorar, e isso é um processo constante de trabalho, de 

melhoria contínua.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Doutor, e a última pergunta, serve para, pode 

ser para qualquer um de vocês, muito se fala sobre organizações sociais ruins, que às vezes 

acabam ganhando os contratos, ou que não têm competência, ou qualidade, para entregar o 

serviço contratado. Vocês veem alguma oportunidade legislativa para a gente melhorar esse 

processo aqui dentro da Assembleia, para que isso evite com que o Estado continue 

contratando organizações sociais despreparadas, ou que a fiscalização melhore? Enfim.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Deputado, nós já tivemos a 

oportunidade de manifestar-nos, nós não acreditamos que o PL50, ele contribua para essa 

melhoria do sistema. Recentemente o Governo tem preparado aí alguns grupos de estudos, 

porque a questão, ela antecede a ação, é da qualificação da entidade. Se você qualifica 

entidades que não têm lastros, você vai para o interior e pega uma coisinha pequena, e 

transforma numa entidade, ou você monta uma entidade como – você vai ter problemas.  

Nós estávamos oito anos em Campinas, nós saímos, e um ano depois foi todo mundo 

preso, agentes da Prefeitura, agente da OS e tal. Agora, recentemente, nós ficamos 13 anos 

no Pimentas e no Bonsucesso, lá de Guarulhos. Nós saímos, e três meses depois prenderam 
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o diretor, que era o diretor da OS, ligado à máfia, estava nos jornais. Então, se você não 

qualificar adequadamente a entidade, você vai ter problemas. Você tem que ver a história da 

entidade, quando ela foi fundada, como é que é o perfil do seu conselho administrativo – 

funciona ou não funciona?  

É uma organização colegiada? Tem governança corporativa, ou não tem? Tem dono? 

Porque, se a entidade tiver dono, é perigoso. Então é preciso avançar nessa questão da 

qualificação, não é fácil, mas é uma necessidade imperiosa de você proteger o modelo. Nós 

estamos vivendo aí uma situação difícil, porque muitas entidades estão nos jornais aí, 

entidades oportunistas, mas tem um agente também, deputado, que precisa ser 

responsabilizado, que é o agente público.  

O agente público tem a obrigação de qualificar bem a entidade, qualificar as entidades 

mais sérias. Ele tem a obrigação de, na hora da escolha, no processo de escolha da OS, não é 

só o valor financeiro, tem que ter um projeto, tem que ter um projeto de melhoria que se 

adeque às necessidades demográficas e epidemiológicas que ele tem. Tem aí, além de fazer 

a escolha adequada, ele tem que criar o mecanismo de acompanhamento daquele contrato de 

gestão. Por que que São Paulo deu certo? Porque você tem a coordenadora de contratação, 

vocês vão ouvir aí o Dr. Danilo, que faz uma verificação, faz um acompanhamento.  

Pode ser melhor? Talvez possa, (Ininteligível.) sempre é melhor, mas tem 

acompanhamento. Portanto, se você não acompanhar é confusão, se você não responsabilizar 

também o poder público na qualificação, na escolha, e no acompanhamento dos contratos de 

gestão, fica muito complicado. Então, nós estamos dispostos a contribuir com a melhoria do, 

nós criamos o Ibross, que a Assembleia, que a CPI ouviu o Dr. Renilson, o Renilson é o 

presidente do Ibross. Nós criamos o Ibross no intuito de servir como um balizador das 

entidades sérias, aquelas que querem, têm o histórico de contribuir, têm o histórico de fazer 

aí uma gestão da coisa pública, que estão vocacionadas para isso, daquelas entidades que são 

oportunistas, que são entidades piratas.  

