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CPI – QUARTEIRIZAÇÕES 1 

14.10.2020 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Carla Freitas 

Nascimento – o nosso bom dia a todos os senhores e senhoras, e agradecendo a presença, 

e a atenção, a esta Comissão que está sendo dispensada pelo Sr. Dr. Polari, e toda a sua 

equipe. Vamos, enfim então passar para a pauta da reunião do dia de hoje, que é o 1 um 

da nossa pauta, até que nosso presidente chegue. Solicitante do requerimento, deputado 

Edmir Chedid, presidente desta Comissão, titular.  

Requerimento de nº 56, que requer nos termos regimentais e em observância ao 

plano de trabalho aprovado, a convocação  do Sr. Cleydson Garcia Montale, médico 

anestesiologista, ex-diretor clínico da Santa Casa de Birigui, ex-diretor do Departamento 

Regional de Saúde II de Araçatuba e presidente regional da Associação Paulista de 

Medicina, para que preste informações sobre os fatos investigados pela Polícia Federal, 

envolvendo desvio de recursos públicos em contratos de gestão firmados com 

organizações sociais de saúde em mais de 27 municípios, distribuídos em quatro estados, 

inclusive no estado de São Paulo, ficando, na hipótese de não comparecimento, autorizada 

a doção das providências para condução coercitiva do depoente, se for o caso.  

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

votação, o requerimento 56. Como vota a nobre deputada Janaina Paschoal? 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Bom dia, 

deputada, registrado o “sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado José Américo? 

Como vota o deputado Vinícius Camarinha? Como vota o deputado, presidente desta 

comissão, Edmir Chedid? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, Sra. Presidente, eu voto favorável 

ao requerimento. 

 

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

“sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado Thiago Auricchio? Como vota o 

deputado Wellington Moura? Como vota o deputado Sergio Victor? 
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O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado, bom 

dia, deputado Sergio Victor, registrado o “sim” de Vossa Excelência. Como vota o 

deputado Alex de Madureira? Registrado, e esta deputada na Presidência vota sim ao 

requerimento de nº 56. Está faltando um voto, presidente, para a aprovação da nossa, do 

nosso requerimento. Aqui, neste momento presidente, de solicitar a suspensão por cinco 

minutinhos dos nossos trabalhos, é possível? Todos os deputados concordam? Cinco 

minutos? Deputada Janaina? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Todos concordam, Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - De acordo, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Cinco minutos, 

por gentileza. 

 

* * * 

 

- A reunião é suspensa e reaberta sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL -  Que eu considero desrespeitosa do 

convidado, o Sr. Basile foi convidado a participar de uma das nossas reuniões, inclusive 

V. Exa., numa atitude muito democrática, possibilitou a indicação de data. E ele mandou 

um e-mail singelo, por meio de seu advogado, e aqui com todo o respeito ao profissional 

que está fazendo o seu trabalho, ele mandou um singelo dizendo que não tinha agenda.  

Como é que pode uma pessoa não ter agenda, se a CPI disponibilizou à pessoa 

indicar a data? Tanto é que o outro convidado aprovado no mesmo requerimento já 

aceitou comparecer, participar na verdade, na semana que vem. Essa modalidade on-line 

permite que a pessoa faça a sua reunião a partir de qualquer lugar do mundo.  
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Então, por entender que a CPI foi desrespeitada com este e-mail tão singelo, sem 

maiores explicações, é que eu pedi para colocar, para converter em convocação, e eu 

queria, inclusive, dizer aos colegas que nesse e-mail o advogado dos Sr. Basile diz que já 

prestou todas as informações cabíveis ao Ministério Público. No entanto, eu tive acesso 

ao procedimento em trâmite no Ministério Público, e o Sr. Basile não explicou nada, não 

explicou qual é a sua vinculação com a empresa Harrison, não me explicou por que 

precisou dele, que é titular de empresas de informática, como intermediário na compra e 

venda de respiradores.  

Eu levantei todas as empresas dele, não tem uma informação de que ele atua na 

área de saúde, ele não explicou isso para o Ministério Público. Com todo o respeito ao 

Ministério Público, se o Sr. Procurador entendeu que aquela petição era suficiente para 

substituir o depoimento, eu particularmente entendo que não. Então, se ele explicar por 

que que ele participou de uma compra e venda entre a empresa e o Estado, onde ele não 

é nem funcionário da empresa, talvez a gente se dê por satisfeita.  

Então a ideia é, vamos dizer assim, reforçar a importância desta Comissão, 

mostrar que esta Comissão merece todo o respeito, e que uma pessoa não pode mandar 

um e-mail dizendo que não vai, que não tem agenda para participar de uma reunião por 

Zoom, que a comissão deu a essa pessoa a possibilidade de indicar a data. Então eu peço 

aqui aos colegas, muito respeitosamente, que votem sim a essa convocação, porque isso 

não tem a ver com o fato de ser um requerimento do deputado A ou do deputado B, tem 

a ver com a reiteração do respeito a esta CPI. Obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

 

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

vice-presidente desta Comissão, e aliás presidente da Comissão de Saúde, 

superimportante. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada. 

 

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

Fernandes, para discutir, pela ordem. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Na verdade, eu não recebi essa 

resposta dada pelo Sr. Basile a esta Comissão, e eu gostaria de perguntar para V. Exa. se 

todos os membros da Comissão receberam a resposta que a deputada Janaina está nos 

informando. Eu fiquei, assim, indignada neste momento, porque acho um absurdo uma 

pessoa realmente dar um resposta, como disse ela e usando as mesmas palavras, tão 

singela a essa comissão, desmerecendo o trabalho feito por todos estes deputados. 

 

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

continua em discussão. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então, na verdade eu gostaria de 

saber se todos os membros da Comissão receberam esta resposta. 

 

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

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Vossa Excelência encaminhou a 

resposta dada pelo Sr. Basile a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, nós da 

Comissão, na semana passada, comunicamos a todos que havia a resposta, que estava 

disponível no cadastro da Assembleia – como toda a documentação que chega, está 

disponível. Nós tivemos conhecimento também dessa resposta, Excelência, lá atrás, 

quando houve a resposta do MP à Casa, que V. Exas. devem ter tomado conhecimento. 

É importante a colocação da nossa vice-presidente, porque são milhares de documentos 

que chegam todos os dias a esta Casa, com denúncias, com respostas, e por mais que 

muitas vezes as pessoas digam que os deputados não trabalham, poxa, se deputado não 

trabalhar, eu não sei quem trabalha, viu? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Porque realmente todos 

estão na luta, mas eu vou fazer a leitura, para que facilite. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Mas deputado Edmir, eu. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado Edmir, eu estou de pleno 

acordo com a deputada Janaina, porque eu acredito que chega mesmo um número muito 

grande de respostas, um número grande de documentos. Acontece que este processo, 

especificamente falando dos respiradores, merece sim uma atenção toda especial por parte 

da nossa Comissão, e por parte dos deputados, porque gerou uma série de problemas.  

Inclusive, a população vem realmente cobrando de todos nós. Então essa resposta, 

em especial, ela precisa ter uma “debruçamento” da nossa Comissão, porque nós não 

podemos permitir. Então desde já eu estou a favor da convocação – se necessário for, 

desse cidadão que se comporta dessa maneira com esta Comissão, me perdoa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre deputada 

Analice Fernandes. Então para conhecimento de todos, é apenas uma página, um e-mail 

encaminhado do Ricardo Barreto para a CPI da Quarteirização. São advogados, escritório 

de advogado, referente ao ofício nº 79, reitera o e-mail ao Sr. Basile George Pantazis. E 

aí, bem:  

“Boa tarde, o convidado agradece o convite; porém, esclarece que não possui 

disponibilidade para comparecer na data designada. Além disso, o convidado informa que 

todos os esclarecimentos que tinha a prestar já foram apresentados ao Ministério Público 

do Estado de São Paulo, nos autos do inquérito civil número 14.0695.000255/2020, no 

décimo PJ, nos termos da petição anexa, e do depoimento prestado em 8 de junho de 

2020. Sendo o que havia a informar, agradecemos pela atenção, e reiteramos os nossos, e 

consideração, desta digníssima Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”, e vai 

assinado cordialmente pelo advogado, Ricardo Barreto de Andrade.  

A resposta é simplesmente essa, de um advogado, e pelo jeito ele não deseja depor 

mesmo, quando responde dessa forma não quer contribuir com a CPI, não quer clarear a 

situação, não quer deixar as coisas transparentes. É importante essa, me permitam até 

colocar a minha posição, é importante a mudança do requerimento de convite para 

convocação, para que seja esclarecido. Quem não tem o que esconder vai até onde tiver 

que ir para deixar tudo transparente de seus atos.  

Agora, quem foge, como é o caso dele, não tem disponibilidade para nada, mas 

para vender respirador superfaturado teve, não é? Não estou falando que alguém, ou seja, 
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do Governo do Estado que tenha comprado, não quero acusar inicialmente. Até porque é 

um absurdo o que o mercado faz quando há uma demanda muito grande, não é? É um 

crime o que fizeram aí no mundo inteiro com todo o material aí de insumos da saúde com 

altos custos, todo mundo querendo ganhar dinheiro em cima da saúde pública, é uma 

vergonha.  

Bem, eu acho que esclarecida a todos a resposta, continua em discussão o 

requerimento de nº 57, da nobre deputada Janaina Paschoal, que requer que seja 

transformado, de convite para convocação, do Sr. Basile George Pantazis, e com 

condução coercitiva do depoente.  

Continua em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. Passo a fazer agora de forma nominal, como determina a 

orientação da Mesa diretora. Aqueles deputados que votaram sim concordam com a 

conversão de convite para convocação. Como vota a nobre deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto sim, presidente. 

 

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

Janaina Paschoal. Como vota o nobre deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Voto sim, presidente. 

 

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

José Américo. Como vota o nobre deputado Vinícius Camarinha? Nobre deputada, e vice-

presidente da câmara, Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto sim, duas vezes, presidente. 

 

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

Analice Fernandes. Nobre deputado Thiago Auricchio? Nobre deputado Wellington 

Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Em respeito a esta CPI, 

e a esta Casa, Sr. Presidente, eu voto sim. 
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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? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela falta de respeito com esta CPI, e 

com os parlamentares dela, eu voto sim, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o deputado Alex 

de Madureira. Este também, o deputado na Presidência, vota favorável, aprovado o 

requerimento de nº 57. Dando sequência aos trabalhos, estamos recebendo hoje, até 

porque a reunião já ficou longa, o item 2 da pauta, para proceder à oitiva do Dr. Wilson 

Modesto Pollara, superintendente do Iamspe. 

