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* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

declaro aberta a 17ª Reunião da comissão parlamentar de inquérito constituída 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.  

Já constatei quórum regimental e agora faço a chamada nominal de presença. Nobre 

deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Janaina Paschoal. Nobre deputado José Américo. (Pausa.) Nobre deputado Vinícius 

Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, bom dia a Vossa Excelência. 

Bom dia a todos os colegas. Bom dia aos nossos convidados. Presente, presidente. 

 

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

Vinícius Camarinha, presente. Nobre deputada e 1º vice-presidente desta comissão. É que 

foi 2ª, ex-presidente, 2ª presidente da Casa, ex-1ª presidente da Casa, presidente da 

Comissão de Saúde. Agora, vice desta comissão, deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Querido, obrigada pela menção e 

também um bom dia para todos os colegas. Bom dia também para os convidados e 

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

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

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presente, Sr. Presidente. 

Bom dia a todos. 

 

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

deputado Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Bom dia, presidente. Bom dia a todos, 

presente. 

 

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

Sergio Victor. Nobre deputado Alex de Madureira. (Pausa.) Constatado o número 

regimental, 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 a dispensa da leitura 

da Ata da reunião anterior. 

 

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

Vossa Excelência. Havendo concordância dos pares, fica dispensada a leitura da Ata da 

reunião anterior. Ordem do Dia. Nós temos três itens na pauta. O item 1 na Ordem do Dia 

é apreciação dos requerimentos, com dois itens.  

Temos a oitiva também e já temos a presença aqui para fazer a oitiva do presidente 

do Sindicato dos Médicos de São Paulo e da presidente do Sindicato dos Enfermeiros de 

São Paulo, que já se encontram presentes ou representados.  
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Nós estamos aqui com o Sr. Victor Vilela Dourado, que é presidente do Sindicato 

dos Médicos, e também com a Sra. Elaine Leoni, que é secretária e representa a presidente 

hoje, em função de ela estar licenciada. 

Nós vamos dar sequência à pauta com os requerimentos.  

Item 1 - Requerimento datado de 10 de setembro de 2020, pela nobre deputada 

Janaina Paschoal. É o Requerimento nº 51: Requer seja oficiado ao Sr. Wilson Modesto 

Pollara, Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do 

Estado de São Paulo - Iamspe, a fim de que forneça a esta CPI os documentos e 

informações seguintes acerca dos laboratórios contratados pelo instituto:  

1) Contratos firmados pelo Iamspe com laboratórios privados, principalmente 

aqueles existentes com o laboratório Biofast, bem como eventuais termos aditivos; 

2) Nome dos representantes do laboratório Biofast; 

3) Relação dos exames realizados pelo laboratório do 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, outros privados. 

Em discussão.  

 

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

 

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

Janaina Paschoal para discutir. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Excelência, eu sei que semana passada 

houve alguma divergência em torno desse requerimento, mas durante a semana eu até 

recebi alguns reforços. Não vou dizer, não vou utilizar a palavra “denúncias”, mas 

reclamações envolvendo essa situação, inclusive - eu não sei se procede -, parece que até 

esse mesmo laboratório que estaria sendo cotado ou consultado para de alguma maneira 

colaborar no desenvolvimento do laboratório da vacina.  

Então, assim, são muitas informações que estão chegando. Como eu disse, eu não 

estou aqui afirmando nada contra ninguém. Eu não falaria isso, mas me parece importante 

solicitar esses esclarecimentos, sobretudo, Excelência, depois da megaoperação de 
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ontem, inclusive com expedição de mandados de prisão no próprio âmbito da Secretaria 

da Saúde.  

Eu não consegui ter acesso a nomes nem a detalhes dos fatos investigados, mas me 

parece, Excelência, que seria papel desta CPI apurar com mais detalhe todas - não vou 

usar a palavra “denúncias” - as reclamações, as estranhezas que vão chegando. Então, eu 

peço aos colegas que votem “sim” ao requerimento, sempre respeitando a autonomia e a 

independência de cada qual.  

E eu rogo a V. Exa. que paute para a semana que vem, presidente, os meus primeiros 

requerimentos. Não sei se V. Exa. se recorda daqueles meus dois primeiros requerimentos 

para ouvir as pessoas que trabalharam ali como intermediárias na compra e venda dos 

respiradores, presidente. Seja para deferir ou para indeferir, é... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está no item 3 da pauta, 

Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entrou? Então está ótimo, perfeito.  

Então só estou pedindo para votarem “sim” nesse e depois no item 3 eu me inscrevo para 

falar. 

 

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

 

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

 

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

nobre deputada Analice Fernandes, pela ordem. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Na semana passada, presidente, eu 

havia solicitado vista desse requerimento da deputada Janaina até na intenção de também 

receber informações por parte do Iamspe com relação a esse contrato de um novo 

laboratório, uma vez que é sabido que o laboratório do Hospital do Servidor Público do 

Estado é um laboratório excelente, de última geração, moderno, com capacidade para 

fazer um número relativamente razoável de exames.  

É mais do que justo o pedido da deputada Janaina para que o atual presidente, o Dr. 

Wilson Pollara, justifique o contrato de um novo laboratório. Se, por ventura, por conta 
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da Covid, o Hospital do Servidor teve a necessidade de ampliação do número de seus 

exames, venha explicar. O que não é justo é ele não se mostrar nem um pouco interessado 

em dar um retorno a esta Casa.  

Eu entrei gentilmente em contato com ele, deputada Janaina, porque eu sou muito 

transparente naquilo que faço. Sou cobrada assim como todos vocês são no nosso dia a 

dia, principalmente por parte dos profissionais da Saúde que confiam no nosso trabalho.  

Então, entrei em contato com o Dr. Wilson. Ele se mostrou bastante interessado em 

encaminhar as respostas, uma vez que esta deputada é presidente da Comissão de Saúde, 

mas sequer ele deu um retorno, nem por telefone.  

Acho bastante importante, presidente, que todas as autarquias, Secretaria de Saúde, 

os hospitais da rede do estado de São Paulo tenham respeito por esta Casa. Nós não 

estamos de brincadeira. Nós estamos lutando para melhorar a qualidade da assistência à 

saúde no nosso estado e também acompanharmos cada gestão que se faz com o dinheiro 

público e nós vamos exigir transparência e qualidade.  

Portanto, eu vou votar a favor do requerimento da deputada Janaina mesmo 

entendendo, deputada Janaina, que ele foge um pouco da questão da quarteirização do 

serviço, uma vez que o Iamspe tem autonomia para efetuar esses contratos.  

Mas uma vez que esse tipo de denúncia, vamos dizer assim, ou de perguntas - não 

sei qual seria a palavra melhor - por parte dos servidores daquela instituição têm chegado 

até a Assembleia, nosso papel é, no mínimo, investigar e obter respostas para darmos aos 

profissionais, aos funcionários, a todos que se servem do Hospital do Servidor Público do 

Estado de São Paulo, que é um hospital excelente, mas nós precisamos de gestão 

transparente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, Excelência. 

Continua em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, em votação. Os deputados 

que aprovam permaneçam como estão. Como é virtual eu tenho que fazer a chamada 

nominal das Sras. e Srs. Deputados. Como vota a nobre deputada Janaina? 

 

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

 

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

José Américo. (Pausa.) Nobre deputado Vinícius Camarinha. (Pausa.) Nobre deputada 

Analice Fernandes. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto “sim”, Excelência.  

 

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

Auricchio. (Pausa.) Nobre deputado Wellington Moura. 

 

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

Presidente. 

 

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

Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor. 

 

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

 

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

Sergio Victor. Nobre deputado Alex de Madureira. (Pausa.) Este deputado, Edmir 

Chedid, também vota favorável. Então, aprovado o item 1 da pauta, o Requerimento nº 

51.  

Item 2 da pauta. Requerimento datado de 28 de setembro de 2020, de autoria do 

deputado Edmir Chedid. Requerimento n.º 53.  

Eu solicito a nossa vice-presidente, deputada Analice Fernandes, que possa assumir 

os trabalhos, já que o requerimento é de minha autoria e eu não posso proceder, conforme 

o Regimento, até para aqueles que nos veem e nos ouvem saibam um pouco do 

Regimento. Se eu como presidente faço um requerimento, eu não posso colocá-lo em 

votação. Então, passo a Presidência dos trabalhos à deputada Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 

 

* * * 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - É um prazer. Item 

2 da nossa pauta, solicitante, como acaba de dizer, o deputado Edmir Chedid, o presidente 

desta nossa comissão.  

Requerimento nº 53, que requer que seja oficiada a Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, para que forneça à CPI o contrato firmado com 

a Amil Assistência Médica, que tem como objetivo plano de saúde para os funcionários 

do Hospital Geral de Pedreira, e seus respectivos aditivos, bem como eventuais contratos 

que tenham o mesmo objeto e estejam relacionados com outras unidades ou serviços de 

saúde gerenciados pela SPDM, enviando ainda relação dos beneficiários do referido plano 

nos últimos seis meses, com nome e a data da contratação do funcionário. 

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

votação o requerimento. 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 “sim” 

de Vossa Excelência. E como vota o deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, presidenta. 

 

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

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto “sim”, presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o “sim” 

de Vossa Excelência. Como vota o deputado presidente desta comissão, Edmir Chedid, 

autor do requerimento? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para votar “sim”, Excelência. Muito obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o “sim” 

de Vossa Excelência. Como vota o deputado relator da comissão, Thiago Auricchio? 

(Pausa.) Como vota o deputado Wellington Moura? 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto “sim”, Sra. 

Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o “sim” 

de Vossa Excelência. Como vota o deputado Sergio Victor? 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o “sim” 

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

deputado José Américo? (Pausa.) E esta deputada na Presidência também vota “sim” pelo 

requerimento de V. Exa. e devolvo neste momento a palavra ao nosso presidente titular. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

Analice Fernandes pela condução dos trabalhos e também pelo voto favorável ao 

requerimento de pedido de informações das Sras. e Srs. Deputados.  

Dando continuidade, o item 3 da nossa pauta hoje é a deliberação acerca do 

entendimento de que a matéria dos requerimentos nº 1 e 2, ambos de autoria da nobre e 

Exma. Deputada Janaina Paschoal, não guardam conexão com o fato determinado da CPI 

das Quarteirizações, nos termos dos Pareces nº 251, de 2020, e 299, de 2020, exarados 

pela procuradoria desta Casa, que se faz presente hoje pela procuradora Dra. Luciene e a 

Dra. Caroline.  

A nobre deputada Janaina Paschoal protocolou os seguintes requerimentos, para 

que todos se relembrem:  

“Requerimento nº 1 - Requer, nos termos regimentais, à comissão parlamentar de 

inquérito que solicite o comparecimento dos senhores Basile George Pantazis e Wilson 

Mello Neto para prestarem esclarecimento a esta comissão a respeito do Processo nº 
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2020-16.884, de aquisição de ventilador de anestesia e ventilador pulmonar da Secretaria 

de Estado da Saúde de São Paulo.”  