Então, nós estamos agora trabalhando muito fortemente com o Instituto Ética Saúde, 

no sentido de que nós estruturemos uma certificação. O que também é difícil, não é fácil 

discutir isso, uma certificação de governança corporativa, junto com as empresas maiores do 

mercado, Deloitte, KPGM etc., para certificar que aquela entidade tem pelo menos o mínimo 

de alicerce ético e moral. Então nós temos aí buscado, dentro desse segmento, separar o joio 

do trigo, e temos também contribuído, tentando contribuir, mandando várias opiniões para a 

melhoria na questão legislativa.  
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E, evidentemente, estamos totalmente abertos para poder reunir, contribuir, porque 

este é um tema de fundamental importância para o País. Hoje, se não fossem as organizações 

sociais, me permite, eu sei que estou me alongando muito, mas você teria uma dificuldade 

imensa de fazer a gestão da pandemia.  

Como é que o Estado conseguiria expandir todos esses serviços, o hospital de 

campanha, os leitos de UTI, os leitos de enfermaria. Como é que ele faria essa coisa? Dentro 

dos limites da lei de responsabilidade, e tendo as dificuldades que são inerentes à 

administração pública, que são a contratação só por concurso público, todas as dificuldades 

que o senhor conhece, as amarras do setor público.  

Então, ou você tem um mecanismo mais flexível de fazer gestão, ou você vai impactar 

no limite do serviço, você vai ter dificuldade de fazer com que os serviços, eles possam 

diminuir o seu custo, porque você vai ter que fazer gestão em cima do serviço, diminuir custo, 

senão.  

Eu tenho aqui a relação da inflação corrigida pelos hospitais, a inflação sempre foi 

maior do que a correção dos hospitais. Nós temos duas experiências impactantes, uma aqui, 

do Brigadeiro, e outra lá em São José dos Campos. E São José dos Campos, junto com Mogi, 

é um “case” de sucesso de um banco mundial, naquele livro do Gerard La Forgia, mostrando 

que a gestão, ela consegue fazer muito mais, com mais qualidade do que a administração 

direta, tem aí vários trabalhos, como eu já disse. Então, é preciso que você aprimore o 

modelo, é preciso que este modelo seja vivo, para que você continue fazendo saúde.  

Porque, se não tiver um modelo desse tipo, eu acho que é inviável, quem já esteve em 

uma administração direta sabe das dificuldades imensas de gerenciar saúde pela 

administração direta. Então nunca foi tão importante você dar segurança jurídica ao modelo, 

nunca foi tão importante como você ter organizações sociais vocacionadas, sérias, que 

estejam comprometidas em fazer. Falhas vão ter sempre, deputado, mas a gente tem que ter 

a disposição de corrigir. O senhor está nos dizendo de algumas coisas no site, e nós vamos 

tentar corrigi-las, e me comprometo com você a te dar o retorno tranquilamente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Terminado, deputado 

Sergio Victor? Maravilha, foram muito boas as suas perguntas, viu, deputado Sergio Victor? 

E só complementando aqui, Dr. Ronaldo, se por ventura depois, entre vocês, quiserem 

apresentar e encaminhar para nós alguma sugestão, para que a gente possa incluir, através do 

Projeto de lei, critérios mais específicos na hora de qualificação de novas OSs, é muito bem-

vindo, viu?  
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Com a palavra agora, deputado Thiago Auricchio. Seu microfone, deputado, está sem 

áudio, não estamos ouvindo V. Exa., me perdoa, dá uma mexidinha no áudio. Internet é isso, 

não é? De vez em quando a gente sofre com a queda do sistema. Deputado Thiago? Alguém 

pode entrar em contato, para ver se o sistema dele caiu ou não. Nós estamos tentando falar, 

deputado Edmir, presidente da Comissão.  

A palavra, deputado-presidente, estava com o deputado Thiago Auricchio, só que o 

sinal dele deve ter caído. Ele retornou agora, conseguiu o áudio, deputado?  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Foi?  

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito, foi, e veio 

muito bem.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Obrigado, viu? Pessoal, boa tarde, vou tentar 

ser um pouquinho mais breve do que os outros, pelo estender do horário. É uma alegria estar 

aqui com vocês, desde já agradecer aos convidados, que se colocaram à disposição de estar 

vindo aqui novamente. 