O convidado está acompanhado, o Dr. Wilson Pollara, está acompanhado pelos 

seguintes assessores do Iamspe, o Fabiano Marques de Paula, chefe de gabinete, a Sra. 

Kátia Antunes, diretora-geral do HSPE, o Sr. Antônio Jayme Paiva Ribeiro, diretor de 

convênios, e a Sra. Carla Freitas Nascimento, diretora administrativa. Nós vamos 

agradecer a presença, desde o início, antes do início das reuniões, já houve um debate 

acalorado em função de todo o Iamspe, das demandas dos Srs. Deputados, aos servidores 

públicos de cada região.  

Eu gostaria de passar a palavra, então, agradecendo muito a presença, e o respeito 

a esta Casa de leis pelo Dr. Pollara, e sua equipe. Desde antes da aprovação do 

requerimento já fazia contato aqui com a Assembleia Legislativa para responder tudo, 

antes até de o requerimento ser aprovado aqui na Casa.  

E se colocou à disposição para vir aqui a hora que fosse, e chegamos num 

momento, então, da sua oitiva. Vou passar a palavra à V. Senhoria, com um tempo de até 

uns dez minutos, para fazer uma breve explanação daquilo que julgar importante, e 

depois, os nobres deputados e deputadas que quiserem fazer o uso da palavra, após a 

consideração do convidado, já podem ir fazendo a sua inscrição pelo chat. Passo a palavra 

ao querido Pollara. 
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Bom, a minha primeira palavra é de 

agradecimento ao nobre deputado Edmir Chedid, a deputada Analice Fernandes, de longa 

data Alex Madureira, esteve várias vezes aqui no Iamspe, a Janaina, como eu já falei, é 

uma deputada histórica, é uma honra estar falando com ela, o Wellington Moura. Na 

realidade, como eu já estou aí lidando com vocês no Governo há muitos anos, nós já 

tivemos muitas possibilidades que nos encontrarmos, então eu me sinto aqui muito à 

vontade, eu não me sinto nem um pouco ameaçado, nem um pouco.  

Para mim é um prazer estar aqui com vocês, e por isso que eu trouxe, em respeito 

à Comissão, toda a minha equipe, para que qualquer dúvida possa ser esclarecida 

imediatamente. Eu não vou dizer para os senhores: “Não, em um momentinho eu vou ver, 

daqui uma semana eu volto”, não, todos os questionamentos vão ser esclarecidos 

imediatamente, em respeito ao trabalho desta Comissão.  

Porque eu acho que é extremamente importante, e é um fator, assim, necessário 

para que nós façamos um saneamento, e um financiamento, da nossa Saúde, porque ela 

realmente está comprometida por ações, e por condutas, que se desviaram da origem 

dessas terceirizações, que são necessárias, mas que realmente houve uma série de desvios 

que a gente precisa realmente combater. E eu quero me colocar ao lado de vocês, ombro 

a ombro, para que a gente possa realmente lutar junta, para que a gente tenha realmente 

uma medicina de primeiro mundo no nosso Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Edmir? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Será que o presidente caiu? A vice-

presidente não pode assumir? 

 

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

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Estou aqui, Excelência, a 

nobre deputada também. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Ótimo. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Escrita, agradecer ao Dr. 

Pollara, sempre, pela sua presença aqui na Assembleia Legislativa, até porque já trabalhou 

muito pelo Estado, uma pessoa abnegada, delegada, e nós temos a inscrição do nobre 

deputado Alex de Madureira, que tem a palavra por até dez minutos, para o 

questionamento e a resposta do Dr. Pollara. Obrigado, deputado Alex de Madureira. 

Obrigada, Dr. Pollara. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, um bom dia ao senhor, 

bom dia à nossa vice-presidente, Analice Fernandes, a todos os colegas deputados. Dr. 

Pollara e toda a sua equipe, ao contrário de alguns que são convidados para estar aqui na 

CPI, como o senhor pode ver agora, o senhor se prontificou a estar aqui de pronto.  

Então, agradecer ao senhor por essa disponibilidade e transparência, eu quero 

fazer um elogio ao Dr. Pollara, e a toda a sua equipe. Eu tenho, não foi algo que eu escolhi, 

mais algo que aconteceu desde o início do nosso mandato, 80% das demandas que 

aparecem no gabinete nosso são questões relacionadas à Saúde. E a Saúde no Estado, 

realmente nós temos um déficit muito grande, e não estou falando aqui do atendimento 

do Iamspe somente, mas também de todas as áreas do Estado envolvidas na Saúde. Nós 

sempre corremos atrás de resolver problemas, de apagar incêndios, e esse é um problema 

que não é só de São Paulo, é problema do Brasil, é problema mundial, que é a questão da 

Saúde que nós vivemos, para correr atrás e tentar sanar o mais breve possível.  

Falar do Dr. Pollara é muito fácil, é um serviço prestado não só no município de 

São Paulo, mas no estado de São Paulo em todos esses anos, parabenizar o Dr. Pollara 

por todo esse trabalho, parabenizar a sua equipe. Como o senhor disse, estive já várias 

vezes no Iamspe, e nunca estive para tratar nenhum problema meu pessoal, sempre 

procurando ajudar municípios do interior do Estado a retornarem com seus convênios 

com o Iamspe, para o atendimento dos funcionários públicos no interior.  

E tenho tido no senhor, e na sua equipe, um pronto-atendimento, uma forma de 

tentar unir forças para, juntos, tentarmos devolver esses atendimentos a lugares que, 

infelizmente, nós não temos mais no interior do Estado. Eu sou um defensor do Iamspe 

em todos os momentos, mesmo sem conhecer o Dr. Pollara. No ano passado eu tive a 

oportunidade e a satisfação de ser o relator do Orçamento, e aí pude perceber a 

preocupação de vários parlamentares, se não dizer todos, na quantidade de emendas que 

nós recebemos no Orçamento do Estado relacionadas ao Iamspe, foram mais de 1.100 
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emendas relacionadas ao Iamspe que nós recebemos no Orçamento do Estado no ano 

passado.  

E nós, é claro, tentamos de alguma forma, junto com a Liderança do Governo, 

junto na Comissão de Finanças – está aqui o deputado Wellington Moura, que ajudou 

muito nessa construção –, tentamos fazer o máximo para que o Iamspe fosse atendido nas 

suas demandas. Parabenizar também o Iamspe pelo projeto de lei, que eu sei que foi 

apresentado ao Governo, e foi colocado junto agora no Projeto 529, onde nós temos a 

chance de, finalmente, dar uma certa independência financeira ao Iamspe, para que ele 

possa não depender do caixa do Estado todos os anos e, como todas as secretarias 

infelizmente dizem, passar o chapéu, e buscar recursos do Estado para terminar o ano.  

Nós vimos, e muitos deputados aqui estavam juntos, quando nós vivemos no ano 

passado, no final do ano, no mês de outubro ou novembro, nós sabemos que o Iamspe 

estava parando alguns atendimentos por falta de recursos, e isso é muito triste para nós, 

porque nós sabemos que a Saúde tem que ser prioridade no nosso Estado.  

E só para finalizar a minha fala, eu queria falar especificamente da visita do Dr. 

Pollara  hoje, e da equipe dele aqui nesta CPI. Eu fui terminantemente contrário, não que 

o senhor esteja aqui hoje, não é isso, mas a forma que foi feito, pois esta CPI, ela tem no 

seu escopo, e ela foi criada para isso, para discutir quarteirizações, para investigar 

possíveis irregularidades de contratos de quarteirização.  

E hoje, infelizmente, está aqui o Dr. Pollara para se explicar, ou o Iamspe para se 

explicar, por contratos diretos do Iamspe, não tem nada a ver com contratos de 

quarteirização. Então eu queria deixar muito aqui, para as pessoas que estão nos 

assistindo, que eu sinceramente, como deputado eleito neste Estado, como membro e 

vice-presidente da Comissão de Saúde, eu me sinto, depois de ver atitudes como esta que 

estão sendo feitas nesta CPI, eu me sinto sem vontade de participar, sinceramente, sem 

vontade de participar.  

Hoje eu entrei porque eu sabia que ia dar quórum, porque se não desse quórum eu 

não iria entrar, e é bom que fique registrado isso. Agora eu não ia entrar por quê? Porque 

eu não concordo em nós ficarmos puxando coisas que não têm nada a ver com esta CPI, 

esta CPI foi feita para contrato de quarteirização. Me explica onde está a contratação de 

quarteirização nesse requerimento que foi apresentado aqui? Com todo o respeito, 

novamente, à deputada Janaina Paschoal, poderia ser qualquer um dos outros deputados. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem. 
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O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Mas foi requisitado por ela. 

 

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

explicar ao deputado Alex de Madureira o vínculo do Dr., Alex, Pollara com, ou aliás, do 

Pollara com esta CPI, e com a quarteirização, eu posso explicar. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu não sei, presidente, estava na minha 

fala agora. Deputado José Américo, o senhor me desculpa, mas o senhor nem pode entrar 

para falar agora, eu estou falando, eu estou com a palavra. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Então não faça perguntas. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Então o senhor se inscreve depois, e o 

senhor fala, com todo o respeito. O senhor se inscreve, e aí o senhor fala, como eu fiz, eu 

me inscrevi, e agora eu estou falando, eu tenho dez minutos para falar, e eu posso falar o 

que eu quiser. Ou o senhor quer cercear o meu direito de falar? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Espere, que o senhor vai ter uma resposta 

à altura. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Está bom, obrigado deputado, se o 

senhor puder desligar o microfone do senhor, porque às vezes vaza o áudio do senhor, 

entendeu? Obrigado, só continuando aqui, presidente, para pedir desculpa até ao Dr. 

Pollara, que não é obrigado a ficar ouvindo, o lavar roupa suja aqui. Mas infelizmente eu 

não concordei desde o início. Eu fui contrário, pedi a reflexão dos deputados aqui, porque 

senão daqui a pouco nós estamos pedindo para investigar A, ou B, ou C ou D, que não 

têm nada a ver com contratos de quarteirização – contratação da Biofast é contratação 

direta do Iamspe, o Iamspe foi lá e contratou o laboratório para fazer exame.  