“Requerimento nº 2 - Requer, da mesma forma, que sejam submetidos à análise da 

comissão os autos do Processo nº 2020-16.884, de ventiladores de anestesia e ventiladores 

pulmonares da Secretaria de Estado da Saúde, juntando-se às contas de seus respectivos 

documentos.”  

São dois requerimentos, ambos se referem ao processo de aquisição emergencial 

pela Secretaria de Estado da Saúde de três mil ventiladores pulmonares e ventiladores de 

anestesia da empresa Hichens Harrison Capital Partner. 

Após debates e pedidos de visitas, este presidente decidiu promover consulta à 

Procuradoria da Casa, para que fosse constatado se o objeto dos requerimentos seria afeto 

ao objeto desta CPI.  

A Procuradoria da Alesp então exarou o Parecer nº 51, de 10 de agosto de 2020, 

que concluiu que, no momento, não se vislumbra conexão dos requerimentos 1 e 2 com 

o fato determinado da CPI. O inteiro teor deste parecer foi levado ao conhecimento de 

todos os membros da CPI em 11 de agosto de 2020.  

Após a juntada de novos documentos pela nobre deputada Janaina Paschoal, 

pedimos a manifestação da procuradoria, que exarou o Parecer nº 299, de 14 de setembro 

de 2020, que, em linhas gerais, manteve a conclusão do parecer anterior, concluindo “não 

ter detectado a configuração de uma situação de subcontratação do objeto e não conseguiu 

identificar também a presença de alguma entidade do terceiro setor na investigação dos 

novos fatos apresentados”.  

O novo parecer foi levado ao conhecimento de todos os membros desta CPI em 22 

de setembro de 2020. Desta forma, prestigiando o princípio da colegialidade, proponho 

que esta CPI delibere sobre o entendimento de que os assuntos abordados nos 

requerimentos 1 e 2 não guardam conexão com o fato determinado da CPI das 

Quarteirizações.  

Assim peço que os Srs. Deputados que concordam com este entendimento se 

manifestem com “sim” e aqueles que discordam desse entendimento manifestem sua 

posição dizendo “não”. Eu queria perguntar agora aos Srs. Deputados se todos concordam 

com este encaminhamento aqui que a assessoria da CPI nos deu... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Questão de ordem, presidente. Questão 

de ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Só para compreender, Excelência: 

quando V. Exa. diz “vote ‘sim’ quem concorda com o entendimento”, o entendimento de 

que a comissão é soberana e, portanto, vamos ouvir as testemunhas, é isso? Quem votar 

“sim” está votando “sim” ao meu requerimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, Excelência, é ao 

contrário. Quem votar “sim” concorda com o parecer da Procuradoria da Casa, que diz 

achar que não existe uma correlação; então, diria que estamos rejeitando os requerimentos 

de Vossa Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Mas, Excelência, muito embora os 

procuradores tenham consignado que, ao ver deles, não existe uma conexão, compreensão 

que eu respeito, mas da qual discordo, porque estamos investigando as contratações feitas 

durante a pandemia e ali houve, sim, uma quarteirização, na medida em que a empresa 

americana contratou a empresa chinesa por meio de um intermediário indicado por um 

empresário, que ninguém sabe por que essas pessoas participaram dessa contratação. 

Então, eu discordo desse primeiro posicionamento da Procuradoria. Porém, 

Excelência, o parecer, na verdade, finaliza dizendo que a CPI é soberana para dizer se vai 

acatar os requerimentos ou não. Então, com todo o respeito, o encaminhamento dado por 

V. Exa. vai gerar uma situação, porque, por exemplo, o final do parecer é favorável ao 

que eu quero - que nós votemos. Entendeu? Eu penso o seguinte: diante desse parecer, 

seria o caso de votar esses requerimentos... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A senhora me permite 

um aparte, deputada Janaina? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Sempre. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, essa 

deliberação foi feita por quem? Quem é o autor? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou fazer uma explicação 

para que todos entendam. Nós encaminhamos os requerimentos e os requerimentos 

voltaram da Procuradoria Jurídica, dizendo que não guardavam relação com o fato da 

CPI.  

A nobre deputada Janaina encaminhou (Inaudível.) Foi exarado um novo parecer e 

nos disseram o seguinte: cabe a vocês da CPI decidir se vocês querem ou não fazer, cabe 

ao colegiado. “Nós achamos que não guarda relação, mas se os Srs. Deputados acham 

que sim, então aprovem o requerimento.” Eles deixaram para que todos nós 

resolvêssemos. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

 

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

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, o que 

acontece: por que estou perguntando de quem é esse requerimento? Porque parece que 

esse requerimento, como não foi procedido pela CPI, esse requerimento parece que é da 

Procuradoria da Assembleia para a CPI. É isso? A Procuradoria pode apresentar um 

requerimento, apresentando essa justificação? Não, também concordo que não. Então, 

esse requerimento, esse Item 3, quem é o autor dele? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, é minha proposta. 

Proposta da Presidência para equacionar os requerimentos da nobre deputada Janaina, o 

1 e o 2, para que a gente decida de uma vez por todas: queremos votar os requerimentos 

ou não desejamos? Bom, a Procuradoria deu um entendimento assim: vocês é que têm 

que avaliar se vocês querem antes de ampliar o escopo da CPI. Realmente, isso é só, 

Excelência.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, não 

discordando de V. Exa., mas acho que deveria, ao invés de botar esse Item 3 para 

deliberar, acredito que deveria listar os itens aqui, porque a Procuradoria já se 

manifestou... (Vozes sobrepostas.) Era só para seguir o entendimento. Então, por que a 
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gente vai votar um item de deliberação para que depois ainda se coloque o item do 

requerimento da deputada Janaina? Por que, então, não colocamos os itens dela direto?  

A Procuradoria já deu entendimento, acho que estamos perdendo tempo, Sr. 

Presidente, em votar esse item para que a gente possa ainda colocar o item dela na pauta. 

Em outras palavras, este item não é válido para que a gente possa colocar ele em votação. 

A Procuradoria deu resposta... porque senão isso vai trazer para outras CPIs um grande 

problema; não é só para a CPI da Quarteirização, vai trazer para todas as outras.  

A gente vai ter que esperar uma resposta da Procuradoria e depois é como se fosse 

um item da procuradoria esse item, o que eu acho um absurdo se fosse. Como o senhor 

mesmo disse que é de V. Exa., eu acredito que a gente não deveria estar passando por 

essa questão de deliberação, teríamos que estar colocando a solicitação da deputada e 

colocar em votação.  

Se o deputado concorda com o que a Procuradoria falou, vota “não”, se o deputado 

concorda, vota “sim” ao item dela, mas não da forma que está. Apenas a minha 

manifestação, Sr. Presidente, obrigado. Obrigado, deputada Janaina. 

 

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

 

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

Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Embora, presidente, eu entenda que 

alguns membros desta comissão não veem a comissão como plena e capaz de aprovar 

alguns itens, eu gostaria de sugerir para V. Exa. que coloque em votação no nosso plenário 

aqui para que a gente possa deliberar imediatamente a respeito dos dois requerimentos da 

deputada Janaina.  

Até entendo que não são afetos a esta comissão, mas à situação que nós estamos 

vendo no estado de São Paulo e todos os rumos tomados em virtude de desvios de dinheiro 

público, me perdoe, mas eu acho muito importante que esta CPI, neste momento, não se 

furte a ouvir a solicitação do requerimento.  

Acho que é importante, vai colaborar e, mesmo a Procuradoria da Casa tendo dito 

que o assunto abordado pelos requerimentos não é pertinente, entendo que são pertinentes 

também  neste momento, haja vista o que presenciamos ontem pela imprensa e que todos 
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os problemas acontecidos, tanto na Câmara Municipal de São Paulo como na Secretaria 

de Saúde, é importante verificar como foi utilizado.  

Quem fez as coisas de forma correta não tem que ter medo de forma nenhuma, 

venha aqui, explique e acabou. Voto a favor dos requerimentos da deputada Janaina 

porque tenho coerência, mesma votação que fiz com relação ao Iamspe agora. 

 

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

 

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

Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Bem nessa hora caiu a minha internet. 

Eu quero primeiro agradecer o apoio do deputado Wellington e da deputada Analice e 

dizer o seguinte, Excelência: na CPI das Fake News, estávamos discutindo o risco de, 

vamos dizer assim, anular as nossas sessões porque não votamos o requerimento de um 

deputado que não é membro.  

No caso, Excelência, eu sou membro, a Procuradoria disse que a CPI é soberana, 

que vigora o princípio da colegialidade; então, vamos encerrar este assunto. Coloca em 

votação o requerimento, os colegas que são favoráveis votam “sim” e os que são 

contrários votam “não”. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Excelências, 

quero registrar aqui que nunca fui contra a votação dos requerimentos, só tomamos 

cuidados jurídicos para que a gente não tenha uma dissolução de continuidade na CPI em 

função de uma medida judicial de alguém que se sinta prejudicado; por isso, tomamos 

todos os cuidados, encaminhamos à Procuradoria para que eles exarassem o parecer.  

O que a gente estava discutindo hoje, o encaminhamento que eu havia dado, Sras. 

e Srs. Deputados, era para que a gente definisse. Bom, já que a Procuradoria fala que o 

colégio é que tem que resolver se queremos votar ou não o requerimento e eu já entendi 

que, por maioria de votos - eu não ouvi o Sergio Victor, mas pelo jeito todos concordaram, 

já que tem maioria -, concordam com o parecer da Casa, então, dando sequência aos 

trabalhos, o que devemos fazer agora?  

Se todos concordam e desejam votar o requerimento, vamos convocar uma extra às 

12:30, que é quando termina esta sessão, extraordinariamente com a pauta dos 
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requerimentos da nobre deputada Janaina Paschoal de nº 1 e nº 2, logo em seguida na 

sessão extraordinária, porque todos concordam com esse parecer da douta Procuradoria 

da Casa, que a CPI, dentro do Colegiado, tendo maioria de votos, pode fazer abrangência, 

dando a liberdade para que os deputados possam investigar qualquer denúncia.  

Então, dando sequência, já fica convocada uma sessão extraordinária às 12:30 com 

a pauta dos requerimentos da deputada de nº 1 e nº 2. Dando sequência a esta sessão, 

temos aqui presença dos nossos candidatos.  

E vamos passar, agora, a proceder às oitivas então. Inicialmente, do Sr. Victor 

Vilela Dourado, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, a quem, 

desde já, agradeço a sua presença, de sua equipe e o seu acompanhamento desde o início 

das sessões. E, posteriormente, a Sra. Elaine Leoni, que é presidente em exercício do 

Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. 