Eu vou me dirigir ao Dr. Ronaldo Laranjeira, mas se algum outro membro que esteja 

aí quiser complementar alguma coisa, será muito bem-vindo. Eu vou fazer quatro perguntas 

de forma objetiva. A primeira, dizer que esta CPI recebeu o Exmo. Sr. Procurador-geral do 

Ministério Público de Contas, Thiago Lima. E, no relatório de dados apurados, apontou 

suspeita de que houve a contratação de uma série de especialidades médicas e serviços de 

exames para o Hospital Geral de Pirajussara, referente a junho de 2020.  

Que, em princípio, deveriam estar sendo executadas pela própria SPDM. De acordo 

com o relatório enviado, existe a suspeita de que a entidade tem se servido de empresas 

intermediárias para desempenhar serviços que se confundem com a natureza do objeto do 

contrato de gestão, como é o caso, por exemplo, de exames laboratoriais de endoscopia, 

radiologia e diagnóstico por imagem, serviços médicos de obstetrícia, oftalmologia, anestesia 

e cirurgia. Como é que vocês enxergam isso, como explicam essa situação?  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Deputado, você poderia fazer as 

quatro perguntas, e a gente responder as quatro perguntas, pode ser? Porque essa é que o Dr. 

Nacime que vai responder, e teve que se ausentar por alguns minutos, a não ser que você 

espere um minuto.  
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu espero, eu vou colocar, eu vou deixar a 

pergunta aqui do lado, que aí também fica mais fácil para visualizar, caso vocês tenham 

perdido alguma parte dela.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Eu entendi muito bem a pergunta, 

está muito clara, muito objetiva. Oi? É que essa informação quem tem é o Nacime, saiu por 

um minuto só.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, desculpe, eu estava em uma 

emergência nacional aqui.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Ficou muito tempo aí, não é? Fica tranquilo.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - A natureza chama, não é?  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, eu li o relatório, li essas 

afirmações do procurador. Eu não concordo com essa visão, de que se eu contratar um médico 

por pessoa jurídica, para um determinado serviço, eu estou deixando de cumprir com o 

contrato de gestão, porque toda a gestão da assistência, já falei isso no início, a gestão 

assistencial é do hospital, é nossa. Esse contrato médico, ele não vem para fazer o que ele 

quer naquela unidade, ele vem dentro de regras, dentro de uma cultura institucional, dentro 

de ter aí todo.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Uma agenda.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Uma agenda, ele está dentro do escopo 

de trabalho. Então eu não vejo essa a questão de você fugir, porque todo hospital ele é 

gerenciado, todos os outros profissionais são CLT. O fato de você ter alguns PJ não para 

mim, não tira o fato de que tanto faz ele ser PJ ou CLT, é uma relação trabalhista só.  

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA - Exame laboratorial.  
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O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - O exame laboratorial do Pirajuçara é 

feito pelo CEAC, que é uma OS, não é feito por nenhuma empresa privada, é o CEAC, que 

é institucional. Eu vi aqui a relação, e eu discordo de você, muito, dessa visão de que você 

contrata o médico, e aqui há uma terceirização. É uma relação de trabalho intermediada por 

um mecanismo que é legal no País, a lei das terceirizações está aí, já está aprovada, então nós 

não vemos nenhuma, eu não vejo, particularmente, que isso esteja.  

E é uma dificuldade, deputado. Eu estava falando aqui da hemodinâmica, foi um dos 

casos apontados aqui pelo Ministério Público de Contas; esta pessoa que foi apontada aqui, 

ele é um médico altamente qualificado, um dos maiores hemodinamicistas que tem no País.  

Ele trabalhava lá no Pirajuçara desde 2015, frente a esse apontamento, ele saiu da empresa, 

uma empresa que prestava um serviço de excelente qualidade. Como é que você vai levar 

agora, ou ter que arrumar, você acha que é fácil arrumar um profissional dessa qualificação, 

dessa magnitude, com esse perfil para lá? Ganhando CLT? Não vai, ele não vai, não tem, nós 

vamos perder o profissional.  