Agora, é importante dizer aqui de onde nasceu esse requerimento, nasceu de uma 

denúncia anônima por telefone. É assim, entendeu? Eu sei que a deputada Janaina depois 

vai falar, vai explicar as motivações dela, eu acho que não deve haver, realmente, 

prevaricação nenhuma de nós aqui, se nós vamos receber uma denúncia nós temos que 

investigar.  
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Mas tinha que ser feito, ou ela como deputada, ou como membro da Comissão de 

Saúde, não colocar um requerimento nesta CPI, que está para discutir quarteirização, e 

discutir contratação direta. Então daqui a pouco nós vamos pegar os hospitais regionais 

da capital de São Paulo, vamos ver quais contratações diretas eles fazem, e vamos 

começar a trazer aqui na CPI. Ou seja, o foco da CPI, que são os contratos de 

quarteirização, está ficando para trás, nós estamos perdendo tempo aqui discutindo uma 

contratação direta de exame. E por que foi contratado este exame?  

O Dr. Pollara vai poder falar, mas eu vou falar aqui para todo mundo já. Foi 

contratado por quê? O Iamspe, se tem deputados aqui que não sabem, o hospital do 

Iamspe é aqui em São Paulo, e ele tem atendimento em todo o Estado, com hospitais 

conveniados. Ou seja, se lá em Bauru, por exemplo, três ou quatro horas de viagem daqui, 

um funcionário público precisar fazer um exame de Covid-19, que foram os exames que 

foram contratados pelo laboratório Biofast – e foi contratado por quê?  

É claro, o volume de exame aumentou, o Iamspe não tem condição de atender 

todo mundo ao mesmo tempo. Qual a forma de resolver isso? Vamos contratar um 

laboratório, que vai fazer esses exames para nós. Eu tenho funcionário que, ao invés de 

vir no hospital aqui no Ibirapuera, sabe onde ele foi fazer o exame? No Tatuapé, perto da 

casa dele, olha a comodidade para o funcionário público, não tem que pegar ônibus com 

suspeita de Covid-19. Ele foi no laboratório no Tatuapé, pertinho da casa dele, e fez o 

exame.  

Mas não foi só ele, não, ele tem cinco membros na família, são ele, a esposa e 

mais três filhos, os cinco fizeram o exame. Sabe quanto que ele gastou? Nem um real, 

zero, por quê? Porque foi um serviço prestados pelo Iamspe para os funcionários públicos 

do estado de São Paulo. Agora, por que que foi feito no Biofast? Porque o volume está 

tão grande, que o laboratório do Iamspe não dá conta. Agora, voltando a falar de cidade 

distante de nós aqui, do interior. Você quer que a pessoa saia lá da cidade dela, e venha 

fazer exame aqui em São Paulo?  

É claro que o Iamspe vai contratar laboratórios conveniados, para que a pessoa 

faça um exame na cidade dela, é óbvio isso. Se nós fossemos administradores da Saúde 

do Estado, como é o Iamspe, nós faríamos o mesmo. Eu só estou fazendo esse paralelo 

aqui, para dizer o quanto eu sou contrário à convocação para falar de Biofast, para falar 

de contratação direta. Não é nem porque é o Iamspe, não é nem porque é o Dr. Pollara, 

não é nada disso.  
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É simplesmente a motivação que nasceu para a convocação nesta CPI, esse 

requerimento equivocado da deputada Janaina Paschoal, infelizmente equivocado, trouxe 

hoje o Dr. Pollara aqui, para explicar uma contratação direta feita pelo Iamspe, que não 

tinham nem que ser discutida nesta CPI, que está aqui para discutir quarteirização. Quero 

pedir bom senso aos deputados da CPI, porque eu já perdi a minha motivação de 

participar, eu acho que nós estamos indo para caminhos errados, nós devíamos ficar 

focados naquilo que foi o motivo do nascimento desta CPI, que eram os contratos de 

quarteirização no estado de São Paulo, das organizações sociais. É isso o que me deixa 

irritado, e olha que eu não sou de ficar irritado.  

Eu procuro ser um cara sempre sensato, cordial com todo mundo, pé no chão, 

ouvir todo mundo, falar pouco, mas quando eu fico indignado eu não consigo, a minha 

indignação hoje nesta CPI, e eu fiz questão de entrar para que ficasse registrado isso, nós 

não podemos usar esta CPI para ir para outros caminhos que não sejam os contratos de 

quarteirização das organizações sociais de saúde no estado de São Paulo.  

Nós estamos voando para outros ares que não são esses, por isso mais uma vez eu 

vou pedir bom senso aos deputados, que, na discussão dos requerimentos, aliás, na 

apresentação dos requerimentos, pensem nisso, e na discussão e votação dos 

requerimentos, também pensem nisso. Muito obrigado, presidente, um bom dia a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Passo a palavra ao Dr. 

Pollara, para responder ao nobre deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Bom, eu quero muito agradecer, eu 

sei que as palavras do deputado Alex de Madureira foram muito pela nossa amizade, pela 

nosso constante e contínuo contato que nós tivemos com eles, e eu acho que muitas das 

coisas, eu não me sinto nem um pouco, como eu falei, ameaçado. Pelo contrário, eu acho 

que se houve algum erro para mim foi muito bom, porque eu gosto muito de estar com 

vocês aqui, eu gosto de poder explicar todo o trabalho que foi feito por essa equipe 

maravilhosa. Essas pessoas são abnegadas, os salários do Iamspe são os menores, os 

menores salários que nós temos na administração pública.  

Ao lado isso, essas pessoas continuam aqui dedicando as suas vidas, todos deles 

estão aqui há muitos anos. O deputado Alex, ele praticamente quase que já respondeu o 

que nós temos que falar, porque realmente nós não fizermos nenhum contrato recente de 

laboratório, todos esses laboratórios, são muitos pelo Estado inteiro, eles têm contratos 
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aqui desde 2008, 2007, quando justamente houve uma expansão da rede de atendimento 

do hospital para fora.  

Foram criados os Ceamas, e o Iamspe saiu fora do Hospital do Servidor Público, 

e se transformou no, como já foi dito pela própria deputada Janaina, aqui nós temos um 

atendimento para todo o Estado, isso aqui é como se fosse um convênio médico. 

Obviamente houve uma mudança do nosso padrão com a pandemia, a pandemia mudou 

o padrão todinho da medicina, mudou todo o tipo de atendimento, e uma coisa muito 

importante é a seguinte.  

Primeiro, o único exame que nós fazemos fora, e não conseguimos fazer aqui 

dentro, é o PCR. Por quê? Por que, justamente, pela dificuldade de ter acesso aos insumos, 

e vocês acompanharam aí toda a dificuldade de ter acesso a exames rápidos, a 

respiradores. E eu os coloco, insumos para a realização do PCR, junto com isso, houve 

uma dificuldade, e nós tivemos todas as nossas ações despertas.  

Então nós não conseguimos comprar os insumos para fazer os exames. Outro 

motivo, que houve realmente uma maior utilização dos laboratórios descredenciados aqui 

dentro no Iamspe é que o maior foco de aglomeração que nós tínhamos aqui dentro do 

hospital era justamente a sala de espera da coleta de exames. 

E nós começamos a oferecer aos pacientes, ao marcarem os exames, ser colido o 

exame próximo da sua casa. Primeiro, porque fica mais perto, a mobilização era menor, 

e, segundo, porque nós não temos mais aglomerações dentro do hospital, dentro da sala 

de espera. Mas nenhum laboratório foi contratado especificamente para esse fim, todos 

os laboratórios que nós temos contratados, todos eles são de muitos anos, o que acontece 

é que, realmente, a cada cinco anos esse contrato tem que ser renovado.  

Então alguns deles eu tenho a renovação, o mais recente é de 2017, então eu tenho 

aqui uma lista enorme de laboratórios, eu queria ler só para vocês aqui, o PKS, SST, Nasa, 

Biofast; o último foi feito, essa Biofast, o contrato último dela é de 2014. Depois nós 

temos o (ininteligível) 2017; Centro Diagnóstico, e o Diagnóstico, em 2015. Então não 

foi feita nenhuma movimentação por causa da pandemia, todos os laboratórios já tinham 

contrato conosco.  

E não foi proibido o hospital de fazer nenhum exame. Foi, primeiro, sugerido que 

as pessoas fizessem o exame próximo de suas casas, porque o maior centro de 

aglomeração que nós tínhamos no hospital era, justamente, a coleta do exame. Acho que 

é mais ou menos essa a explicação que nós temos, e se tiver alguma outra 

complementação, eu fico à disposição. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre deputado, 

nobre e querido depoente, Dr. Pollara, superintendente do Iamspe. Passo agora, então, a 

palavra à nobre deputada Analice Fernandes, vice-presidente desta Comissão, e 

presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Estamos sem som, 

Excelência. 

 

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

perguntas, e já obter as respostas, para facilitar as demais perguntas que eu elaborei. É 

possível o nosso depoente, Dr. Pollara, responder uma a uma, por gentileza? É? Perfeito. 

Então aqui vai a minha primeira pergunta. Dr. Pollara, poderia informar para esta 

Comissão, se o Iamspe faz parceria com alguma OS? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Sim, nós temos algumas OSs que 

prestam serviços para nós. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Certo, e quais são as OSs que 

prestam serviços para o Iamspe? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Várias não, eu quero. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Na realidade, é uma coisa indireta, 

porque quando nós credenciamos um hospital no interior, e nós temos 115 hospitais 

credenciados no interior, se esse hospital, ele é gerido por uma OS, a OS passa a ter 

convênio e relação conosco, porque é a maneira pela qual nós podemos dar um 

atendimento às pessoas no interior. Então o interior tem lá um hospital. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então o senhor me diz que várias 

OSs são parceiras do Iamspe? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Eu não chamaria de parceiras, mas 

são nossos fornecedores de serviço. Por quê? Porque eles administram os hospitais do 

interior, não tem nenhuma parceria. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - O senhor não consegue lembrar o 

nome dessas OSs? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Talvez o nosso – Santa Casa de 

Franca, a própria de Ourinhos. 

 

O SR. - Vários outros. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É, na realidade eu teria que ver quais 

santas casas, quais hospitais, credenciado por nós são geridos por OS, nós não temos 

contato direto com as OSs. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Tá, uma perguntinha, vocês têm 

contrato com a Iabas? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Nenhum contrato? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Nenhum contrato. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Tá. 