Nós, aqui, Dr. Vitor, temos um procedimento, na CPI, que era abrir a palavra ao 

convidado ou convocado para que ele faça a sua apresentação ou sua explanação. Ele 

pode contribuir com essa CPI, que fala sobre as quarteirizações. E depois a gente abre a 

inscrição dos Srs. Deputados, que o fazem pelo chat, para que eles, em 10 minutos, 

possam questioná-lo e receber devolutiva de V.S.a, na contribuição aqui desta CPI.  

Então, passo a palavra a V.S.a, Dr. Victor Vilela Dourado. Agradeço a sua presença. 

Já passo a palavra, de cinco a 10 minutos, para que o senhor faça a explanação, e depois 

a gente dá a sequência de perguntas e respostas. Muito obrigado. 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos 

deputados, bom dia a quem está nos assistindo, bom dia à colega Elaine, do Sindicato da 

Enfermagem. Bem, quanto tempo o senhor falou que temos, Sr. Presidente, para essa 

apresentação inicial?  

Bem, com relação ao Sindicato dos Médicos e ao nosso acompanhamento com 

relação a esse processo de quarteirização, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa desta 

CPI de investigar a situação das quarteirizações. E, no caso dos médicos, tem sido uma 

questão muito prejudicial ao exercício da profissão, prejudicial às condições de trabalho.  

E eu queria começar fazendo um histórico breve com relação ao que os deputados 

já viram com relação às OSs, às denúncias com relação às OSs. E colocar que, no 

Sindicato dos Médicos, desde muitos anos já fazemos a crítica a esse modelo das OSs. 

Elas representam, no caso do nosso exercício da medicina, uma piora, uma situação de 

degradação das condições de trabalho muito grande.  
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Para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2019, nós fizemos um levantamento 

das denúncias que chegam ao Sindicato dos Médicos, e percebemos que as OSs, sozinhas, 

representam 50% das denúncias que chegam. Então, a gente, somando as denúncias dos 

serviços públicos municipais, da Capital, do interior e dos serviços estaduais, dos serviços 

dos hospitais privados e as outras unidades privadas, as OSs, sozinhas, representam 

metade de todas essas denúncias. Denúncias sobre condições de trabalho, sobre salários 

atrasados, sobre sobrecarga de trabalho.  

Então, a gente tem um histórico, já, de bastante problema com as organizações 

sociais. Só que nos últimos anos esse processo veio se agudizando, veio piorando, com o 

processo de quarteirização. E já vinha de antes; mas, em especial após a Reforma 

Trabalhista, essas formas de contratação precária praticamente se generalizaram.  

Então, a gente teve uma expansão cada vez maior dessas formas de quarteirização. 

Aqui em São Paulo, agora durante a pandemia, esse problema das quarteirizações, que já 

vinha de outros anos, se agudizou ainda mais com a pandemia. Pelo que a gente pôde ver, 

como é tema da discussão dos senhores com relação aos hospitais de campanha, nos 

hospitais de campanha, praticamente toda a força de trabalho médica foi quarteirizada.  

E quando eu falo “quarteirizada”, no caso dos médicos, é praticamente sinônimo de 

“pejotizada”. Então, os vínculos de trabalho foram degradados, e em vez de vínculos 

CLT, o que a gente tem, para esses profissionais, é que eles são, na sua maioria, PJ. E 

nesse modelo PJ, há várias subcategorias, há várias formas de se apresentar.  

No caso dos hospitais de campanha, o que a gente teve é que, por exemplo, no 

Hospital do Anhembi, a OGS, que era a empresa quarteirizada para fornecimento de força 

de trabalho dos médicos, criou um (Ininteligível.) em que os médicos se associavam a ela 

como sócios minoritários dessa empresa. Recebiam seus salários a partir de dividendos. 

Na reportagem... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputada Analice 

Fernandes, uma questão de ordem. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu estou ouvindo aqui atentamente 

o presidente do Sindicato. Eu só gostaria de solicitar que, quando ele se referisse às OSs, 

ele pudesse dar nomes. Porque, como nós temos, viu, presidente, OSs boas e OSs, como 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

diz V. Exa., picaretas, quando ele cita as OSs, que ele fale especificamente dando nomes 

a elas, por gentileza. 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Claro, deputada Analice. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tá certo, Excelência. Sr. 

Victor... (Vozes sobrepostas.) Até para que a gente possa fazer a investigação. Há uma 

sugestão da nobre deputada Janaina Paschoal, inclusive, de que a gente também, depois, 

já possa rapidamente ouvir a Sra. Elaine, e a gente faz o questionamento aos dois ao 

mesmo tempo, porque assim... Todos concordam dessa forma?  

Pelo jeito, sim. Então, nós vamos acabar de ouvir o Victor, ouvimos a Sra. Elaine, 

e daí fazemos o questionamento aos dois, para tentar agilizar o procedimento aqui, ok? 

Obrigado, nobre deputada Analice. Devolvo a palavra ao Victor. 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Excelente. Então, vamos lá. Com relação 

ao Hospital de Campanha do Anhembi, que foi o maior hospital de campanha e que, 

também, no caso do Sindicato dos Médicos, foi o maior gerador de denúncias dos 

profissionais: no Hospital do Anhembi, a gente teve duas OSs principais, a Iabas e a 

SPDM.  

E essas OSs contrataram outras empresas para o fornecimento de força de trabalho 

dos médicos. No caso do Anhembi, era a OGS. O Hospital do Anhembi e o do Pacaembu 

eram de gestão municipal. E, pelo que eu sei, o Anhembi recebia também alguns tipos de 

verba a nível estadual; então, também faz parte do escopo da investigação de vocês.  

Mas a gente tem, por exemplo, o Hospital de Campanha do Ibirapuera, que era 

estadual. E a administração dele, a OS administradora era a Seconci. E, da mesma forma 

do Anhembi, também tinha uma empresa quarteirizada que fazia o fornecimento de força 

de trabalho dos médicos: a Valoremed, a Prime e a Bueno, três empresas que faziam essa 

contratação da força de trabalho dos médicos.  

Eu me referia tanto à do Anhembi como à do Seconci, de uma forma geral, porque 

o processo de quarteirização e “pejotização” dos médicos era muito semelhante. Mas 

entendo a questão da deputada Analice. 

Uma outra questão com relação a isso é que esse processo não começa de agora. 

Então, assim, mesmo nos contratos de gestão já firmados, tanto no atendimento da 
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atenção primária como nas redes de atendimento secundárias, Rede Hora Certa, redes por 

procedimento, já havia esse processo de “pejotização”.  

Só que durante a pandemia, ela mostra a sua face mais cruel em relação aos 

profissionais, que é a falta de vínculo de trabalho. Por exemplo, os médicos que 

adoecessem nos hospitais de campanhas não tinham nenhum tipo de garantia, nenhum 

tipo de proteção.  

Então, ao adoecer, eles eram retirados das escalas e ficavam sem nenhum tipo de 

proteção legal, sem nenhum tipo de remuneração durante o período de afastamento. Na 

nossa visita ao Hospital de Campanha do Anhembi, discutindo com os gestores da SPDM, 

eles não tinham sequer um levantamento sobre quantos profissionais tinham adoecido, 

quantos eles tinham afastado.  

Eles colocavam que eles tinham uma alta rotatividade de profissionais, mas o 

acompanhamento desses profissionais, o adoecimento ou não deles, a abertura de CAT, 

de Comunicado de Acidente de Trabalho, também não era feita pela SPDM, e eles não 

dispunham dessas informações. Ou seja, esses profissionais não ficavam nem sob a 

responsabilidade da prefeitura, nem sob a responsabilidade da SPDM ou das outras OSs. 

Eram largados à própria sorte.  

Esse tipo de contratação - entre aspas - de PJ, de sócios minoritários... Já fez 

denúncias no Ministério Público do Trabalho, já fez denúncias na mesa técnica da 

prefeitura, fez denúncias em várias instâncias sobre a nossa visão de regularidade desse 

tipo de vínculo. Ele configura, das diversas formas...  

A gente tem um canal de denúncias recente, por exemplo, que aponta que esses 

profissionais usam um aplicativo de ponto digital. Esse aplicativo de ponto... Tem o Dr. 

ID e o Doctor, que é um aplicativo de ponto eletrônico, em que eles têm que bater ponto 

ao entrar no trabalho e ao sair do trabalho. Eles têm uma escala de trabalho fixa.  

Então, assim, todas as configurações de um vínculo de trabalho formal, sem os 

mesmos direitos. E nessa situação de vulnerabilidade extrema que eu estava colocando. 

Então, para a gente colocar que essa situação nos hospitais de campanha, agora, mostrou 

como isso é perverso para os profissionais como um tudo, como isso os deixa numa 

situação muito vulnerável.  

Uma outra coisa, além disso, é questão de assédio e de vínculos de trabalho muito 

frágeis. Muitos deles não conseguiam sequer fazer.... Eles têm muito medo de se expor, 

de colocar qualquer tipo de denúncia, porque a qualquer momento eles podem ser 

retirados dos postos de trabalho.  
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Nós já tivemos casos, no sindicato, de profissionais que tiveram a notificação da 

falta de Equipamento de Proteção Individual, em outras unidades, não só de campanha; e 

foram dispensados do trabalho na sequência. Tivemos casos, nos hospitais de campanha, 

de profissionais que gostariam de encaminhar pacientes para outros níveis de atenção, 

mas como o seu vínculo de trabalho é muito frágil, ao entrar em confronto com a direção 

da unidade, também foram colocados para fora.  

Então, assim, essa forma de vínculo os deixa muito vulneráveis a esse tipo de 

assédio. E até o exercício da profissão, até o exercício básico do atendimento de qualidade 

é prejudicado. Ainda com relação ao impacto disso no atendimento da população, nós 

temos que os treinamentos, a formação desses profissionais em serviço é prejudicada. A 

rotatividade deles é muito grande.  

Daí, quando eu falo isso, eu comento dos hospitais de campanha, mas em outras 

unidades do estado a gente tem municípios que promoveram uma terceirização, uma 

“pejotização” completa. A rotatividade de profissionais é muito grande, inclusive na 

atenção primária, que acontece em outros lugares.  

No caso dos hospitais de campanha, essa rotatividade extrema levou ainda a 

problemas como a SPDM se queixando de que, nos treinamentos com relação à Covid 

feitos pelas diversas categorias, os médicos sempre estavam com o treinamento 

incompleto, porque, como eles tinham uma rotatividade muito grande, novos médicos 

entravam, muitos médicos saíam.  

Isso ia prejudicando a qualidade do atendimento, isso ia incapacitando a SPDM de 

dar conta de fazer todos os treinamentos necessários para todos os médicos. Enfim, para 

não me alongar muito, queria colocar que essa forma de “pejotização”, então, já vem de 

algum tempo. Ela piora agora durante a pandemia, e essa CPI pode ter um papel 

importante de a gente conseguir até abrir mais os dados sobre isso.  