Então há uma dificuldade muito grande, em todas as áreas, de você ter profissionais 

altamente qualificados. Eu disse agora do Anhembi, nós não conseguimos, de 30 mil, só 35 

eram currículos médicos, e no dia a dia isso se expressa. O médico prefere vender a sua força 

do trabalho em um contrato CLT. Essa é uma relação, ao meu ver, mais trabalhista do que de 

não cumprimento do contrato, e eu sou responsável pela ação dele sendo PJ ou CLT.  

O que eu posso dizer é que só porque eu contratei ele PJ, ele, agora, o que ele quer, 

ele vai lá na hora que ele quer, ele determina? Nada, ele vai cumprir as regras que são 

colocadas, e os protocolos assistenciais que são colocados dentro para ele atender, para ele 

fazer, com a sua competência técnica, evidentemente. Então eu não concordo com essa 

afirmação, o Dr. Marconi, que estava citado, ele era um funcionário do Iamspe, CLT no 

Iamspe, e a lei do estatuto, o Estatuto dos Funcionários Públicos não atinge as autarquias, e 

o Iamspe é uma autarquia.  

Então tem vários apontamentos que eu, a gente discorda muito, e eu não acho que a 

contratação, como eu disse para o senhor, o objetivo da entidade não é prover médico, a 

assistência não é só médica, não é colocar o médico lá, é você dar uma assistência integral 

para aquele doente. Por isso que precisa de todos os profissionais, de outras pessoas, você 

precisa ter um arcabouço de gestão, gestão clínica e gestão administrativa, e não acho que 

nós estamos rompendo com a finalidade, com o objetivo finalístico. E só para lembrar mais 

uma coisinha, deputado, nas últimas decisões, tanto do Tribunal do TCU, Tribunal de Contas 
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da União, quanto a própria a de 1923 do Supremo Tribunal Federal, é o caráter finalístico do 

contrato de gestão.  

É uma discussão que eu não quero, mas é o caráter finalístico, então, o caráter 

finalístico da instituição é você cumprir aquele contrato de gestão na sua integridade. Se você 

tem que contratar um médico CLT, e nós temos uma quantidade enorme de médico 

contratados por CLT, ou você vai, em um determinado momento contratar a PJ, não me 

parece que nós estejamos pedindo nenhum outro compromisso com o contrato de gestão, e 

com o compromisso assistencial àquele doente.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Legal, deu pra pegar bem aí. Vou fazer mais 

uma pergunta aqui, nesse mesmo relatório do Ministério Público ele aponta casos de 

empresas quarteirizadas para prestar serviço, no Hospital Geral de Pirajussara também, cujos 

médicos sócios eram servidores estaduais. É o caso da, não sei se eu vou pronunciar correto, 

Hauari (sic), Clínica Médica Limitada, que recebeu um contrato de 340 mil reais para a 

cessão de equipe de plantonistas. 

O Ministério Público vê problema nessas contratações, e as empresas, para contratar 

com a SPDM, não têm que preencher uma declaração, e seus sócios não terem relação com 

o Governo do Estado? Vocês exigem esses documentos de todos os contratados, ou não?  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Nós exigimos, e temos os documentos 

de todos os contratados. No caso dessa empresa, são citadas quatro empresas, deputado, com 

base no relatório aí; a UER, você tinha duas pessoas, Márcia Trivelato, e Marcos Rocha 

Coelho de Souza. Esses dois, eles nunca trabalharam no Pirajussara, ele faziam parte da 

empresa, mas nunca trabalharam no Pirajussara. Infelizmente nós obrigamos, agora, que eles 

saíssem da empresa, mas eles nunca trabalharam.  

Quando foi feita a verificação, era dos que estavam trabalhando no Pirajussara, e nós 

fizemos uma verificação. Agora, já para tentar diminuir esse risco, nós estamos fazendo com 

um “software” próprio a verificação, se ele é funcionário público do Estado ou não. Sem 

entrar na discussão de mérito, porque o Estatuto dos Servidor, ele veda ao funcionário. Então 

era o Estado que tinha que fazer o seu ministério, que era controlar os seus funcionários, mas 

não vamos entrar nisso.  