 

O SR. - Tivemos até 2017. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Nós tivermos contrato com o Iabas 

até 2017. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Certo. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Até janeiro de 17. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Quando o Iabas tinha contrato com 

vocês, era por causa de que tipo de serviço? 
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É um hospital que nós temos, é um 

hospital de retaguarda, chamado Hospital Personal, que era justamente  contratado pelo 

Iabas, o hospital, e nós contratávamos o Iabas para prestar todo – porque o hospital só 

fornecia a acomodação, e o Iabas fornecia os médicos, as enfermeiras e todas as coisas. 

Isso aí em 2017, e depois parou, não temos mais nenhum tipo de relacionamento com 

essa OS. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - O Iamspe tem gestão sobre casas 

de repouso? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Não tem? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Tem sim, uma só, uma casa só. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - E quem faz a gestão desta casa de 

repouso? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - O Horto Florestal, Clínica de 

Repouso Horto Florestal. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Quem faz a gestão da Clínica de 

Repouso Horto Florestal? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Os donos, os próprios, aí é um 

contrato direto, não tem OS no meio. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Não tem. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Há 40 anos. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito. O Iamspe também tem 

contrato de gestão com laboratórios, como o senhor mesmo explicou, sobre o laboratório 

do Hospital do Servidor Público. Eu gostaria de saber se é gestão própria ou contrato?  

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Dentro do hospital.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Isso. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Nós temos dois setores, o setor que 

o próprio laboratório do hospital, esse é gerido por nós, administrado por nós, com 

pessoas concursadas, o nosso pronto-socorro, como nós tivemos que fazer um laboratório 

especial, porque é o laboratório. Nós temos um pronto-socorro aqui, que se chama Pronto-

Socorro Fila Zero, o paciente não espera nada, ele entra e é atendido imediatamente. 

Então, para que pudesse ter esse tipo de agilidade, também um laboratório, que é o Fast, 

colocou uma unidade de exames rápidos, exames que a gente diz “point of care”.  

É o exame em que o resultado sai imediatamente, que são máquinas diferentes das 

que a gente tem aqui, então é uma estrutura diferente. Por quê? Porque o exame não espera 

o resultado, nós não precisamos esperar o resultado no dia seguinte, o exame já vem 

imediatamente, então é uma estrutura diferente dessa. Então esses exames são feitos no 

pronto-socorro por essa estrutura, que faz parte do nosso convênio com o Biofast, que já 

vinha de longa data. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Dr. Pollara, o seu antecessor, o Dr. 

Latif, quando falava sobre a reforma feita no Hospital do Servidor, e que ela era 

extremamente necessária, e ela foi, o volume de recursos financeiros gastos nessa 

construção foi bastante elevado, e ele justificava a grande necessidade de o Hospital do 

Servidor ter um laboratório específico de alta capacidade, com todo o equipamento 

necessário, para poder fazer todos os exames dos seus funcionários, dos seus usuários.  

Agora, o senhor está me dizendo que, para agilizar os exames, o senhor contratou 

também a Biofast, para fazer parceria com esse laboratório, que foi pensado nessa 

capacidade, montada toda uma infraestrutura. O senhor viu necessidade de fazer uma 

contratação da Biofast para agilizar os serviços oferecidos por ele, é isso?  
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É que o nosso pronto-socorro, ele é 

totalmente especializado, o pronto-socorro ele é totalmente, a mão de obra é somente, não 

é uma OS, mas é uma empresa que terceiriza o nosso pronto-socorro. Por quê? Porque 

nós não tínhamos médicos. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Quais serviços que são 

terceirizados? O senhor falou de enfermagem. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Isso, enfermagem e médicos. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então a enfermagem está sendo 

pejotizada no Iamspe, por uma empresa, e o Iamspe, então, deixou de ter funcionários 

concursados. É isso?  

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, não é isso. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então me explica melhor. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Nós tínhamos que criar um pronto-

socorro totalmente diferente, nós temos um pronto-socorro, que é o pronto-socorro nosso, 

com todos os funcionários que nós já tínhamos e tal, e nós tínhamos que montar uma 

estrutura chamada Pronto-socorro Fila Zero, que é um pronto-socorro que ele funciona 

de uma forma diferente.  

E, nesses casos, nós não tínhamos nem condições de contratar mais ninguém, e 

nem condições de fazer concurso, fizemos vários concursos, e todos os concursos deram 

desertos. Então a solução que foi totalmente permitida, fizermos um processo longo no 

jurídico, a nossa coordenadoria jurídica entendeu, permitiu. Fizemos uma contratação 

especial para esse pronto-socorro, que é o pronto-socorro chamado de Fila Zero. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Está bom, a “Revista Crusoé”, em 

reportagem de 11 de outubro, aponta uma fraude no processo de contratação de empresa 

para fornecer profissionais de enfermagem para o Iamspe, no valor de 34 milhões, onde 

apenas duas empresas concorreram: a Assistenza, a ganhadora, e a Salus, sendo que 

ambas pertencem à mesma família, ou seja, mãe e filha, bem como os valores cobrados 
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seriam superiores aos praticados pelo mercado. O que o senhor tem a dizer a respeito 

disso? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Que não é verdade. Primeiro, a 

licitação foi feita dentro de todos os padrões, não é para esse setor, não foi para o para o 

pronto-socorro, não tem nada a ver com esse pronto-socorro, foi feita para o contrato 

emergencial, por seis meses, para a Covid, que, aliás, agora no mês que vem já termina 

isso, é uma coisa fechada dentro da necessidade que nós tivemos.  

Toda a licitação foi feita de uma forma adequada, não havia, nós não temos 

condições de saber, a não ser que eu peça a certidão de nascimento dos diretores da 

empresa, qual é o grau de parentesco entre eles, são duas empresas separadas, e não foram 

só as duas, nós tivemos. Eu estou aqui com a Dra. Carla, talvez a Dra. Carla possa fazer 

uma explicação melhor sobre como foi feita essa solicitação. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Não, a explicação do senhor para 

mim é satisfatória. Muito obrigada, doutora. Voltando ainda à contratação da empresa 

para prestar os serviços no pronto-socorro, para que a fila fosse zero, qual é a empresa 

que o senhor contratou? Que o Iamspe contratou, perdão. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - SESMT. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - SESMT? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - SESMT, é uma empresa de RH 

médico, e administração, e equipamento. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - E enfermagem. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Isso. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - O senhor tem como encaminhar a 

documentação do contrato, como foi feito para esta Comissão? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Claro, será encaminhado. 



Verba Editorial Ltda. 

22 

 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB – Perfeito. Voltando ao laboratório, 

e à contratação que o Iamspe fez com a Biofast para auxiliar para que o laboratório, 

durante esse período aqui do Hospital do Servidor, tivesse uma quantidade, e uma 

resposta, mais. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Desculpa, deputada, não foi feita a 

contratação especial para isso, não, ele já funciona dentro do próprio contrato que já tinha. 

Não tem contrato especial com a Biofast. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - E o contrato feito para auxiliar o 

laboratório, ele foi feito em que ano? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Ele é anterior à pandemia, 2018. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - 2018. Como foi feito, Dr. Pollara, 

esse processo seletivo de contratação da Biofast? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, é credenciamento, a gente abre 

um edital de credenciamento, as empresas se inscrevem, e a gente credencia, é totalmente 

diferente de uma licitação, porque são todos os que têm interesse são contratados. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Atualmente, qual é a tabela de preço 

utilizada pela Biofast? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É a mesma tabela de todo o Estado, 

é a nossa tabela original. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É a mesma do IAC. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É a mesma, é igual, todos os 

laboratórios do Estado têm a mesma tabela, e está publicada no nosso site, qualquer um 

pode acessar o nosso site, e lá tem a tabela com todos os preços. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito, então são iguais. Com 

relação ainda ao laboratório, queremos saber: como vocês fazem o acompanhamento, e o 

pagamento, dos exames realizados? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É feita a prestação do serviço 

durante o mês, no próximo mês é mandada a fatura, com todos os exames realizados, aí 

nós vemos se tem algum exame que foi feito em pessoas que não tinham o direito, são 

feitas as glosas, e também exames desnecessários, exames que não eram autorizados, e aí 

no outro mês é que é feito o pagamento. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito, então como o senhor tem, 

o Iamspe acompanha rigorosamente, e fiscaliza, se os exames foram efetivamente feitos, 

o senhor tem como mandar, por exemplo, para esta Comissão, a produção dos exames 

feitos no período dos últimos três meses? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Claro. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Podemos. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - No que diz respeito à contratação 

de empresa para fornecimento de mão de obra de enfermagem, o que levou a esta decisão, 

visto como não comum a pejotização da enfermagem? Eu quero explicar. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Porque nós tínhamos que ampliar os 

nossos leitos de UTI, nós ampliamos os nossos leitos, nós dobramos os nossos leitos de 

UTI por causa da pandemia, nós tínhamos 40 leitos de UTI, e chegamos a ter 80 leitos de 

UTI, nós chegamos a ter mais de 70 doentes internados em estado grave, em leitos de 

UTI, precisando de enfermagem especializada.  

E isso nós não tínhamos dentro do hospital, esses recursos, se nós não tivéssemos 

feito isso, e isso praticamente já terminou, porque ontem nós fechamos uma das UTIs que 

tinham sido abertas exclusivamente por causa da pandemia. E o contrato, esse contrato 

de enfermagem se encerra agora no mês que vem, de tal forma que ele cumpriu 
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exatamente essa necessidade, dentro exatamente do período em que houve o aumento dos 

leitos. Assim que se diminuem os leitos, nós encerramos o contrato. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito, e a última pergunta, Dr. 

Pollara. Qual o tipo de fiscalização que o Iamspe faz com relação a todos os serviços 

prestados? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É como se fosse um convênio, o 

Hospital manda – primeiro, para tudo o que ele for fazer, como cirurgias, exames 

especializados e tomografias, ele precisa de uma autorização. Então ele primeiro pede a 

autorização. Uma vez dada a autorização, ele realiza o exame, aí é mandada a fatura do 

mês, com todos os exames realizados, e o seu preço. E aí a gente confere, são feitas as 

glosas que forem necessárias, e a gente faz o pagamento. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito. Sr. Presidente, satisfeita 

com as respostas dadas pelo Dr. Pollara, e por toda a sua equipe, eu agradeço a minha 

participação dada por Vossa Excelência. 