A gente não sabe, por exemplo, quantos profissionais, quantas unidades, quantos 

serviços quarteirizados tem no interior dessas OSs. A questão de transparência: a gente já 

tinha dificuldade em transparência das OSs; nessas formas quarteirizadas, isso é ainda 

pior.  

Para completar, também, um outro discurso que é muito comum, da questão de 

remuneração. Esses profissionais, a remuneração deles vai cada vez caindo mais, porque 

quando a gente tem: o serviço público contrata uma terceirizada e contrata uma 

quarteirizada, que por sua vez contrata uma “quinteirizada”, mais uma empresa ou várias 
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empresas que ficam nesse caminho, e o salário dos profissionais vai ficando nesses 

intermediários.  

Então, obviamente a remuneração do profissional na ponta vai cada vez caindo 

mais. Então, assim, para os profissionais e para a população, não há nenhum tipo de ganho 

com esse tipo de contratação. E mais uma coisa: o que eles argumentam como uma maior 

capacidade, uma maior flexibilidade de atender os postos de trabalho, de completar 

escala... O que a gente vê, com esse processo de quarteirização, é o contrário: furos na 

escala sendo muito comuns, sendo quase regra.  

E a gente tem, inclusive, no nosso canal de denúncias, denúncias de vários plantões 

de cobertura sendo feitos pelo WhatsApp. E daí, como não há tantos plantonistas fixos - 

essa rotatividade é muito grande -, muitas vezes há buracos na escala.  

E esses buracos na escala, imaginamos que fique... Já que a empresa é contratada 

para fornecer uma quantidade certa de profissionais e ela sempre oferece menos... Porque 

há sempre buracos na escala. Isso faz com que esse valor fique para essas empresas 

terceirizadas, quarteirizadas, e não seja realmente usado para o atendimento da população 

na ponta.  

Então, enfim, era isso que eu queria colocar para introdução. E fico à disposição 

para responder às perguntas dos deputados. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Da mesma forma, então, 

como definido, obrigado pelas suas falas iniciais, Dr. Dourado, e as suas explanações.  

Passo agora a palavra, então, à Sra. Elaine Leoni, que representa aqui o Sindicato 

dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Ela 

também está acompanhada do advogado André Luiz Caetano, que também eu já fiz aqui... 

Transcrevo as informações da sua OAB; procuração feita aqui por André Caetano. Um 

prazer também recebê-lo nesta CPI.  

Vou passar, da mesma forma, a palavra, então, à Sra. Elaine, agradecendo a sua 

presença, fazendo as suas considerações iniciais, e depois passamos ao debate. 

Obrigado. Tem a palavra Vossa Excelência. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Bom dia a todos e todas. Hoje estou como presidente 

interina porque a nossa presidente está afastada ainda por causa do processo eleitoral. 

Nós, Sindicato dos Enfermeiros, há muitos anos vimos discutindo sobre as cooperativas, 
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porque nós entendemos que a enfermagem é terminação-fim, atividade-fim. Então, nós 

não podemos participar de cooperativas.  

E as cooperativas, para a gente participar, a gente teria que montá-las e não sendo 

funcionários dela, porque a gente não consegue trabalhar desse jeito dentro dos hospitais. 

E acho que nós somos um dos sindicatos que mais fizemos denúncia sobre cooperativas 

fraudulentas aqui no estado de São Paulo em termos de saúde. 

Depois, se precisar, a gente consegue passar a relação porque eu não lembro de 

todos os nomes agora. O Dr. André talvez possa passar em questão à pandemia, que é a 

nossa discussão aqui hoje. 

Os enfermeiros, nós tivemos várias denúncias de tudo quanto é tipo. Primeiro foi o 

material de EPIs, que a gente tem problema até hoje com material de EPI, de todos os 

hospitais de campanha e dos hospitais públicos ou privados. Por quê? Primeiro que as 

EPIs, no começo, não tinham qualidade para os trabalhadores, mas, principalmente, não 

era dada máscara, nem a N95 nem a PFF2. Era dada máscara cirúrgica, tanto é que o 

maior índice de mortalidade da categoria da saúde continua sendo dos enfermeiros, depois 

dos auxiliares e técnicos, que estão na linha de frente. 

Os aventais também não eram de qualidade. Passaram os primeiros dois, três meses, 

acertaram o material, mas só para quem estava no “covidiário”. Então, quem estava no 

“covidiário” tem luva, avental, máscara e shield. Quem está na retaguarda não tem esse 

material.  

Até hoje nós, enfermeiros, auxiliares e técnicos... Apesar de eu ser do Sindicato dos 

Enfermeiros do Estado de São Paulo e representarmos essa categoria, eu vou falar 

“enfermeiros, auxiliares e técnicos”, porque a gente está na retaguarda e a gente está 

sofrendo, porque a retaguarda não está tendo material para trabalhar. O material não é de 

qualidade adequada para trabalhar.  

Hoje nós temos pacientes que não apresentam nenhum sintoma e estão 

contaminados. Chegam ao hospital e esses enfermeiros, auxiliares e técnicos que estão na 

retaguarda, não tendo material adequado, se contaminam. 

Salários, da nossa denúncia que nós recebemos dos hospitais, que os enfermeiros 

estavam sendo contratados e, para poderem ser contratados, eles tinham que dar todo mês 

10 reais para a organização social. Nessa qualidade, nós entendemos que isso não é 

serviço. Quando nós contratamos, quando nós somos contratados, quem tem que ficar 

responsável disso é a contratada, e não nós termos que pagar para podermos trabalhar, 

que era o que estava acontecendo em alguns hospitais. 
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Outra coisa: quando o profissional é contratado por uma OS, nós temos convenção 

coletiva de trabalho e não era seguida a nossa convenção coletiva de trabalho para os 

profissionais, tanto é que esses profissionais de alguns hospitais de campanha estavam 

sendo contratados por plantões, recebendo 1.140 reais e 860 reais por plantão.  

Nós, enfermeiros, nunca trabalhamos assim, porque nosso trabalho é do cuidar, e o 

cuidar que nós entendemos tem que ter continuidade. Então, nós temos que escalar todos 

os plantões para mostrar ou passar o plantão da continuidade daquilo que estava 

acontecendo com o paciente. 

Nos hospitais de campanha, nós tivemos muita denúncia de assédio moral em cima 

dos trabalhadores, porque tinham que render ou tinham que usar o mínimo possível ou 

estragar o mínimo possível de material de contaminação. Isso também foi muito ruim, 

muito estressante para os trabalhadores da saúde. 

EPIs: nós, Sindicato dos Enfermeiros, além de entrar com liminar para EPIs, nós 

também entramos com liminar para fazer as testagens nesses trabalhadores a cada 15 dias. 

A maioria nós ganhamos, está mantida a liminar, só que muitos hospitais alegam que não 

têm condições ou colocam os enfermeiros nas pautas de reuniões que a gente está falando 

com o Tribunal para o enfermeiro falar que ele não quer ser testado.  

Como nós, trabalhadores da Saúde que estamos (Inaudível.), como a gente trabalha 

15, 20 dias, um mês, dois meses no “covidiário”, a gente não consegue voltar para casa 

em paz com a cabeça porque não conseguiu fazer um teste para saber se eu tenho 

condições ou não ou se eu estou contaminado ou não. Nós também estamos tendo esse 

problema com as organizações sociais que estão administrando. 

E, por fim, o que não tem nada a ver com a administração, mas tem a ver com a 

profissão, o estresse do enfermeiro. Só esqueci de mais uma coisa, que tem hospitais que, 

no começo, organizações sociais que deixavam os enfermeiros de quarentena para eles 

não voltarem para casa para ver seus familiares. Eles só podiam voltar depois de uma 

certa quantidade de tempo. 

Então, nós temos “n” problemas ligados a todas essas organizações sociais, tanto 

financeiros como de assédios a esses trabalhadores, que é diferente dos médicos. A 

maioria dos enfermeiros foi contratada por período determinado, não determinado, por 

três meses, aumentaram por mais três meses. Conforme aumentavam os leitos, 

aumentavam o contrato de trabalho dos enfermeiros, e conforme diminuíam os leitos iam 

dispensando os trabalhadores. 
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Hoje nós temos uma ação contra o Iabas, contra várias OSs. Temos o Einstein, o 

Sírio, vários. Hoje a gente tem uma ação contra o Iabas, que eles tinham os trabalhadores 

no Hospital do Anhembi, 186 enfermeiros, se não me engano, ou 163. Na ação eles 

disseram que não iam fazer testagem, iam contratar todos eles para o próximo ano e, 

desses 186, só foram contratados 42. E esses outros funcionários não fizeram, não foram 

testados. Já se passaram dois meses e também não foram contratados. 

Então, fica uma angústia desses trabalhadores para saber como que eles vão se 

comportar e como vai ficar a vida deles. Por quê? Poderiam ser contratados, como foram 

por tempo determinado, poderiam estar passando por dois vínculos empregatícios e não 

completaram nenhum. E a gente não sabe e não fizeram rescisão contratual, não 

mandaram embora e ninguém sabe como vai ficar a vida.  

Eu acho que o Dr. André poderia completar mais um pouquinho nesse tempo que 

me resta. Dr. André! 

 

O SR. ANDRÉ CAETANO - Pois não, presidente. Posso ter a palavra? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Seja bem-vindo, Dr. André. 

Complemente, como a Dra. Leoni solicitou. 

 

O SR. ANDRÉ CAETANO - Agradeço a V. Exa., presidente, cumprimento os 

deputados presentes, a nossa presidente do Sindicato dos Enfermeiros, enfermeira Elaine 

Leoni, o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Victor Dourado. Estamos juntos nessa 

batalha. 

Acredito que a Dr. Elaine já conseguiu demonstrar bem o que foi feito desde o 

começo da pandemia, e continua sendo feito agora, em relação a diversas, milhares de 

denúncias que o Sindicato dos Enfermeiros recebeu. No primeiro momento, em relação à 

falta de equipamento de proteção individual. Depois, superada a falta de equipamentos 

de proteção individual, veio informações da baixa qualidade dos equipamentos de 

proteção - são máscaras, óculos, luvas, gorros, aventais, etc.  

Há também destaque em relação ao afastamento de enfermeiros. Falamos de 

enfermeiros, mas também posso falar de médicos, principalmente mulheres que são grupo 

de risco, são gestantes, lactantes, idosos, que nós pedimos também afastamento sempre 

da linha de frente do combate à pandemia, considerando até o grau desse vírus, que esses 

profissionais não poderiam estar na linha de frente.   
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Algumas dessas instituições afastaram, outras não. Nós entramos com diversas 

ações judiciais, quer seja em relação ao hospital de campanha do Pacaembu, que era 

administrado pelo Hospital Albert Einstein, quer seja em relação ao hospital de campanha 

do Anhembi, que era administrado pelo Iabas. 