Essas pessoas não trabalham, e foram retiradas da empresa, tem o protocolo de 

retirada na Junta Comercial, nós tivemos um período aí de seis meses em que a Junta 

Comercial praticamente não funcionou, e está voltando agora. O outro, a Cardioskill, é esse 



Verba Editorial Ltda. 

27 

 

caso em que a pessoa era funcionário no Servidor, funcionário CLT do Servidor, e que o 

servidor não estaria afeito aí aos ditames do estatuto, e ele foi retirado mesmo assim da 

empresa e deixou de trabalhar no Hospital Pirajussara.  

Tem aqui Clínica Médica Hospitalar, esse contrato foi rompido, foi rescindido esse 

contrato, não tem mais contrato com essa empresa. E aqui tem o SBC Diagnóstico e 

Cardiologia, que era um serviço de cardiologia infantil, que é dificílimo de se ter. Só que essa 

pessoa leiga, Abdallah Mundim, ela é uma aposentada do serviço público, não estava ativa 

no grupo, e também ela nunca trabalhou no Pirajussara.  

Então o senhor vê que a gente tenta, e aquilo que a gente evidencia, a gente tira e faz 

uma ação de retirada da empresa, ou do servidor. Apesar de eu achar que isso é obrigação do 

Estado fazer, dele com o servidor, não é com a OS, mas isso aí é uma discussão, eles 

assinaram a declaração.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eles afirmam com tranquilidade que a SPDM 

não contrata mais nenhuma outra empresa que tenha servidor do Estado, então?  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Nós estamos fazendo a verificação, 

deputado, isso é uma coisa permanente, vamos fazer a verificação.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Constante, não é?  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Constante, e toda vez que se evidencia 

nós coibimos a empresa, ou rescindimos o contrato, ou obrigamos a empresa a retirar aquele 

indivíduo. Então esse é um trabalho constante, e que é de fixo, você faz um contrato com a 

empresa, e depois de algum tempo entra um servidor. Como é que você tem, como é que 

você consegue ter essa informação? É difícil, não é? Então, você tem que permanentemente, 

e como eu lhe disse, nós conseguimos agora um “software” que faz esta verificação. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - De cruzamento, não é? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - De cruzamento, e nós estamos fazendo 

isso, e o que tiver que ser corrigido será corrigido. 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu tinha quatro perguntas, uma delas já 

acabou sendo respondida no decorrer das outras, deixa só eu deixar a última questão. Nesse 

mesmo relatório que a gente já falou tanto dele aqui, aponta que a SPDM tem um contrato 

com a Cardioskill Serviços e Pesquisa Médica desde 2018. Essa empresa, além de possuir 

como sócio servidor público do Estado, ainda tinha como sócio, em dezembro de 2018, um 

administrador da própria SPDM. Isso não mostra um conflito de interesses, uma violação dos 

princípios de impessoalidade? Enfim. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputado, eu volto a lhe responder. 

Primeiro, que a Cardioskill é este caso em que o indivíduo é servidor celetista do Iamspe, e 

não está subordinado à questão da, a princípio pelo menos, o Estatuto do Servidor não atinge 

os funcionários das autarquias, pelo menos o Art. 2º. Com relação a esse, eles prestam o 

serviço desde 2015. O Pirajussara, aliás, é uma equipe, como eu falei, de maior orgulho, 

porque são altamente evolutivos, tem um trabalho de primeiríssima qualidade para o doente 

cardiológico infantil e adulto, que é raro você ter isso no País.  

Eles foram contratados em 2015, já trabalhavam em 2015, quando o Dr. Carvalho, já 

muito doente, infelizmente, entrou para o conselho do administrativo, já prestava o serviço 

há mais de três anos quando ele entrou para o conselho administrativo. 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA  - Da SPDM. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Da SPDM. O Dr. Carvalho, professor de 

cardiologia, é uma pessoa altamente capacitada, estava com um câncer terminal, foi pedido, 

ele iria sair do conselho administrativo, não houve tempo nem de sair da empresa, e nem de 

sair do conselho administrativo. Ele logo foi internado, e acabou falecendo, ficou meses 

internado e acabou falecendo em janeiro de 2019, tendo aí um período em que, infelizmente, 

não se conseguiu resolver a situação, e depois ele faleceu. Então foi isso, foi essa a história 

comprovada. 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA  - Teria sido corrigido se tivesse dado 

tempo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Mais alguma 

pergunta, deputado? 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Somente agradecer novamente o pessoal 

pelos esclarecimentos. Obrigado, viu, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigado, agradeço 

a participação de V. Exa., e não havendo mais oradores inscritos. 