 

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

Analice Fernandes. Passo agora a palavra ao nobre deputado José Américo, que tem a 

palavra por até dez minutos. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Estou aqui, Sr. Presidente. Eu queria 

agradecer a sua abertura para a minha palavra, quero agradecer a presença do Dr. Wilson 

Pollara, quero agradecer a presença dos seus assessores. Eu, em primeiro lugar, 

presidente, eu acho que meu o amigo Alex de Madureira, eu acho que exagerou um pouco. 

Alex, eu acho que aqui a gente está para investigar, entendeu?  

Acho que você precisa ter uma, me perdoe, mas já que você fez uma fala, digamos, 

do que a gente tem que fazer, sempre se apoiando no seu possível bom senso, eu acho que 

você não mostrou bom senso na sua fala, Alex, me desculpe. Você fez uma defesa 

acalorada do Dr. Pollara, que talvez ele nem precise disso, mas você fez uma defesa, 

assim, que me deixou constrangido como membro de uma CPI com você. Acho que você 

devia, o bom senso, Alex, o bom senso impede a gente de ser muito definitiva nas coisas, 

viu?  
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Só para você ter uma ideia, você se lembra que você também foi muito enfático, 

estou me lembrando lá atrás, no dia 5 de julho, quando a gente participou da reunião que 

votou as contas das OSs, não é? O senhor foi muito enfático, só para dizer para o senhor 

que ontem a CPI foi lá no Hospital de Carapicuíba, e a gente foi ver os contratos 

quarteirizados, terceirizados, da OS Pacaembu, cujas contas foram votadas naquele dia, 

viu? Pois é, tinha um contrato de uma proprietária de um “night club”, as pessoas lá 

diziam que não sabiam do serviço prestado por esse “night club”, por essa senhora que é 

dona, também, dona de um “night club”.  

Então só para você ver que a gente precisa ter um pé atrás, porque às vezes a gente 

pode não estar vendo as coisas, e elas, não é porque a gente não está vendo que elas não 

existem. Bom senso é essa frase, a gente pode não saber aquilo que acontece, mas não é 

por isso que a gente vai dizer que elas não existem. A gente tem que ter uma certa cautela, 

então é isso. Quero dizer que eu também não tenho nada contra o Wilson Pollara, tenho 

observado uma boa referência dele e tal, não tenho problema nenhum, mas ele talvez não 

precise de uma defesa tão enfática.  

É constrangedor que um membro da CPI venha dizer que não quer mais ficar na 

CPI. Eu acho que se não quiser ficar pode ser substituído, não tem problema, não quer 

mais ficar e tal. Quando a deputada Janaina fez uma convocação de uma pessoa, através 

da CPI, que você diz que é contrato direto, também o contrato aqui que foi discutido sobre 

o Iamspe, que é um contrato direto. Eu acho o seguinte, a gente não pode ser tão ortodoxo 

assim, não é?  

Às vezes nós somos obrigados a entrar nas CPIs para investigar alguma coisa – 

quando dos respiradores da deputada Janaina, e você sabe que eu tenho muitas 

divergências com ela, eu votei a favor, e vou continuar votando a favor. Este cidadão, que 

se recusou de vir aqui explicar também compras de coisa nesse tipo, e que a deputada 

Janaina propôs, eu também sou a favor. Eu acho que está usando o expediente que tem à 

mão para poder investigar.  

É muito grave o que aconteceu com os respiradores, é muito grave, não é bom 

senso dizer: “Olha, isso é assim, isso é assado, não pode entrar aqui”. O bom senso não é 

uma figura geométrica, em que envolve isso, envolve aquilo, o bom senso não é isso. Eu 

acho que quem teve bom senso nesse caso foi a deputada Janaina, que está se utilizando 

de meios investigatórios, para investigar alguma coisa relevante. Ela não está manejando 

nada em benefício próprio, ou benefício político, nada absolutamente, tanto que eu estou 

votando, e acho que ela fez muito bem.  
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E agora, a condução coercitiva desse sujeito, que nós aprovamos, também estou 

com ela, e nós estamos investigando, tentamos investigar para ver as coisas. Então acho 

que isso, sim, é uma postura de bom senso. Deputado, me desculpe por falar isso, mas eu 

fiquei um pouco indignado com a sua fala, e depois com a sua defesa tão incondicional a 

uma pessoa convocada.  

Por mais que a gente goste do Dr. Wilson Pollara, a gente tem uma postura aqui 

de investigador, e não podemos ter uma postura diferente, né? A gente é amigo também, 

tem que ter uma postura diferente. Eu quero dizer para você, por exemplo, que o Dr. 

Ronaldo Laranjeira, da SPDM, foi o meu médico durante muitos anos, não é por isso que 

eu tenho uma postura diferente.  

Gosto muito dele, acredito nele como médico e tal, mas tem que ter uma postura 

de investigação. Mas, posto isso, quero dizer, em primeiro lugar, que foi muito 

esclarecedora a explicação sobre a pergunta da Analice Fernandes, e acho que a questão 

levantada pela Analice é muito relevante, e o Dr. Wilson Pollara explicou, e está tudo 

bem. Eu queria só fazer uma pergunta para o Dr. Wilson, porque eu acho que tem pouca 

coisa para perguntar para ele, eu acho que está tudo bem, Dr. Wilson, tranquilo. A gente 

tem algumas coisas para perguntar para ao senhor, mas não tem uma tonelada de questões.  

Eu, por exemplo, só tenho uma, que é a seguinte, da circunstância da presença, no 

Iamspe, do Dr. Cassiano Ricardo. Não o Cassiano Ricardo Leite, que era um grande poeta 

paulistano, mas o Dr. Cassiano Ricardo, que esteve durante um tempo trabalhando no 

Iamspe, e ele, há algum tempo, ele era presidente do Iabas.  

Então o senhor esclareça isso, porque ele disse para nós que pediu demissão, nós 

temos até aqui que o Iamspe demitiu ele. Então só isso, e se o senhor tinha conhecimento, 

enquanto ele trabalhou com o senhor, que ele era presidente do conselho do Iabas. Só 

isso, objetivamente, Dr. Wilson, não tem mais nenhuma pergunta a fazer para você, a 

outra questão foi perguntada pela Analice, e eu me sinto esclarecido. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Obrigado, deputado José Américo. 

Primeiro, pelas palavras elogiosas, e segundo pela pergunta, porque na realidade o Dr. 

Cassiano Ricardo da Silveira, ele é um dentista que trabalhava aqui no setor de buco-

maxilo, como médico-assistencial, ele não tinha nenhum tipo de atividade administrativa. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É verdade. 
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Ele atendia doentes aqui. Então ele 

trabalha, o primeiro contato que ele teve se inicia no dia 14 de abril de 2005. Aí ele teve 

um interregno aqui, entre maio de 2007, e março de 2008, em que ele ficou afastado das 

suas atividades, e ele retornou aqui no dia primeiro, 14/10 de 2008.  

E até no dia 18/03 de 2020, quando foi a primeira vez em que eu o encontrei, a 

primeira vez em que eu o encontrei foi a primeira e a última, porque o que ele veio 

conversar comigo era pedir para que ele fosse demitido, porque ele estava com, não tinha 

mais condições de permanecer atendendo aqui no Iamspe.  

E aí foi feita a demissão dele, não a pedido, mas uma deferência que nós fizemos 

por todos esses anos em que ele trabalhou aqui, ele foi demitido sem justa causa. Na 

realidade nenhuma, nós ficamos sabendo que ele tinha algum relacionamento com o Iabas 

pela imprensa, como a maioria das vezes os administradores públicos ficam sabendo.  

Então, não há nenhum registro no seu prontuário aqui, e ele também, durante esses 

anos, não teve nenhum tipo de atividade que pudesse ter alguma interferência, e alguma 

ação administrativa. Chegava aqui, atendia os pacientes dele, e ia embora. Eu nunca o 

tinha visto, eu o vi uma única vez, que foi no dia em que ele veio pedir para ser exonerado 

do cargo. 

 

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

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Foi esclarecido, muito obrigado pela 

resposta, Dr. Wilson Pollara. 

 

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

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Eu é que agradeço. 

 

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

deputado José Américo, sempre atento. Com a palavra agora o nobre deputado 

Wellington Moura, presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Com 

a palavra, Vossa Excelência.   
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, presidente. 

Quero agradecer aí a presença, mais uma vez, do Dr. Wilson Pollara, pessoa que já 

conheci também. Doutos, vou ser bem, vou fazer seis perguntas, pode ser um bate e volta? 

Acho que vai ser mais rápido. Na época em que o senhor foi secretário da Saúde da 

prefeitura de São Paulo, o senhor chegou a firmar algum contrato junto ao Iabas? Alô? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, os contratos que o Iabas tinha 

com a Prefeitura eu herdei do antecessor, não foi nenhum contrato firmado pela primeira 

vez na minha administração. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quem foi o seu 

antecessor? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Padilha. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah tá. Foi o senhor que 

indicou o Cassiano para o cargo de assessor técnico do Iabas? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, não, eu já expliquei que não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O senhor sabe nos dizer 

como eles se conheceram, e como chegou até a direção da organização? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não sei, não tenho nenhuma 

informação. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como que é realizado 

o controle de ponto dos profissionais que trabalham no Iamspe? Qual a jornada de 

trabalho. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Relógio de ponto, a jornada de 

trabalho dele é de 20 horas semanais, quatro horas por dia de atendimento odontológico, 

e ele tinha o controle do ponto pelo relógio de ponto. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como que o senhor 

explica o período em que o Sr. Cassiano trabalhou como diretor do Iamspe e, 

concomitantemente, como assessor técnico do Iabas? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Porque com quatro horas, eu não 

posso explicar, eu não sei a explicação, mas eu acho que com quatro horas por dia 

dedicadas ao Iamspe, ele tem muitas outras possibilidades de poder trabalhar em outros 

locais. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá, o senhor acha então 

que não teria problema nenhum ele trabalhar no Iabas, e trabalhar aí no Iamspe? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, aqui nós não temos, eu não 

posso exigir exclusividade de um médico por quatro horas por dia, ganhando R$ 3000,00 

por mês, quer dizer, eu não teria nenhum trabalhando aqui, os médicos que trabalham 

aqui trabalham por um estoicismo, por querer trabalhar em pesquisa, em ensino. É mais 

uma coisa de complementação da formação, do que na realidade para auferir alguma 

renda.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito. O senhor 

chegou a adotar algum procedimento administrativo para apurar a compatibilidade de 

jornada de trabalho do Sr. Cassiano, no cumprimento do dever como diretor, e 

concomitante ao desempenho de assessor técnico do Iabas para gerenciamento do hospital 

de campanha? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, porque ele cumpriu o horário 

dele integralmente aqui, não houve a necessidade de se fazer nenhuma investigação, 

porque o horário dele era totalmente cumprido aqui. Então nós, pelo contrário, nós não 

tivemos nem suspeita de que ele tinha algum outro tipo de atividade, não tinha nenhuma 

informação do que ele fazia nas horas vagas, quando ele saia aqui do Iamspe. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual era o período em 

que o Dr. Cassiano trabalhou? Qual o período que ele cumpriu? 
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Ele trabalhou de 2005 até 2007, 

depois de 2008 até 2020. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E o período, o horário? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - O horário é flexível, ele tinha alguns 

ambulatórios, o médico escolhe o horário, o ambulatório, eu não tenho, mas eu posso lhe 

enviar os horários em que ele atendia aqui. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO - PT - Dentista, ele era dentista. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Dentista. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso, obrigado então. 