Num segundo momento, após essa questão do EPI, que vem sendo concedida após 

essas discussões, estamos falando muito em relação às testagens, porque essas 

organizações sociais que nós discutimos - citamos inclusive os nomes, que é o Iabas, que 

é o Albert Einstein, que é a SPDM também -, nós estamos trabalhando para que se testem 

todos os funcionários e enfermeiros a cada 14 dias, e não só os sintomáticos, aqueles que 

vêm sendo testados, mas também os assintomáticos.  

Segundo estudos apontados e juntados às ações judiciais que nós temos, cerca de 

30 ou 40% dos infectados são assintomáticos. Então, o profissional está trabalhando sem 

saber que está infectado, podendo infectar pacientes, podendo infectar usuários, podendo 

infectar demais colegas. Então, nós estamos trabalhando muito em relação a essa testagem 

para os demais enfermeiros. 

Já foi citada a questão da pressão psicológica da categoria, de eventual assédio 

moral. Enfim, o que vem sendo discutido também em diversos procedimentos junto ao 

Ministério Público do Trabalho são esses contratos de trabalho precários. São contratos a 

prazo determinado - 30, 60 ou até 90 dias - onde ao profissional não há garantia nenhuma 

nesse sentido, e nós estamos entrando com diversas denúncias no Ministério Público do 

Trabalho, além das ações judiciais. 

Então, resumidamente é isso que o Sindicato dos Enfermeiros vem fazendo, 

atuando em relação à proteção dos enfermeiros, quer seja com EPI, quer seja com a 

testagem e também junto com o Ministério Público do Trabalho, visando fiscalizar esses 

contratos de trabalho, que muitas vezes nós sabemos que são precários, são fraudulentos. 

Claro que nesse momento o intuito é preservar a população. Nós também temos 

preservado a saúde dos profissionais. 

Caso V. Exas. tenham perguntas, alguns questionamentos a fazer, ficamos à 

disposição. 

 

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

Caetano. 

Temos inscritos aqui o nobre deputado José Américo e depois a nobre deputada 

Janaina Paschoal, lembrando às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que às 12:30 temos 
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uma sessão marcada. Marcamos hoje ainda para avaliação, prestação e votação de dois 

requerimentos, de nº 1 e nº 2, da nobre deputada Janaina Paschoal. 

Passo a palavra ao querido deputado José Américo, que se faz presente, está inscrito 

para fazer seus questionamentos à Sra. Elaine e também ao Sr. Victor Dourado e,  no 

caso, ao André Caetano. 

Seja bem-vindo, nobre deputado José Américo. 

O nobre deputado José Américo nos ouve? Passar pelo chat. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está me ouvindo? Agora vocês estão me 

ouvindo? 

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Opa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra V. Exa. para 

fazer os questionamentos por até 10 minutos, entre perguntas e respostas. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou 

levar só umas duas... É brincadeira, são cinco minutos. Queria saudar todos os 

companheiros… 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu cedo meu tempo a Vossa 

Excelência.  

 

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

A todos nossos amigos integrantes da CPI, convidados, Dr. Victor Vilela Dourado, 

que é o presidente do Sindicato dos Médicos; a Elaine Leoni, que é presidente do 

Sindicato dos Enfermeiros; os demais acompanhantes, o Sr. Victor Dourado, do Simesp. 

Bem, é o seguinte, Sr. Presidente: eu gostaria de perguntar, e isso eu acho que vale 

tanto para o Victor Vilela quanto para a Dra. Elaine, que é o seguinte: o que vocês 

entendem, na opinião de vocês, por quarteirização da mão de obra, e se vocês acham que 

essa quarteirização que existe hoje nas OSs é alguma coisa correta, é uma forma correta 

de contratação. 
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Enfim, essas duas coisas. Acho que para os médicos eu encaro de um jeito, os 

enfermeiros de outro, mas gostaria então de perguntar para vocês sobre isso. 

Eu faço todas as perguntas e eles respondem, ou respondem uma por uma, Sr. 

Presidente? Sr. Presidente, eu faço todas as perguntas de uma vez? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Excelência, de preferência. 

Acho que é mais rápido. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está ótimo. Tranquilo.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não assim, um bate-bola.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não tem problema. Queria saber se a 

senhora Elaine ou o Sr. Victor, se vocês observaram, o que vocês têm a falar sobre as 

contratações, na nossa opinião, na minha opinião, fraudulentas, de mão de obra durante a 

pandemia, especialmente nos hospitais de campanha do Anhembi, conforme denúncia do 

site jornalístico "Agência Pública" e o jornal "El País". 

As contratações fraudulentas, na minha opinião, eram aquelas que faziam fraude 

com relação a legislação fiscal. Tornava o médico e o enfermeiro sócios de uma empresa, 

e aí você recebia como dividendos, então você pagava menos imposto. Na minha opinião 

isso é uma fraude, e que deixa inclusive o profissional exposto. 

Então, queria saber o que vocês acham disso. A quarteirização mais a fraude das 

contratações, e o que vocês, tanto no Sindicato dos Enfermeiros, quanto dos Médicos, 

acham que seria uma forma correta de contratação. Também imagino aqui, Dr. Vilela e 

Dra. Elaine, imagino que a tradição das categorias é diferente, mas queria ouvir a opinião 

de cada um de vocês, sobre o que vocês imaginam que seja a melhor forma de contratar, 

por parte das OSs. 

Se essa história de contratar mediante empresas, etc., não acaba trazendo 

problemas. Sei que tem muito médico contratado por empresa de médico. Enfermeiro 

acho que não entende, acho que não é exatamente assim. Mas vocês não acham que isso 

pode ser uma coisa que volta contra vocês, lá na frente? 

Bom, então, queria saber também, por parte dos dois sindicatos, qual é o modelo 

de contratação, digamos assim, padrão, que vocês defendem. Basicamente isso. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, nobre 

deputado. Passo a palavra para que as pessoas respondam. Agiliza o processo, deputado, 

pergunta e os questionados já respondem. 

Vamos começar pelo Victor e depois a Elaine? 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO – Excelente, presidente. José Américo 

fez várias perguntas, e é isso que ele falou, talvez demorasse muito mais tempo para a 

gente responder, mas vou tentar responder. 

Primeira coisa, o que a gente entende por quarteirização dos médicos. Primeiro, 

que a gente tem atualmente, no serviço público, o que é muito comum aqui no estado de 

São Paulo, começou em 98, com a Lei das OSs. Houve um processo grande de migração 

dos serviços públicos para a mão de obra de organizações sociais, então, esse processo de 

terceirização é clássico, já acontecia. 

Uma coisa que mesmo antes da reforma trabalhista, ou seja, de forma ilegal, que 

a Elaine até mencionou, da questão de terceirização de atividade-fim, essas OSs vieram 

para fazer o serviço público. Elas contratavam outras empresas, daí antes, lá no passado, 

a parte de limpeza ou parte de segurança, mas com o tempo também para a prestação de 

serviços de saúde, ou seja, a atividade-fim dela, isso mesmo antes da reforma trabalhista. 

E com a reforma trabalhista, com a ampliação da possibilidade de terceirização da 

atividade-fim, houve uma generalização, praticamente, daquela forma de essa OS 

contratar outras empresas para fazer conhecimento de força de trabalho. 

No caso dos médicos, é praticamente sinônimo esse processo de quarteirização de 

um processo por motivo de “pejotização”, ou seja, ausência de vínculos de trabalhos 

formais por CLT, por várias formas do que a gente chama de PJ. 

Quem é PJ, a gente estava discutindo agora há pouco, de o médico se tornar um  

sócio minoritário e receber por meio de dividendos, como o deputado José Américo falou, 

também encaramos como um processo que é fraudulento, porque a gente encaminha isso 

para o Ministério Público do Trabalho, tivemos diversas denúncias. A denúncia no "El 

País" e em outros jornais foi em grande parte organizada pelo Sindicato dos Médicos, 

coletando informações sobre esse tipo de contratação. 

Eles têm outras formas. O médico define como pessoa jurídica, de forma 

individual, e daí com todas as configurações de um vínculo de trabalho, de fato, mas ainda 

assim fazendo como PJ. 
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E ainda tem uma outra forma, que é nesse processo de quarteirização, 

interinização, que acontece muitas vezes é que uma PJ dessa, que está lá na ponta, ela 

paga os médicos, o que os médicos costumam chamar de "caixa dois". A gente pode até, 

ao longo da CPI, fornecer mais informações, coletar mais informações dos médicos, 

levando em conta que ele tem muito receio de represália, ao padrão de nunca mais ser 

contratado em nenhum lugar. 

Mas esse tipo de, que costumam chamar de "caixa dois", é um tipo de vínculo 

completamente à margem da lei. Os médicos simplesmente recebem o pagamento por um 

plantão, sem nenhum tipo de vínculo, sem declaração. Essa questão do Tribunal de 

Contas, a gente estava falando de transparência das OSs quando vai para uma 

quarteirizada, o que é pior ainda, quando vai para uma quinteirizada, cada vez vai se 

afastando mais. A fiscalização é cada vez menor. 

Esse tipo de contrato, que eu tinha mencionado na minha fala anterior, de 

contratação via WhatsApp, isso é muito comum. O médico recebeu o pagamento sem 

nenhum tipo de declaração. Ele não pode declarar Imposto de Renda, porque esse 

pagamento não existiu. Olhe o grau de irregularidade com que a gente tem se deparado 

nesse serviço. 

Então, a primeira coisa, a questão da quarteirização, no caso dos médicos, é 

praticamente sinônimo de “pejotização” e precarização de vínculo de trabalho. 

O que a gente acha sobre a forma de quarteirização feito pelas OSs. É isso. É uma 

forma de precarizar, de ficar à margem da lei, e ficar à margem de fiscalização, porque, 

assim, esse formato de vínculos precários, irregularidades trabalhistas, acabam não 

ficando com a OS. Elas passam para uma outra empresa menor, que vai ser a testa de 

ferro das irregularidades jurídicas.  

E essa empresa menor, muitas vezes, tem um ciclo de vida muito curto. Ela 

concentra as irregularidades trabalhistas, e daqui a pouco ela deixa de existir, e aparece 

uma outra empresa quarteirizada no lugar, que vai aplicar a mesma forma de vínculo 

precário de irregularidade trabalhista. E aquela outra empresa declarou falência, aquela 

outra empresa deixou de existir.  