 

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

Presidente. 

 

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

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É só para deixar registrado 

que eles ficaram, então, diante das minhas perguntas, do cálculo utilizado para o valor 

unitário dos leitos do hospital de campanha, o valor unitário dos respiradores alugados em 

nome da empresa, e a cópia do contrato dos respiradores, e a lista do inventário dos 

equipamentos adquiridos e repassados para a Prefeitura após o fechamento do hospital de 

campanha. Só para deixar registrado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito, está 

registrado.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E o prazo que eles possam 

entregar esse documento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Dr. Ronaldo, o 

senhor poderia responder ao Wellington Moura o prazo? 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA  - Nós estamos anotando aí todos os 

compromissos que nós tivemos ao longo do dia de hoje, vamos responder rapidamente, acho 

que no prazo de uma semana, no máximo em dez dias vão ter essas informações. É só uma 

questão de fazer isso, sem problema nenhum.  

 



Verba Editorial Ltda. 

30 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, Dr. Ronaldo e 

Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Antes de dar por 

encerrada a nossa reunião de hoje, eu recebo agora um pedido do nosso presidente titular, 

para que pudéssemos fazer uma pergunta, uma vez que ele teve que se ausentar. E a pergunta 

é a seguinte. Dr. Ronaldo: segundo o relatório do mês de julho, a SPDM paga um plano de 

saúde para os seus funcionários do Hospital Geral de Pedreira, vinculado ao Governo do 

Estado.  

Ou seja, a SPDM administra um hospital público, mas usa dinheiro desse contrato 

para pagar plano de saúde privado para os funcionários da unidade. São gastos, segundo a 

própria SPDM, quase 170 mil por mês com esse contrato com a empresa Amil Assistência 

Médica. Para ser mais precisa, são R$ 168.503,89 por mês. Minha pergunta, segundo o 

presidente Edmir, é a seguinte. Isso constitui objeto do contrato assinado com o Governo do 

Estado? Essa prática é adotada pela SPDM em outras unidades que ela administra? 

 

O SR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA  - Eu só vou responder ao final, não é 

prática da SPDM pagar convênio médico, mas eu vou pedir para o Dr. Nacime, nós já 

esperávamos essa pergunta, porque faz parte especificamente desse contrato, o Nacime vai 

explicar com mais detalhes sobre esse contrato. 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR - Deputada, e deputados, a SPDM, nas 

suas unidades de origem, nunca, e nós pessoalmente, não aceitamos o pagamento de dinheiro 

de SUS para convênios médicos. Por que que isso ocorre no Hospital Geral do Pedreira, no 

PAI Zona Norte, no AME Jardim dos Prados e no Hospital Vila (Ininteligível.)?  

O Hospital Geral de Pedreira, ele foi inaugurado inicialmente com a Irmandade Santa 

Catarina, depois, foi sub-rogado para o São Camilo, e há cinco anos atrás a SPDM, com as 

fartas dificuldades que estavam ocorrendo com o São Camilo, nós assumimos a entidade. E 

houve, como é prática no Governo Estado, a sub-rogação dos contratos de trabalho. Havia, 

naquele momento, 916 funcionários que tinham essa cobertura de plano de saúde, isso em 

junho de 2015.  