Uma última pergunta, o senhor teve alguma participação no contrato do hospital de 

campanha do Anhembi, e do Iabas? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, nenhuma. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito, obrigado, 

doutor, pelas respostas esclarecedoras. E parabéns pelo seu trabalho aí no Iamspe. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu agradeço ao deputado 

Wellington Moura, ao Dr. Pollara. E tem a palavra agora a nobre deputada Janaina 

Paschoal, pelo tempo regimental de até dez minutos, já que, também é a autora do 

requerimento, para que possa ser esclarecido todo esse questionamento em função do 

Iabas.  

Eu entendi muito bem o requerimento, acho que os nobres deputados votaram 

nesse requerimento do convite, até para que o Dr. Pollara possa esclarecer, e responder 

pelo Iamspe, e vejo que o Dr. Pollara é uma pessoa amadurecida, muito amadurecida, e 

se faz presente aqui para responder tudo aquilo que é necessário, objetivamente. E nossa 

CPI cumpre o seu papel de investigar.  

Nós aqui fazemos a nossa parte, que é investigar, é o que um deputado deve fazer, 

não só na CPI, que é de fiscalizar todo órgão público. O que é fundamental, nós deputados 
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aqui, por mais que sejamos muitas vezes adversários do atual Governo, ou apoiadores do 

atual Governo, a gente tem a linha do bom senso aqui, que sempre imperou na Casa, e 

impera nesta CPI. Tem a palavra a nobre deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito obrigada, Sr. Presidente, 

cumprimento V. Exa., todos os colegas participantes desta CPI, os convidados que 

atenderam o nosso chamado prontamente, e até para tranquilizar o colega Alex, que 

acabou entrando depois, nós iniciamos um diálogo aqui antes da reunião entrar no ar, um 

diálogo muito profícuo, inclusive, como sempre respeitoso.  

Eu aproveitei o ensejo para tirar dúvida, e debater um pouquinho com o Dr. Pollara 

várias questões da área da Saúde, a situação da Sucen, porque que eu tentei, vamos dizer 

assim, salvar várias instituições da votação do 529. Obviamente dependemos dos votos 

de todos os colegas da Casa, para que possamos salvar a Furp, o Oncocentro, o Imesc, o 

Itesp, os fundos das universidades, da Fapesp, da PM, retirar toda a parte do ITCMD. 

Então eu acredito que foi uma vitória muito grande.  

E dependemos, hoje, dos votos de todos, da base e da oposição também, mas eu 

confesso que ainda tenho aquele sentimento com relação às outras instituições, e um 

sofrimento especial com relação à Sucen. E antes de começar a reunião, até conversei 

com o Dr. Pollara sobre a Sucen, ele disse que participou de um evento com o Dr. Marcos 

Boulos, e está convicto de que a Secretaria da Saúde vai poder absorver a maior parte dos 

profissionais que hoje trabalham na Sucen.  

Paralelamente ao nosso encontro aqui, eu já estou tentando agendar tanto com o 

superintendente da Sucen, como com o coordenador da Secretaria da Saúde, da 

Coordenadoria de Controle de Doenças, para que nós possamos acompanhar esse 

processo. Então, para tranquilizar o deputado Alex, eu entendo que essa reunião foi mais 

uma oportunidade para esse diálogo, para esses esclarecimentos.  

E eu acredito que o marco da nossa CPI, seja desde o início, o respeito para com 

todas as pessoas que são convidadas, e não seria diferente nesta oportunidade. Então me 

senti contemplada com relação ao Iabas, pela pergunta do deputado José Américo, me 

senti contemplada com relação aos laboratórios, pela indagação da deputada Analice 

Fernandes.  

Eu até quero explicar, e aí se o Dr. Pollara puder fazer algum comentário a esse 

respeito, que eu recebi telefonemas de pessoas que se apresentaram como funcionários 

do Iamspe, mais especificamente funcionários do laboratório do Iamspe. E essas pessoas 
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estavam chateadas, porque entendiam que esse laboratório tinha um potencial maior do 

que aquele que está sendo utilizado.  

E, no ver dessas pessoas, não teria sido necessário contratar um laboratório 

externo para fazer, se eu entendi bem, os testes da Covid-19. E uma das pessoas que fez 

o contato falou na contratação da Biofast, aí nós solicitamos a documentação, o Dr. 

Pollara mandou, o presidente encaminhou. Na verdade, eu não me lembro se encaminhou 

para o meu e-mail ou se disponibilizou, eu vi a documentação, e somente então entendi 

que o Iamspe contrata muitos laboratórios.  

Porque no momento em que eu recebi a denúncia, a sensação que eu tive era de 

que o Iamspe sempre teve um único laboratório próprio, e de repente contratou a Biofast, 

e não foi isso o que os documentos mostraram. Então muito objetivamente, se o doutor 

puder novamente falar, explicar melhor, como é que funciona esse laboratório próprio, se 

é um departamento dentro do Iamspe, onde é que fica, se ele está sendo subutilizado, se 

sabe dizer quantos funcionários tem, entendeu?  

Só para que nós possamos dar essa satisfação para o público, porque eu acreditei 

verdadeiramente que as pessoas que procuraram o gabinete não procuraram com o ânimo 

de fazer nenhum tipo de vingança, ou conspirar contra quem quer que seja. Eu acreditei, 

e acredito que eram, que são funcionários que estão se sentindo subutilizados.  

Então, se o Dr. Pollara puder falar especificamente sobre esse laboratório próprio, 

se ele deixou de ser utilizado, o que está acontecendo com ele, eu agradeço, até como 

uma satisfação ao público, e para esses funcionários que confiaram no meu gabinete. E 

também, aproveitando o ensejo, haja vista que estamos na votação do 529, e eu aproveito 

essa oportunidade para pedir, novamente, aos colegas da base, aos colegas da oposição, 

aos colegas independentes como eu, que hoje votem “não” à extinção da Furp, do 

Oncocentro, do Imesc, do Itesp, ao confisco do ITCMD, a retirada dos fundos da PM, das 

faculdades públicas e da Fapesp.  

E eu queria que o doutor explicasse um pouquinho a parte do Iamspe no PL 529, 

eu digo o porquê. Quando esse PLO chegou, e eu sempre vou buscar explicações técnicas, 

e uma parte foi, se manifestou no sentido de que o recolhimento vigente, ele seria 

desproporcional, porque um contribuinte que tem, por exemplo, filho, ele colabora com 

o mesmo tanto de um contribuinte que tem, vamos dizer assim, sete filhos, 

independentemente de usar os serviços ou não.  

Então muitos técnicos que eu ouvi se manifestaram no sentido de que o ajuste 

feito pelo 529 tornaria os recolhimentos mais proporcionais. Por outro lado, recebi outras 
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pessoas no gabinete, que trouxeram uma outra visão. Entenderam essas pessoas que a 

aprovação do PL traria o seguinte risco: aquele funcionário que colabora de maneira, 

muitas vezes até voluntária, até vamos dizer assim solidária, por não utilizar o serviço, e 

não ingressar com nenhuma medida para interromper a contribuição, uma vez que a 

contribuição se eleva, esses funcionários passariam a questionar o desconto.  

Então o que essas pessoas explicaram no gabinete é que o suposto ganho de caixa 

para o Iamspe poderia ter o reflexo contrário, porque muitos funcionários entrariam com 

ações para deixar de colaborar. Então, se o Dr. Pollara, como responsável pelo Iamspe, 

puder falar um pouquinho sobre essa mudança realizada por meio do 529, eu também 

agradeceria.  

Não, para, vamos dizer assim, referendar a posição que eu acabei por adotar, 

porque eu adotei convicta de trabalhar para salvar as prioridades, que eu deixei muito 

claras desde o primeiro momento, mas para que a sociedade seja esclarecida. Tanto a 

sociedade como um todo, com aqueles funcionários públicos que colaboram, contribuem 

com o Iamspe, e principalmente aqueles que utilizam o serviço. Seriam essas as 

ponderações, Sr. Presidente, novamente agradecendo aos convidados pela inestimável 

presença. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Com a permissão do Sr. Presidente, 

posso responder? Então eu agradeço mais uma vez à nobre deputada Janaina Paschoal 

pela oportunidade que eu vou ter aqui de, realmente, esclarecer dúvidas, e críticas, que 

são feitas de uma forma que eu acho uma forma muito difícil de você aceitar, que é a 

forma anônima.  

A denúncia anônima, ela já foi referida por um ministro do Supremo como tendo 

um problema nascituro, essa foi a descrição, e existem várias referências jurídicas, 

mostrando a fraqueza da denúncia anônima, e eu acho que, isso aí eu gostaria de me 

revoltar contra a denúncia anônima, porque senão nós cairemos em um período jacobino.  

Nós já estamos em um período jacobino no País, esse embate ideológico acirrado 

cria uma contaminação ideológica de todas as atividades, e nós nos vemos realmente, 

muitas vezes, e eu sou muito vítima disso. Em várias vezes na minha vida eu fui afetado 

por inquérito baseados em denúncia anônima que, realmente, nunca dão em nada, já o 

fato de ser anônima já mostra uma fraqueza da certeza da pessoa que está denunciando.  