E a grande OS permanece imune a esse processo. A prefeitura, o governo, então, 

mais imunes ainda. Cada um, nós estamos mais distantes de onde ocorrem as 

irregularidades, onde ocorrem as denúncias, vão sendo ilesos dos protestos. Essa forma 

de responsabilização solidária não acontece. São diversos entes que deveriam estar 

contratando.  
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Esse médico, esse profissional, não é de responsabilidade de ninguém. Ele fica 

jogado, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de regularidade. 

O que mais o José Américo perguntou, sobre o que a gente acha sobre a 

contratação de denunciados no "El País". A gente considera isso de uma precarização do 

trabalho do médico gigantesca. Depois que houve esse processo de quarteirização, cada 

vez mais intenso, a gente não começa agora na pandemia, o número de calotes dos 

profissionais da Saúde cada vez é crescente.  

Então, por exemplo, o que acontece numa OS na gestão de uma unidade, ela paga 

o salário com mais ou menos dois meses de atraso. E daí, o que acontece é que, quando 

acaba o contrato dela, esses dois meses, que são a diferença entre o trabalhado para o 

recebido, essas OSs dão calote. 

Quando falo "as OSs", muitas vezes são OSs, tem as grandes OSs, que a gente 

sabe, aqui em São Paulo, mas tem OSs pequenas, OSs que servem para municípios, 

inclusive na CPI aqui do Pacaembu, esteve envolvida, recentemente, em denúncia e 

investigação, é um dos exemplos que a gente tem em Osasco, que não é das OSs menores. 

Elas praticam as irregularidades quase que diretamente.  

Enquanto as OSs grandes contratam outras empresas menores para fazer processo 

de quarteirização e irregularidades trabalhistas, na nossa avaliação, essas OSs menores 

acabam fazendo a contratação, essas formas precárias de vínculo diretamente. 

Então, assim, nós consideramos isso muito danoso. 

O José Américo perguntou com relação a, historicamente, como os médicos 

encaram isso. Olhe, uma coisa interessante que a gente vê, os médicos foram caindo numa 

armadilha, porque, assim, o Sindicato do Médicos defende, desde sempre, a contratação 

por emprego público, por profissionais estatutários. 

O que acontece é que ao longo do tempo esses profissionais foram ficando com o 

salário cada vez mais defasado, muito defasado. Se você for ver o valor do salário em 

relação ao que é praticado no mercado, chega a um terço, ou um quarto do valor praticado 

no mercado. 

Então, assim, é intencionalmente feito para que não seja viável esse vínculo 

público. Algumas cidades, alguns gestores reclamam que a forma dessa contratação não 

tem adesão, em algumas cidades, onde o valor desses salários é próximo, não é nem igual, 

é próximo do valor praticado pelo mercado, as vagas são totalmente preenchidas, e 

rapidamente preenchidas. 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

O que acontece é que esse valor vai sendo defasado, numa tentativa de minar o 

serviço público. E o que acontece com as OSs é de forma semelhante. O vínculo CLT, 

eles foram, no começo, os vínculos PJ, contratos PJ eram atrativos para os médicos. O 

que acontece, por não fazer parte da legislação trabalhista, não tem garantias, não tem 

garantias de reajuste, esse salário foi ficando cada vez mais defasado. 

Então, em muitos lugares, de vínculo PJ, não há um aumento de salário há cinco 

anos. Está congelado há cinco anos. Ou seja, por não fazer parte das regulações da CLT, 

das garantias trabalhistas, esses salários ficam congelados. E agora não tem mais opção 

de outros vínculos formais de emprego. 

Nos hospitais de campanha, praticamente 100% dos vínculos de trabalho dos 

médicos era PJ. Boa parte dos vínculos, que aparecem agora, que a lei começou no 

Einstein, o Einstein estava num processo de terceirização do Hospital do Campo Limpo. 

A forma de contratação que o Einstein estava propondo é PJ para todo mundo. 

Então, assim, essa forma de vínculo PJ vai se generalizando. Não tem mais opção. 

Quando aparece uma opção CLT, hoje em dia, coisa rara no mercado médico, ele tem 

grande adesão. Claro que isso é feito para realmente tentar contratar. Como eu falei, lançar 

um vínculo CLT, com um salário de um quarto do que é praticado no mercado, 

obviamente não vai ter adesão. 

Desculpe eu me alongar tanto. Então, é só para colocar isso, de que essa forma de 

contrato, precária, é vista com muito, a gente do sindicato médico é muito contrária a ela. 

A gente acredita que essa forma de vínculo PJ, no começo, foi colocada de uma forma 

mais atrativa, como isca, como armadilha, para que as pessoas deixassem seus vínculos 

CLT para os vínculos PJ, só que depois de cair nessa armadilha, agora não aparece mais 

oportunidade de contrato CLT. E o contrato PJ cada vez vai levando a falta de pagamento, 

a calote cada vez mais frequente. E agora os médicos não conseguem fugir disso. 

Desculpe ter me alongado. Era isso que eu queria colocar. 

 

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

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria dizer que eu fiquei muito 

satisfeito com a resposta do presidente do Sindicato dos Médicos. Queria parabenizá-lo 
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pela coragem, inclusive, de responder desse jeito. Vou aguardar, então, a presidente do 

Sindicato dos Enfermeiros. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não. Passo então a 

palavra à senhora Leoni, para complementar as respostas do Victor ao deputado José 

Américo e demais colegas. (Pausa.) Dra. Elaine, a senhora está sem o som. Precisa abrir 

o som. (Pausa.) Agora, sim. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Vamos lá. Deputado José Américo, bom dia, ainda. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Bom dia, querida. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Oi, oi. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Nós estamos ouvindo. Tranquilo. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Bom dia, Dr. José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado. Bom dia, Elaine. 

 

A SRA. ELAINE LEONI -Vou tentar responder de uma forma bem tranquila, a 

todas as perguntas, bem tranquilamente, em relação aos enfermeiros e enfermeiras. 

Nós somos pelo vínculo direto, serviço público. Tem que ter concurso público 

para esses trabalhadores. E um salário digno, porque quando a gente terceiriza, 

quarteiriza, quinteiriza, a tendência do salário é diminuir, porque cada uma dessas que 

ficam, ficam com um pedaço da fatia. E quando chega na ponta, para o enfermeiro ou 

auxiliar e técnico, o salário é mínimo. 

Veja bem a diferença. Meu parceiro aqui, Victor, a diferença de um salário de 

médico e de uma enfermeira, sendo que os dois têm nível universitário, sendo que nós 

temos doutorado, mestrado, como todos os médicos. E a gente tem a diferença salarial.  

Nós somos uma categoria com 365 dias do ano, do lado do paciente. Nós não 

saímos do lado do paciente. E quando a gente vai, com concurso público, com salário 
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digno, a gente tem mais condições de trabalho. Como a gente faz isso hoje, num governo 

que congelou o dinheiro da Saúde por 20 anos? É uma complicação para nós da Saúde. 

Como a deputada Analice Fernandes: tem OSs boas e tem OSs ruins? Tem. Nós, 

do Sindicato dos Enfermeiros, fechamos convenção coletiva de trabalho para melhoria da 

CLT para esses trabalhadores, com várias organizações sociais, com vários sindicatos 

filantrópicos, com vários sindicatos privados.  

Mas nós tentamos melhorar o direito, tentamos melhorar o salário desses. 

Colocamos piso. Você vê: a gente coloca um piso numa categoria, que ela não pode 

receber menos do que esse piso. Ela pode receber a mais do que esse piso. Tem muitas 

entidades, filantrópicas ou privadas, que só pagam o piso para o trabalhador. Porque 

falam: “Está escrito que esse é o piso.”. Mas é o piso mínimo que ele pode receber.  

Então nós temos algumas dificuldades. Não com todas. Tem enfermeiros que 

ganham muito bem. Mas a média salarial dos enfermeiros não passa de 3 mil reais no 

estado de São Paulo. Você tem lugares que pagam bem e lugares que pagam mal. Agora, 

você vai para uma empresa privada, colocando todo o seu empenho, todo o seu poderio, 

tu chega lá, e é dispensado.  

Então você não tem a garantia. Você tem a garantia de estar prestando um cuidado 

ao paciente até onde você serve para o patronal. Ponto. Passou daí, não serve mais, você 

é dispensado. Então você tem, como os hospitais de campanha, hoje, dispensaram mais 

que 160 enfermeiros nessa pandemia, sendo que a gente tinha que contratar enfermeiros, 

e não dispensar. E foram mais de 160 enfermeiros dispensados. E a pandemia não acabou. 

Desses 160, mais de 300 estão mortos. E a pandemia não acabou.  

Então eu entendo que, a primeira coisa, deveria ser serviço público, prestado, digno, 

e com um salário digno para esses trabalhadores. Hoje nós temos enfermeiros que 

trabalharam hoje, enfermeiros que trabalharam nos hospitais de campanha dando plantão. 

Essa não é a linha de qualidade dos enfermeiros. Os enfermeiros sempre foram 

registrados. Nas prefeituras, prestavam concurso público, que é o direto. Ou CLT, 

registrado com carteira profissional e tudo, direitinho.  

No hospital de campanha não aconteceu isso. E quando registrados eles tinham um 

contrato de trabalho indeterminado. No hospital de campanha foi determinado. Acho que 

é isso.  

Ah, só mais uma coisinha, desculpa. Com essa situação, esses pagamentos, eu 

queria eu fazer uma pergunta. Como esse pessoal vai comprovar que trabalha? Pagando 

por plantão, não tem como comprovar. Desculpa.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, muito obrigado 

pela conclusão, à senhora Elaine. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sr. Presidente, estou satisfeito com as 

respostas. Muito obrigado, Dra. Elaine Leoni. Muito obrigado, doutora. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Dr. Victor. 

Pergunto à nobre deputada Janaina: tem mais algum questionamento, nobre deputada? Se 

dá por satisfeita? Tenho aqui algumas perguntas, rápidas até, a ambos. Podem responder 

em conjunto, fazer um bate-bola rápido. Então, estou me inscrevendo. Logo ao término 

desta sessão a gente pode convocar aquela que seria para o meio-dia, caso a gente termine 

antes. Se  a gente tiver quórum, a gente faz logo em seguida para votar os requerimentos 

1 e 2. 

Eu queria perguntar à senhora Elaine e ao Victor Dourado.  

Ao Victor. O senhor mencionou em fala inicial que os recrutamentos de médicos 

para os plantões das OSs de Saúde são feitos por grupos de WhatsApp. Os profissionais 

assinam algum tipo de contrato? Ou os acordo com as OSs são firmados apenas 

verbalmente? Isso também vale para a Elaine. Como funcionam os pagamentos? Eles são 

feitos informalmente? Por dinheiro, transferência bancária? Como são feitos os 

pagamentos? 