Nós, do ponto de vista trabalhista, tem vários pareceres aqui, não podemos 

simplesmente cortar esse benefício, porque ele está incorporado no salário do indivíduo. Ou 

eu demito esse indivíduo, ou eu tenho que continuar pagando, e evidentemente mesmo contra 
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a nossa vontade. Esse valor que foi convocado pelo deputado, de 168, não é real, porque os 

funcionários arcam com uma parcela,  nesse caso aí mais de 60 mil, 63 mil reais, que o 

funcionário faz a contrapartida. Então nós somos obrigados a manter esses funcionários.  

Ou eu demitiria todo mundo, os 916 funcionários, tendo aí um prejuízo incalculável 

para o Estado, porque isso custa, ou nós fazíamos isso, fomos diminuindo, ninguém que entra 

tem plano de saúde, e nós fomos diminuindo. E hoje nós temos, dos 916, só 372 funcionários 

que têm cobertura de plano de saúde. É evidente que não dá para discutir com o sindicato, 

porque eles vão querer expandir para todo mundo, você tem que ter uma política, e nós fomos 

diminuindo progressivamente.  

Da mesma forma de outras entidades, outras unidades que foram sub-rogadas, o PAI 

Zona Norte também era uma entidade, uma unidade da Santa Catarina, nós chegamos lá e 

tinha 100 funcionários com cobertura de plano de saúde, hoje são 50. Recentemente, agora, 

no começo do ano, nós assumimos uma entidade, uma unidade que era do São Camilo, que 

é o AME Jardim dos Prados. Encontramos lá 67 pessoas com cobertura, hoje já são 61, então 

nós estamos diminuindo, a fim de evitar que você tenha que fazer uma demissão em massa.  

Eu teria que ter um recurso financeiro para demitir 370 pessoas, e ainda sofrer, porque 

isso está incorporado no salário, deputado. E aí nós sofreríamos uma ação judicial de pagar 

a cobertura daquele tratamento. Então tem gente que está tratando de câncer, tem gente que 

está tratando de várias patologias graves etc., e que você teria que pagar no mundo privado 

essa assistência, haja visto que isso é um direito adquirido daquele trabalhador.  

Então não é da nossa prática, nós não gostamos disso, nós entendemos que não é uma, 

mas isso foi feito, e nós estamos agora arcando com as consequências, e com o fato de que 

outras entidades optaram, no passado, por isso. E lamentavelmente nós estamos tentando 

corrigir essa situação, desta forma, progressiva, de ir retirando as pessoas, e não permitindo 

que ninguém mais entre para o plano de saúde. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito. Agradeço 

imensamente a resposta, Dr. Nacime, à indagação feita pelo presidente titular desta 

Comissão. Agradeço, desde já, os demais membros da SPDM que participaram na manhã de 

hoje desta reunião bastante profícua. O presidente acho que retornou, presidente Edmir?  

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Pois não. 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - O senhor gostaria de 

dar por encerrada a nossa Comissão de hoje? É uma satisfação ouvi-lo, devolvo a palavra 

para Vossa Excelência. 

 

* * * 

 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A nossa querida vice-presidente 

conduz tão bem os trabalhos, não é? Que a gente fica até aqui olhando, e aprendendo, como 

é que faz. Quero agradecer muito, Analice Fernandes, pela condução dos trabalhos. 

Agradecer a presença de todas as Sras. e Srs. Deputados, que deram quórum nesta CPI no 

dia de hoje.  

Dia de final das convenções partidárias, onde está todo mundo aí, nós que somos 

lideranças, e temos que apoiar os nossos candidatos a prefeito, a vice-prefeito e vereador, 

todo mundo correndo para lá e para cá como pode. Muito obrigado, deputada Analice 

Fernandes, obrigado a toda equipe da SPDM. Agradecer mais uma vez a presença dos 

senhores, as informações prestadas.  

E desejar a todos os funcionários de vocês, principalmente aqueles que estão na linha 

de frente da Saúde, que Deus possa fazer dobrar, não é? Estender dobradamente as suas mãos 

para essas pessoas na linha de frente, que estão diretamente tratando com o vírus ali, então a 

gente quer desejar que Deus abençoe, a gente ora por eles e por todos do nosso País. Grande 

abraço, muito obrigado. 

Dou por encerrada a presente reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião.  

 

* * * 