O nosso laboratório, deputada, é um dos melhores de São Paulo. O laboratório 

aqui dentro do hospital ele é extremamente equipado, nós temos toda a aparelhagem, nós 
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temos 140 funcionários, e não se esqueça que eu tenho aqui um hospital de 800 leitos, 

com exames feitos nesses pacientes todos os dias, 11, 12 exames feitos por pacientes por 

dia, nos pacientes internados.  

Todos esses exames são feitos no doente internado, no nosso laboratório, então 

não foi impedido que nenhum destes exames serem feitos. Por outro lado, da mesma 

forma os exames ambulatoriais, das milhares de consultas que são feitas aqui no nosso 

ambulatório, também são feitos dentro do nosso laboratório.  

O que aconteceu é que a pandemia trouxe modificações em muitas áreas, tanto 

que nós estamos aqui conversando pelo vídeo, quando eu poderia estar aí junto com 

vocês, como já fui muitas vezes, conversando lado a lado. Então muitas coisas foram 

alteradas por causa da pandemia, uma delas é a oportunidade de a pessoa fazer o exame 

após uma consulta ambulatorial ao lado da casa dela. Só isso, mas se ela quiser vir aqui 

fazer, nós estamos de portas abertas, o problema é que nós não podemos admitir a 

aglomeração que se fazia aqui, porque a pessoa vinha para cá quase como ir a um Iate 

Clube, um clube de encontro de amigos, porque são vários idosos que vinham aqui e 

passavam o dia aqui, fazendo exames, fazendo consultas, eles gostam de vir aqui.  

E eles vão estar podendo vir, assim que a gente terminar a pandemia, e terminar a 

proibição das aglomerações, nós não vamos mudar isso. Enquanto, nesse interregno, 

nesse período, nós vamos autorizar, sim, as pessoas a fazerem exames em qualquer uma 

das nossas unidades já credenciadas há muitos anos.  

Isso não modifica em nada a nossa capacidade de atendimento, pelo contrário, nós 

vamos estar justamente dando um conforto maior ao nosso funcionário público, e dando 

uma segurança maior a ele. O único exame que nós não conseguimos fazer dentro do 

Iamspe foi justamente o PCR, que é um exame que depende de um insumo que estava 

difícil de se encontrar no mercado.  

Então se eu tenho um exame que eu não consigo fazer, e eu tenho uma rede 

credenciada para esses exames, por que não permitir a rede credenciada de fazer o exame? 

Assim que eu tiver condições de comprar o insumo, o hospital volta a fazer, até agora não 

conseguimos. Então fica bem claro que o nosso laboratório não foi modificado, nós não 

mudamos (ininteligível) nenhuma demissão, nós temos 140 funcionários trabalhando, 

todas as máquinas funcionando.  

Então foi uma questão de substituição, porque eles têm um movimento enorme de 

exames, justamente de todos os pacientes internados dentro do hospital – essa é a resposta 

a primeira pergunta.  
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A resposta a segunda pergunta é, na realidade, nós como administradores, isso que 

foi aprovado na emenda 259 era um anseio nosso, nós não aumentamos nem um real. A 

contribuição, deputada Janaina, é de 60 reais que os funcionários fazem, o funcionário, 

em média paga ao nosso convênio 60 reais por mês.  

Nós fazemos milagre com isso, me indique um laboratório que custa menos de 

500 ou 600. Nós, com um décimo do dinheiro, nós conseguimos prestar todo o 

atendimento no Estado inteiro, de uma forma particular, mas essa contribuição de 2% dos 

funcionários públicos estava sendo corroída por duas atitudes que se tomaram no passado. 

A primeira atitude é essa que a senhora muito bem se referiu, não cobrar de dependentes, 

então o que acontecia?  

A pessoa tinha um filho, tudo bem, dois filhos, quando eu ia ver, tinha pessoas 

que tinham oito, dez, 12 dependentes. Aí quando nós vamos ver, o que que estava 

acontecendo? Uma pessoa pegava a guarda jurídica de um sobrinho, a guarda jurídica de 

um enteado, para que ele pudesse ter direito ao Iamspe. Por quê? Porque não pagava, o 

dependente não pagava, e nós estamos cobrando de cada dependente, deputada, meio por 

cento, são 15 por dependente, é muito pouco. E isso vai fazer com que nós equilibremos 

um pouco as nossas contas.  

O outro grande desvio que corroeu, que comprometeu a arrecadação do 

funcionário público, foi a autorização de se colocar o pai e a mãe como agregado – todos 

nós sabemos que os idosos custam muito mais caro aos convênios do que os pacientes 

não idosos. E nós tivemos uma avalanche de 450 mil idosos entrando no Iamspe, pagando 

exatamente a mesma coisa que o funcionário paga, mas utilizando 10, 15, 20 vezes mais 

a estrutura do Iamspe, o que comprometia justamente aquele funcionário que pagava os 

seus 60 reais, e precisa de atendimento.  

Então o que nós pedimos? Nós pedimos que, de acordo com a resolução da ANS 

de 2003, resolução 63 da ANS de 2003, permite que qualquer convênio, quando a pessoa 

completa 60 anos, aumente a prestação em até 71%, essa é a resolução. Nós pedimos para 

que, ao invés de pagar 60 reais, pagasse 30 reais a mais, pagasse 90 reais quando a pessoa 

tiver 60 anos.  

Quer dizer, eu acho que foi uma coisa muito boa, tanto para nós quanto para os 

funcionários, não vai comprometer o orçamento de ninguém, porque os valores são muito 

baixos, mas como nós temos um milhão e meio de pessoas, 10 reais ou 15 reais que eu 

cobro de uma pessoa, para nós faz uma diferença muito grande. Isso vai fazer com que 

nós adquiramos um status maravilhoso. Qual status que eu quero?  
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Eu quero ser independente do dinheiro do Tesouro, eu quero deixar de ser uma 

instituição que recebe dinheiro do Governo, mas que presta serviço ao Governo de uma 

forma adequada sem comprometer os gastos públicos. Eu acho que isso é maravilhoso, e 

nós vamos conseguir mantendo os mesmos funcionários, desde que a gente possa cobrar 

90 de idoso,  e 15 reais de cada um dos dependentes, então é uma coisa que eu não entendo 

qual foi a grande discussão, qual foi o grande problema.  

Porque, para nós, talvez a gente foi colocado dentro de um pacote que não tinha 

lugar, não é? Eu estou me sentindo, dentro desse pacote, mais ou menos como se fosse 

Pilatos no Credo, eu não sei porque eu estou dentro desse pacote. Então, o que eu quero 

dizer? Quero agradecer muito a votação, estou dizendo que nós vamos fechar as contas 

neste, com essa ajuda que os senhores, nobres deputados, nos deram, nós vamos realmente 

não só conseguir isso, como aumentar a nossa tabela.  

E aí respondo à sua pergunta, sobre a solidariedade. Eu tenho certeza de que, na 

hora em que eu começar a credenciar hospitais bons, tanto em São Paulo como no interior, 

todos os funcionários públicos de altos salários que abandonaram o Iamspe, porque nós 

já fomos abandonados pelos altos salários, eles vão retornar. Por quê? Nós vamos dar um 

atendimento a um preço que não existe no mercado, muitos desses, só por causa de poder 

realizar exames pelo Iamspe, já estão retornando, já estão pedindo o retorno. Então o que 

eu quero dizer é que essa votação, para nós, ajudou muito, a aprovação do nosso plano 

ajudou muito.  

Os funcionários vão ver que nós vamos ter, a partir do próximo ano, um Iamspe 

totalmente diferente. Eu preciso que a minha tabela de pagamento dos hospitais aumente, 

para que eu seja competitivo, para que os hospitais aceitem os nossos dependentes, os 

nossos usuários, como pacientes.  

E eu não quero ser o patinho feio do mercado, em que eles dizem: “Não, esse aí é 

o Iamspe, o Iamspe não paga mesmo”. Então fica uma coisa, assim, muito ruim, sendo 

que aqui o hospital do Iamspe é um dos melhores hospitais do Brasil, o corpo clínico aqui 

é todinho de professores, nós fazemos cirurgias maravilhosas, nós temos o mais baixo 

índice de mortalidade da Covid, nós tivemos cerca de 600 pacientes internados na UTI, a 

grande maioria se recuperou.  

Então o que eu quero dizer é que os senhores vão ser testemunhas de que, a partir 

do próximo ano, nós vamos ter um novo Iamspe, nós estamos realmente pedindo para 

profissionais fazerem uma avaliação da nossa tabela em relação ao mercado, para saber 
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o que está faltando para que a nossa tabela seja competitiva. Será que é a forma, será que 

é o valor?  

Nem sempre é o valor, às vezes é a maneira pela qual você cobra. Então eu quero 

que as minhas últimas palavras, realmente, sejam de agradecimento, e de otimismo, de 

esperança porque eu acho que nós temos uma pérola na mão, que é o Instituto de 

Assistência Médica do Servidor Público do Estado. Muito obrigado. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu que agradeço, Dr. Pollara, pela 

disponibilidade, pelos esclarecimentos, cumprimento o senhor, a equipe, e agradeço ao 

presidente também. Saúde. 

 

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

Janaina Paschoal, e também ao Dr. Pollara. Estou inscrito aqui, a nobre vice-presidente 

poderia assumir a palavra, para que eu possa fazer os questionamentos como deputado? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É um prazer, viu, deputado Edmir 

Chedid?   

 

* * * 

 

 - Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com a palavra, o 

presidente titular da nossa Comissão, Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dr. Pollara, pela sua 

presença, nobres colegas. É muito importante essa explanação, de todo esse sistema de 

saúde pública do servidor, afinal, é o servidor que contribui, é fundamental, é importante, 

falo agora como deputado, representante lá da região bragantina.  

E o convênio de V. Senhoria acabou lá com o hospital universitário, que não quis 

a renovação, não participou do chamamento. Nós fizemos um contato com o Dr. Pollara 

prontamente, eles nos disse: “Olha, se algum hospital aí desejar, nós vamos reabrir o 
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chamamento, porque nós temos o interesse em atender”, se não falha a memória são 13 

mil vidas na região.  