Também para a Elaine eu queria perguntar: a senhora disse que os enfermeiros 

recrutados pelas quarteirizadas estão sendo obrigados a recolher uma taxa para as 

organizações sociais. Então os enfermeiros recolhem uma taxa para as organizações 

sociais? A que título são essas taxas recolhidas? Qual era a justificativa? Quais OSs 

adotam essa prática? Com que periodicidade isso acontece? Se era sempre o mesmo 

valor? E perguntar quantos filiados tem o sindicato dos médicos? Quantos filiados tem o 

sindicato dos enfermeiros? 

Muito obrigado. Passo a palavra aos senhores. 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Sr. Presidente, eu começo falando? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por favor, Victor. Pode 

iniciar. Depois, a Elaine. Estamos te ouvindo. 
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A SRA. ELAINE LEONI - Começa ele. 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Então vamos lá, beleza. Com relação ao 

primeiro, ao que o senhor perguntou com relação aos tipos de contrato. Para começar. 

Normalmente, nas entrevistas nos perguntam se os médicos sabem dos contratos firmados 

entre os médicos e a OGS e a SPDM, Iabas. Ou então das outras empresas quarteirizadas: 

Prime, Valorimed, Bueno, com as suas OSs respectivas.  

Primeiro que esse tipo de contrato, de negociação, não chega para os médicos, na 

maioria das vezes. Porque os médicos são contratados pela quarteirizada, e sabem 

somente da sua vinculação com essa quarteirizadas. Não sabem com detalhes como é feito 

o contrato, e quais seriam as obrigações dessa quarteirizada com a empresa terceirizada, 

com a OS maior.  

Com relação a como é que foi feito o contrato, nos casos dos hospitais de campanha: 

o modelo predominante, nos hospitais de campanha, era que os médicos firmavam 

contrato de sociedade, com a OGS, no Anhembi. Tinha uma pessoa do cartório que ficava 

na unidade, na OGS. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pode falar um pouco mais 

alto, ou pouquinho mais devagar? Está dando um delay. 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Claro, perdão. Perdão. Vou falar um 

pouco mais devagar e um pouco mais alto.  

Com relação às contratações pela OGS e as outras empresas quarteirizadas nos 

hospitais de campanha, a Prime, a Valorimed, a Bueno, a Seconci, no hospital de 

campanha do Ibirapuera, o que a gente tem é uma forma de contratação em que o vínculo 

é feito do médico se tornando sócio minoritário dessa empresa quarteirizada.  

Essa é uma das formas muito comuns que estão acontecendo já há alguns anos, que 

é o médico se tornar um sócio minoritário.  

Como estava descrevendo o José Américo, nessa forma eles recebem os seus 

salários a partir de dividendos dessa empresa, como se fossem dividendos, distribuição 

de dividendos. Apesar de se configurar como vínculo de trabalho, porque tem ponto 

eletrônico, tem uma escala fixa de trabalho. Enfim, tem todas as responsabilidades de um 

vínculo formal, e nenhum dos direitos. Nessa forma de sociedade, eles assinam um 
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contrato sim, para se tornarem sócios, e um contrato-mini com algumas obrigações que 

eles vão ter que prestar.  

Então, nessas unidades de hospital de campanha, eles tinham que formar um 

contrato, um contrato-mini, que não dá muitas garantias. A única coisa prevista, 

basicamente, de direitos, era de que o fornecimento de equipamentos de proteção 

individual seria feito através dessa empresa quarteirizada. Basicamente esse era o direito 

que eles apresentavam nesse contrato.  

Então, boa parte, quando a gente vai avaliar a quarteirização, em termos gerais, em 

termos mais amplos, que não só dos hospitais de campanha, há outras formas desse 

vínculo PJ se estabelecer. Às vezes o médico se apresenta como uma PJ própria para 

poder fazer a contratação.  

Inclusive, no Sindicato dos Médicos, nós já tivemos denúncias de processos 

seletivos em que era feita uma licitação para ver qual empresa que oferecia o menor valor 

para dar o plantão. E essa empresa era de uma pessoa só. Ou seja, era uma concorrência 

entre os profissionais para ver qual deles aceitava receber o menor valor de plantão, o 

menor valor de salário.  

Isso era encarado como uma licitação, porque cada um deles era uma PJ. Então a 

lógica era uma contratação para ver quem recebe o menor salário. Então veja. Como que 

isso pode ser bom para a população, em termos de qualidade de atendimento?  

A contratação não era feita a partir das qualificações daquele profissional, mas 

sobre qual profissional aceita receber menos. Isso, no contexto do fornecimento da força 

de trabalho, acaba gerando que essas empresas quarteirizadas, como elas têm muito pouca 

fiscalização, acabam contratando médicos sem especialização, que não têm a sua 

formação direcionada para aquele tipo de trabalho.  

Então, seja no caso de anestesista, de pediatra, o médico sem a sua formação 

completa já é contratado por essas quarteirizadas, porque não há qualquer tipo de 

fiscalização para elas. Então, uma precarização não só das condições de trabalho, mas da 

qualificação desses profissionais. E como eu estava falando dos hospitais de campanha, 

como a rotatividade é muito grande, os treinamentos com relação à Covid eram muito 

prejudicados.  

Ainda tem outras formas de contratação, como eu tinha descrito. A gente pode, 

durante a CPI, tentar fornecer informações, apesar de os médicos terem muito receio de 

se expor. Com relação aos médicos, daí, não nos hospitais de campanha, mas em outras 

unidades onde é feito, nesse nosso canal de denúncia que a gente fez recentemente, com 
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relações a plantões disponibilizados via WhatsApp, em que o recrutamento é feito através 

do WhatsApp, esses médicos ficam para fazer cobertura nessas unidades.  

É isso que o senhor perguntou. Esse tipo de contratação é feito completamente à 

margem da legalidade. Então, muitas vezes, o profissional não é nem sócio minoritário, 

nem recebe com ele sendo uma PJ. Ele recebe simplesmente sem nenhum tipo de 

declaração e sem nenhum tipo de registro desse tipo de pagamento. Esse pagamento é o 

que os médicos costumam chamar de “caixa dois”.  

É um tipo de pagamento que está à margem da lei. É um tipo de irregularidade, 

precarização, é uma coisa cruel. É o tipo de precarização que é colocado para os médicos 

porque isso vem se generalizando. Principalmente após a Reforma Trabalhista, essa 

forma de vínculo precário vem se generalizando.  

Gostaríamos muito de contribuir, no que precisar a CPI, para combater essa questão 

da quarteirização, do afrouxamento dos vínculos de trabalho. Reforçar as denúncias e as 

investigações que a gente já tem no Ministério Público do Trabalho com relação a esse 

tipo de precarização.  

O senhor perguntou com relação a esses pagamentos serem feitos informalmente. 

Nos hospitais de campanha, o pagamento é feito sob esse verniz de que é um dividendo, 

uma redistribuição de lucro dessa sociedade. Como se fosse uma cooperativa, que na 

verdade não é uma cooperativa de nada.  

Porque, vejam só. Nessa cooperativa, eles têm que bater ponto. Podem ser 

demitidos caso desobedeçam o seu chefe. Ou seja, o seu trabalho normal.  

Quando falo “desobedeçam” é quando eles, para exercer a profissão, eles precisam 

fazer algum encaminhamento, precisam notificar a falta de algum equipamento de 

proteção individual, como descrevi, eles podem ser retirados do seu plantão sem nenhum 

tipo de justificativa, sem nenhum tipo de garantia. Com isso, deixando eles vulneráveis.  

Eles têm que cumprir uma escala de trabalho. Têm as suas escalas, e são obrigados 

a cumprir aquela escala. Eles têm todas as obrigações como se tivessem um vínculo de 

trabalho. Então, assim, nos hospitais de campanha, a forma de pagamento é feita através 

de dividendos. Esse é um dos modelos de pejotização.  

Outros modelos, quando o médico é individual, ele tem uma PJ individual, como se 

fosse uma MEI. Ele emite uma nota fiscal para a empresa contratante. Funciona, da 

mesma forma, como um vínculo de trabalho normal, mas ele emite uma nota fiscal para 

essa empresa quarteirizada contratante.  
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Eu queria só colocar um adendo com relação ao que a Elaine já vinha colocando, 

com relação à falta de testagem. No caso dos médicos, o grau de precarização chega a ser 

ainda maior.  

Quando eu estava falando, por exemplo, dos hospitais de campanha, o que 

aconteceu nos hospitais de campanha foi que não só a testagem não era de 

responsabilidade da OS -  SPDM, Iabas, Seconci -, como, ainda por cima, se o médico, 

porventura, ele próprio, resolvesse fazer a testagem, ou se ele resolvesse não fazer, e ele 

viesse oligossintomático para o plantão, isso não era de responsabilidade da OS, não era 

de responsabilidade de ninguém.  

Então, esse tipo de frouxidão, como a Elaine colocou, faz com que os profissionais 

acabem... E isso foi comum durante a pandemia, profissionais que estavam com poucos 

sintomas acabassem indo trabalhar. Porque, se eles não vão trabalhar, também, eles 

deixam de receber. Podem ficar 15 dias, um mês sem receber nenhum salário. Então, o 

grau de exposição desses profissionais fica maior, porque eles acabam tendo que trabalhar 

mesmo sem ter certeza se estão doentes ou não.  

Então, essa falta de testagem expõe também a população a profissionais que 

possivelmente estão infectados, mas que não têm sua testagem garantida pelos 

contratantes. Em caso de testagem positiva, não há abertura de CAT, então quando a gente 

vai discutir em termos de morte, em termos de infectados nas profissões de Saúde, a gente 

deve ter uma grande subnotificação, porque como os profissionais não estão sob uma 

regulação de emprego formal, o contratante não se vê na responsabilidade de fazer a 

testagem dos profissionais, fazer a abertura de comunicado de acidente de trabalho, fazer 

a notificação com relação àquele profissional que tenha sido infectado.  

Então, esse tipo de situação foi muito comum durante a pandemia, muito comum 

nos hospitais de campanha, e, como eu falei, a gestão, a SPDM, o Iabas e as outras 

entidades sequer tinham um balanço próprio do número de profissionais médicos 

infectados.  

Esses profissionais, que eram quarteirizados, não ficavam sob o controle deles. Eles 

falavam: “Esses aí são de responsabilidade da OGS, é de responsabilidade da 

quarteirizada.”. E a quarteirizada, como não tem também um vínculo formal de trabalho, 

como eles são sócios minoritários, acaba que ela também não tem nenhuma 

responsabilidade.  

E isso aqui, na cidade de São Paulo, aconteceu nos hospitais de campanha, mas em 

cidades do Interior, em que praticamente todos os médicos do município trabalham sob o 
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vínculo de PJ, então, assim, esse problema, que a gente está descrevendo aqui é um 

problema que vem se alastrando, que vem piorando cada vez mais.  

Reforço o que a Elaine falou, a nossa proposta teve uma contratação estatutária, 

mas que a gente vê que nem mesmo uma contratação CLT, através das OSs, tem sido 

respeitada. No caso dos médicos, tem sido nivelado por baixo, de ausência de direitos 

trabalhistas, precarização completa da força de trabalho. E cada vez aparecem mais 

denúncias, como a que a gente teve agora, no Rio de Janeiro, como a gente está tendo 

agora na CPI. Esse processo, ao invés de ser revertido, ele é aprofundado. Então, esse 

processo não vai sendo revertido com o tempo. Quanto mais denúncias, quanto mais 

problemas aparecem, mais profundamente ocorre essa precarização. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Victor, por gentileza. Victor, 

você falou que existe aquela convocação de médicos através do WhatsApp e tal, para 

trabalhar. Como era feito o pagamento? Era em papel-moeda? Era uma ordem de 

pagamento, uma transferência bancária? Esse eventual que chegou lá e foi chamado, 

como era? Você tem dados? Pode nos fornecer? 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Então, presidente, esse tipo de 

contratação, e daí não nos hospitais de campanha, como eu falei, esse tipo de contratação 

que a gente chama de “cash dois” é muito comum para cobertura de plantões. O que você 

falou, esse tipo de pagamento, em geral, era feito em cheque. Isso aí os médicos recém-

formados estão cansados de ver, esse tipo de contratação. Em cheque ou pagamento até 

em dinheiro vivo.  

Então, assim, é um tipo de, realmente, ficar à margem da legislação. E a gente pode 

tentar entrar em contato com os médicos para coletar essas informações. Esse tipo de 

denúncia, essa questão agora, por exemplo, do nosso canal de denúncias com relação à 

contratação via WhatsApp, é algo comum.  

A única questão é que os médicos têm muito receio de se expor. Então, assim, 

acredito que pela CPI, mantida a não exposição desses profissionais, eu acho que a gente 

consegue, sim, depoimentos, até provas desse tipo de pagamento, desse tipo, dessa forma 

precária de contratação.  

E é isso que você falou, o pagamento é feito em dinheiro vivo, muitas vezes, para 

não ter registro em termos de pagamentos pela conta corrente ou algo assim, para gerar 

menos provas. Então, esse tipo de contratação precária e irregular é uma coisa muito 
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comum, em especial, entre os recém-formados. Isso é muito comum entre os recém-

formados para prestarem plantões. (Falas sobrepostas.) A gente gostaria de fornecer essas 

informações, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós gostaríamos que você 

nos encaminhasse para que a gente pudesse aprofundar isso. Quantos filiados tem o 

sindicato hoje, Victor? 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Perdão, Sr. Presidente. A gente deve ter 

por volta de 1.200, algo assim. O grau de sindicalização vem caindo, em especial depois 

da reforma trabalhista, com o financiamento dos sindicatos diminuindo e com as 

possibilidades de ação também diminuindo.  

Então, essa é uma das questões que faz com que nós tenhamos mais limitação de 

ação judicial. Então, assim, a nossa possibilidade de ação em termos de denúncias foi se 

enfraquecendo com a diminuição das receitas dos sindicatos promovida pela reforma 

trabalhista. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quantos médicos temos no 

estado de São Paulo hoje? 

 

O SR. VICTOR VILELA DOURADO - Olha, no balanço do Cremesp de 2018, 

a gente tem por volta, no estado, porque o Sindicato dos Médicos, apesar de ser estadual, 

tem municípios que não são cobertos, mas no estado a gente tinha por volta de 120 mil 

profissionais.  

Na base do Sindicato dos Médicos de São Paulo deve ter por volta de 90 mil 

profissionais. Aqui, na cidade de São Paulo, por volta de 60 mil profissionais médicos. 

Então a gente tem um índice de sindicalização baixo na categoria. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Eu quero, em 

nome da CPI, agradecê-lo, parabenizar e cumprimentar esses cerca de 120 mil médicos 

que estão na frente de trabalho se dedicando, colocando a vida em risco, salvando vidas 

dia e noite. 

Por favor, nos encaminhe essas denúncias, que são gravíssimas, que demonstram, 

realmente, caixa dois, quarteirização, que nós queremos tentar fechar esse vazamento.  
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Quero falar do processo da Lava Jato, porque parece que a gente fica falando de 

partido, mas as quarteirizações dão o vazamento importante em termos de corrupção e é 

o que nós estamos vendo, hoje, nessa Operação Raio-X, ontem, hoje, correndo no País 

inteiro e que vai se aprofundar muito. E nós esperamos que aprofunde mesmo. 

Muito obrigado. Vou passar a palavra à Elaine Leoni, depois eu dou 

encaminhamento à sessão. Obrigado. Tem a palavra, Elaine. Obrigado. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Excelência, o senhor fez duas perguntas para mim e 

eu vou ler duas cláusulas para vocês, ok?  

Uma das cláusulas é: “§1º. Fica o contratante ciente de que o profissional autônomo, 

sendo assim 100% responsável pelo atendimento aos pacientes, equipamentos a ele 

cedidos, devendo seguir os procedimentos conforme as normas técnicas e de segurança”. 

Essa é uma cláusula. 

Segunda cláusula: “o valor cobrado pela prestação de serviço à contratada será de 

dez reais por mês, a ser pago todo dia dez, sendo devido mês a mês durante todo o período 

em que a contratante mantiver o cadastro ativo”. 

Isso foi colocado para os profissionais enfermeiros em Brasilândia, por uma 

contratada e contratante. Isso foi colocado lá no hospital de Brasilândia para trabalhadores 

enfermeiros, para que eles pudessem ter o contrato deles ativo, recebendo diariamente 

140 reais ou 160 reais. Não tinha vínculo empregatício, era plantão.  

Isso é mais comum aos médicos. Nós, enfermeiros, não conseguimos trabalhar 

assim, porque o nosso trabalho (Inaudível.), ele tem que ser contínuo. Desta maneira, os 

enfermeiros não conseguiam nada além dos 140 reais que regem a nossa convenção 

coletiva perante as OSs. (Falas sobrepostas.) ...como burlar a lei. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Elaine, desculpa, mas para 

mim não ficou claro a que título era cobrado esses dez reais, só para (Falas sobrepostas.) 

deixar mais claro, mais transparente, para que a gente tenha um entendimento. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - O trabalhador tinha que se associar, como se ele fosse 

sócio da empresa onde ele estava procurando serviço. Isso está todo no contrato de 

trabalho. Sobe lá um pouquinho para mim. Isso está todo no contrato de trabalho. 

Contratada: Univitta Enfermagem e Serviços. Com sede na avenida tal, não sei o 

que tal. Nós temos o contrato aqui que eles mandavam para os trabalhadores. 
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O SR. ANDRÉ CAETANO - É que talvez, Elaine - posso, presidente? -, isso seria 

uma forma de contribuição compulsória dos trabalhadores, dos profissionais a essa 

quarteirizada, considerando que já é uma terceirização através da OS, já é (Inaudível.) a 

quarteirização. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - A quarta ou a quinta. 

 

O SR. ANDRÉ CAETANO - Na quarta ou quinterização, e já com essa cláusula 

contratual que o presidente informou que havia, conforme expressa, essa contribuição 

compulsória dos trabalhadores, dos profissionais para essa instituição. Acredito eu que ao 

longo da CPI o sindicato possa prestar mais informações nesse sentido, caso necessário. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Os senhores têm, nós 

precisamos realmente, Dr. André e Elaine, que os senhores encaminhem esses 

documentos para que a gente possa fazer avaliação, trocar ideia com os Srs. Deputados, 

a assessoria das Sras. e Srs. Deputados. 

Vocês sabem se esse recurso, esses dez reais, seja o que for, um vale-entrada, para 

trabalhar pagava alguma coisa para ficar sócio de uma empresa, vocês vão mandar a 

documentação e nós vamos discutir mais isso. Mas era quarteirizada, quinteirizada ou 

esse dinheiro iria para a OS? Esse dinheiro que os enfermeiros tinham que dar, vocês 

sabem isso? 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Não, para nós ainda não chegou para onde ia esse 

dinheiro. Isso a gente não sabe. Só que eles tinham que deixar na empresa. Todo mês, dia 

dez, tinha que deixar os dez reais, que a gente similou como a data dez. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Todo mês tem dez, é isso? 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Elaine, quantos filiados tem 

o sindicato hoje, por gentileza? 
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A SRA. ELAINE LEONI - Nós temos em torno de 18 mil filiados. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dezoito mil. E quantos 

enfermeiros nós temos no estado de São Paulo hoje, a senhora tem esse número? 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Cento e quarenta e quatro mil. Com auxiliares e 

técnicos chega a 500 mil. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Esse problema da taxa, até 

para deixar mais claro, era só em Brasilândia? 

 

A SRA. ELAINE LEONI - A denúncia que chegou para nós e que a gente 

conseguiu constatar pelo fato de estar com o comprovante em mãos, só essa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ela é Iabas, a OS? 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Agora, quem está lá é o Iabas, mas o contrato não é 

deles, o contrato é da Univitta, com dois “t”s no final. 

 

O SR. ANDRÉ CAETANO - O Iabas teria um contrato, acredito eu, na 

Brasilândia, que é em relação ao setor Covid, que o orçamento saiu do Anhembi e migrou, 

salvo engano, para Brasilândia. 

 

A SRA. ELAINE LEONI - Pode ser que já tenha outra parte lá que seja essa 

quarteirizada ou quinteirizada, eu não sei em que pé já está, mas está passando do quatro, 

já. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Por gentileza, então, 

encaminhe os documentos para que a gente possa pedir para a nossa assessoria entrar em 

contato com os senhores para que os senhores forneçam os documentos para a gente 

avaliá-los, porque é uma denúncia gravíssima. Acho que os senhores fizeram... 

Não existem mais deputados inscritos na CPI. Existe uma convocação para às 12. 

Então vou dar por encerrada a presente reunião, agradecendo às Sras. e aos Srs. 

Deputados. Vou convocar uma reunião agora, logo após o encerramento desta. Inclusive, 
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solicito à Rede Alesp para que permaneça no ar, com a pauta dos Requerimentos 1 e 2 da 

nobre deputada Janaina Paschoal. 

Quero agradecer a presença, então, da Sra. Elaine, representando o Sindicato dos 

Enfermeiros do Estado de São Paulo, e também do advogado André Caetano e do Sr. 

Victor, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Em nome de vocês, 

cumprimentar todos aqueles que trabalham na área de Saúde no estado de São Paulo, 

neste País. Eu acho que esse é o sentimento de todos os membros da nossa CPI. 

Agradecemos pelo trabalho dedicado, dia e noite, que os senhores têm feito para salvar 

as vidas nessa pandemia que assolou o mundo. Muitíssimo obrigado. 

Dou por encerrada a presente reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

  

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