É um convênio pequeno, quase insignificante perto do orçamento, mas a gente 

sabe a carência que é a saúde pública, o Dr. Pollara prontamente falou: “Olha, faz contato 

com os hospitais”. Nós estamos fazendo contato com todos os hospitais lá da região, 

principalmente os três das cidades, e nenhum deles quer fazer o convênio, em função da 

tabela do Iamspe.  

A gente reclama do governo federal, que não corrige a tabela, e a gente, realmente 

o SUS, e a gente não consegue aqui no Estado. Mas eu acho que com a aprovação desse 

projeto de lei ontem, todos os Srs. Deputados trabalharam muito para que a gente obtesse 

do Governo uma modificação total do projeto, que desde o início defendíamos, eu, 

Analice Fernandes, e os outros que estão aqui, em todas essas áreas, e em outras áreas 

também, inclusive no (ininteligível) de medicamentos e de. 

 

(Pausa.) 

  

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Assembleia, e não temos conexão aqui, estou 

pelo celular aqui, me desculpem qualquer coisa, obrigado pela paciência, e atenção 

conosco, Sra. Presidente, e Sras. e Srs. Deputados, a TV Alesp também, a rede Alesp 

voltou ao ar também. Mas, Dr. Pollara, eu ia perguntando à V. Senhoria, qual é o 

orçamento do Iamspe neste ano? Se a gente puder fazer um pergunta-responde, vou ser 

rápido, Excelência. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - O orçamento, deste que correu o 

ano? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O ano, é. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Um bilhão, 388. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Dr. Pollara, 

presidente, só um minuto. Algum parlamentar, por acaso, está com o seu microfone 

aberto? Dá uma verificada, por gentileza, para que todo possamos ouvir o doutor. 
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - É um bilhão 388, Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ok, Excelência. E a previsão para o próximo 

ano, em função da aprovação desse projeto, o 529? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Com o 529. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não, não. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Vai para um? Espera um pouquinho, 

que eu estou perguntando exatamente isso. 

 

O SR. - [01:37:35] Durante o ano todo, o 529 vai dar 585 milhões a mais de 

arrecadação. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - O total do orçamento? 

 

O SR. - O total do orçamento vai ser 1.382, mais 170. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Nós vamos ter mais, em cima do 

1.388, nós vamos ter 170. 

 

O SR. - Para este ano. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Para este ano. 

 

O SR. - E para o ano que vem? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - E para o ano que vem vai chegar a 

um e? 

 

O SR. - Um e 600, um e 700. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Um e 700. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Bom, Excelência, que bom. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Nós aumentamos de um e 400, mais 

ou menos, para um e 700. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está certo, muito bem, esperamos que possa 

atender cada. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - E tem um detalhe, sem os 360 do 

Governo, quer dizer, nós aumentamos, e tiramos totalmente o dinheiro do Governo, 

porque um 388 é com 360 do Governo, nós vamos chegar a um e 700 sem o Governo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Mas o Governo vai colocar, vai garantir? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não sabemos, eu acho que não. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Meu deus, hein? Precisamos falar lá com o 

Rodrigo Garcia, para garantir ao servidor público aí, e o trabalho eficiente dos senhores 

aí. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Eu gostaria muito que eles 

continuassem dando alguma coisa, gostaria muito. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu acho que a gente, aqui na Assembleia, tem 

que ser mais objetivo e claro, não é? A gente já tem que fazer aquilo que os burocratas aí 

da Fazenda não gostam. Que é dar uma carimbada no Orçamento, obrigando a repassar 

um X de recurso aí, para contribuir com o servidor. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - O Governo tem que contribuir com 

alguma coisa ao servidor, tem que contribuir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito pouco, mas obrigado, isso é 

importantíssimo para todos nós sabermos o trabalho, já que o presidente da Comissão de 
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Finanças também é membro desta CPI, para a gente votar o Orçamento no final do ano, 

e fazer com que o Governo dê a sua contribuição. Mas, Dr. Pollara, eu espero que o 

senhor, agora, possa melhorar um pouco a tabela, e retomar o convênio lá na região 

bragantina. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Com certeza. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Por gentileza. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Com certeza, será feito sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nós estamos sendo muito questionados, eu 

peço ao senhor porque é uma questão de saúde pública, e o senhor tem consciência disso, 

e eu espero que o senhor o faça rapidamente, e que os hospitais de lá também botem a 

mão na consciência, e possam fazer esse convênio.  

Eu fiz sugestões também na Secretaria de Saúde, os hospitais lá da região têm 

convênio com a Secretaria de Saúde, para que eles também pensem um pouquinho no 

contexto geral, não só em cada contrato objetivamente, mas sim o conjunto da saúde 

pública.  

Espero que eles possam contribuir também, para que a gente possa concluir 

rapidamente esse novo chamamento aí que o senhor pretende fazer, e os hospitais possam 

servir lá aos servidores do Estado na nossa região. Vou ser objetivo, que ainda temos 

outra oitiva. Dr. Pollara, por que o Sr. Cassiano Ricardo não foi demitido, a pedido já, 

por que o Dr. Cassiano Ricardo não foi demitido, a pedido, já que partiu dele a iniciativa 

de sair? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Há? O que eu falo? 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Dr. Pollara. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Em conversa que nós tivermos para 

a saída dele, eu achei melhor demiti-lo. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. Dr. Pollara, o senhor sabia que ele 

atuava desde 2018 como membro do conselho do Iabas, e que desde setembro do ano 

passado ele acumulava a presidência do conselho dessa mesma entidade? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, nós não estávamos informados. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor vê algum dilema ético neste duplo 

vínculo, algum conflito de interesse? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Aqui no Iamspe não. Porque, 

primeiro, ele não tinha nenhuma atividade administrativa, que pudesse interferir em 

alguma coisa. E, segundo, nós não temos convênio com o Iabas, então eu não vejo 

nenhum tipo de conflito aí, já que ele era um dentista, que podia exercer a sua profissão 

adequadamente. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, um último questionamento, o 

senhor disse que apesar de ele ocupar um cargo de direção no Iamspe, ele atuava no 

atendimento também, é isso, no Iamspe? 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Isso, o cargo de direção não é 

direção administrativa, é direção do diretor, ele é diretor do serviço de buco-maxilo facial, 

ele é dentista. Ele não tem nenhuma atividade em contratos na administração. Aliás, o 

prédio é totalmente diferente, ele nem estava neste prédio aqui. O cargo, normalmente o 

cargo de chefia médica, todos os serviços de chefia médica, o cargo chama-se diretor 

técnico nível. 

 

O SR. - De saúde. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Diretor técnico de saúde nível um, 

dois, três. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está bom, muito bem esclarecido. Dr. Pollara, 

vou insistir aqui mais uma vez, o senhor tem noção de quando o senhor consegue retomar 

um convênio lá na nossa região? O Iamspe. 
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Olha, eu vou fazer melhor, Edmir, 

eu vou chamar o padre Francisco, que é muito meu amigo, que também, chamá-lo aqui, 

e vou dizer: “O que eu preciso fazer para você gostar da minha tabela? Onde que está o 

problema? Vamos mexer aqui”. Eu prometo isso para você, Edmir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está ótimo, obrigado. Nós, e os servidores 

públicos, agradecemos aí a sua eficiência, sei que o senhor está fazendo o máximo, muito 

obrigado. Chama o Frei Francisco, e conversa com ele, dá uma puxada na batina dele e 

fala: “Oi, eu estava aqui, precisamos de você”. Obrigado, Dr. Pollara, agradeço muito as 

suas respostas, e da sua equipe. Parabenizá-los pelo trabalho, e paro por aqui. Agradeço 

a Sra. Presidente a minha participação, e o tempo que foi me dado, além do normal. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Presidente, eu 

que agradeço, não é? Todos nós da Comissão, a participação de todos nesta manhã, mais 

uma vez agradecendo também ao Dr. Pollara por esta participação, participação também 

de toda a sua equipe. Eu não tinha dúvida de que o senhor responderia com maestria todas 

as nossas indagações, e quero desejar sucesso mais uma vez na sua jornada frente à 

superintendência desse hospital, que realmente é a menina dos olhos do nosso Estado, é 

um hospital fantástico, renomado, confiável.  

E que sua gestão continue proba, transparente, e pensando sempre no equilíbrio 

das contas públicas. Um abraço ao senhor, e toda a sua equipe, e devolvo a palavra ao 

nobre deputado Edmir Chedid, presidente da Comissão. 

 

* * * 

 

 - Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

deputada Analice Fernandes. Alguma consideração final, Dr. Pollara? 
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O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Não, eu só quero mais uma vez 

agradecer, gostei muito, fiquei muito feliz com a oportunidade que os senhores me deram, 

eu só estou aguardando a próxima convocação. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É um convite, não é 

convocação, não. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Um convite, para nós irmos aí no 

Iamspe, não é? Dar uma. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Aqui as nossas portas estão sempre 

abertas, eu fico muito feliz quando um de vocês vem aqui, porque realmente qualquer 

coisa que se fizer por nós é sempre uma ajuda. Eu sei que a intenção de todos os 

deputados, principalmente deste grupo mais ligado à Saúde, é fazer o bem para o nosso 

hospital. Como a deputada Analice falou, é uma pérola, é um orgulho dos servidores 

públicos de São Paulo. 

 

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

e toda a equipe aí, parabéns a vocês, obrigado pela participação. Nós é que ficamos 

honrados e prestigiados. O próximo convidado já está. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Estamos dispensados, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dispensados, voltem aí. 

 

O SR. WILSON MODESTO POLLARA - Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - De vocês, muito obrigado, 

saúde a todos aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dando sequência aos 

trabalhos, a nossa reunião está terminando. Então nós temos ainda, na nossa pauta, a oitiva 

do Sr. Vital Passos Júnior, diretor da empresa OGS Saúde, para prestar esclarecimentos. 

Então, eu vou fazer o seguinte, Excelências. Como o tempo já está se esgotando, eu vou 
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dar por encerrada esta presente reunião, e já vou dando um intervalo de cinco minutos 

para que todos se rearrumem aí.  

E convoco já a 22ª reunião, cinco minutos após o término desta, com o objeto da 

oitiva do Sr. Vital Passos Junior, diretor da empresa OGS Saúde, convocado por 

requerimento aprovado pelo nobre deputado José Américo. Está encerrado, peço que os 

senhores, em cinco minutos, retornem às telas, para que a gente reinicie os trabalhos. 

Muito obrigado. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 

 

 


