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14.10.2020 

 

 

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

declaro aberta a 22ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo ato de nº 

24/2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização 

praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo estado 

de São Paulo no terceiro setor. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, 

e passo a fazer a chamada oral. Deputada Janaina Paschoal. 

 

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

 

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

Américo. 

 

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

 

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

Camarinha? Nobre deputada Analice Fernandes. 

 

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

 

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

Analice Fernandes. Nobre deputado Thiago Auricchio, nobre deputado Wellington Moura, 

nobre deputado Sergio Victor, nobre deputado Alex de Madureira. 

 

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

 

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

de Madureira. Há quórum regimental, dando sequência aos trabalhos, solicito ao secretário, 

o competente secretário, a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, sempre atento, 

nobre deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Para que seja dispensada a leitura da Ata, 

Sr. Presidente, como é de costume. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agradeço V. Exa., é regimental 

o pedido, havendo concordância de todos, está dispensada a leitura da Ata. Dando sequência 

à Ordem do Dia, desta 22ª reunião, proceder à seguinte oitiva, o Dr. Vital Passos Júnior, 

diretor da empresa OGS Saúde, convidado com a finalidade de prestar esclarecimentos ao 

objeto desta CPI.  

O requerimento foi do nobre deputado José Américo, relacionado aos contratos de 

prestação de serviço dos hospitais de campanha do Anhembi, e o do Ibirapuera. Convocado, 

o Dr. Vital Passos Júnior está acompanhado nesta reunião com o seu advogado, o Dr. Robson 

Batista Silva. Já apresentou a esta CPI a concordância de todos os quesitos formais: falar a 

verdade sobre tudo o que for questionado, e também a procuração do seu advogado que o 

acompanha.  

Então eu passo inicialmente a palavra, já agradecendo ao Dr. Vital pela sua presença 

nesta CPI, desde o início dos trabalhos está presente, eu gostaria que o senhor se apresentasse, 

falasse um pouquinho. O senhor tem dez minutos para fazer os esclarecimentos, e a 

contribuição a esta CPI, e enquanto isso os Srs. Deputados podem ir se inscrevendo pelo chat, 

para ir fazendo os questionamentos ao senhor. Obrigado pela sua presença, e com a palavra 

então o Sr. Vital. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dr. Vital, o senhor poderia falar 

um pouquinho mais alto? A nossa transmissão, como o senhor tem visto, tem sido meio ruim, 

se o senhor puder elevar um pouquinho o volume, nós agradecemos. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - É que eu estou recém-operado de uma cirurgia 

ortopédica, e estou com a perna para cima, eu não consigo chegar tão perto da tela – está 

sendo suficiente? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Estou fazendo a, me desculpem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Melhoras, desejamos melhoras. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Vocês estão me ouvindo? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Um pouquinho baixo, mas 

estamos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não queria tentar entrar pelo 

celular, talvez, Dr. Vital? Foi o que eu fiz aqui. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Melhorou? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Melhorou bastante, melhoras 

ao senhor aí. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - É um prazer, meu nome é Vital Passos Junior, 

sou diretor da OGS, e sou médico de formação, e faço parte da empresa desde a fundação 

dela, e estou aqui à disposição dos senhores, para qualquer esclarecimento que for necessário. 

É um prazer, e espero contribuir no que for possível. 

 

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

a palavra então ao deputado José Américo, que é o autor do requerimento, para que faça os 

questionamentos que julgar necessário, e as inscrições estão abertas também. Tem a palavra 

o nobre e querido deputado José Américo, pelo tempo regimental, para fazer os 

questionamentos ao Dr. Vital Passos Junior. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado ao convidado, por ter 

atendido ao nosso convite. Muito obrigado, presidente Edmir Chedid. Bem, senhor, a 

empresa hoje, a OGS, me parece uma verdadeira usina de sonegação fiscal, no caso de 
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sonegação trabalhista, a serviço da SPDM, e a serviço do Iabas, mesmo a SPDM, que a gente 

julga, assim, a mais civilizada das OSs, ela na verdade recorre aos serviços da sua empresa, 

e que na verdade transforma os médicos em empresários, querendo ou não, para poder prestar 

serviço para as duas OSs.  

Evidentemente, o trabalhador, o médico, o enfermeiro paga menos impostos, e por 

isso ele pode ganhar mais imediatamente, mas a gente sabe que ele não tem direito trabalhista, 

ele não tem nenhuma amparo que a lei lhe concede. E, do ponto de vista dos direitos 

trabalhistas, a SPDM e o Iabas ficam livres, porque meio que jogam pra cima da empresa e 

do senhor. Eu queria fazer a minha primeira pergunta, é a seguinte: quantos funcionários 

vocês contrataram, e integraram a sua empresa, no caso do Hospital de Campanha do 

Anhembi? Qual foi o número de funcionários, entre médicos, enfermeiros etc.  

Segundo, se vocês costumam firmar esse tipo de contrato com as OSs do estado de 

São Paulo de forma frequente, e para o senhor me dar, se é verdade isso, se é positivo, em 

quais OSs vocês têm prestado serviços nos últimos, sei lá, no último período, nos últimos 

dois anos? Nossa CPI está estudando a quarteirização em certos tipos de contratação das OSs, 

e eu acho que esse esquema, esse sistema que a sua empresa propicia, é muito ruim, porque 

isso significa a privatização pura e simples da Saúde.  

Não digo que a OS seja uma forma de privatização, mas as OSs estão funcionando 

agora, se valendo de empresas fornecedoras de todo o serviço, e elas não estão fazendo 

praticamente nada, estão virando empresas de gerenciamento, estão descaracterizando o seu 

propósito inicial.  

No caso aí do Anhembi, está claro que a SPDM fez isso, o Iabas também, graças a 

uma (Inaudível.) que, na verdade, é uma empresa que pode, em um primeiro momento, ter 

simpatia, mas, na verdade, é uma usina de sonegação fiscal. Nós nunca, aqui como deputados, 

podemos concordar com o chamado planejamento tributário, esse planejamento tributário 

que só existe porque o Brasil é o país mais leniente do mundo, e o estado de São Paulo é o 

Estado mais leniente do Brasil.  

Só existe assim, não é? Porque aqui as pessoas, no Brasil, não se pagam impostos 

sobre lucros e dividendos, então se permite que vocês façam o que estão fazendo. Então as 

minhas perguntas iniciais são essas, a primeira é qual era o tamanho do contrato que vocês 

tinham aqui em São Paulo, em termos financeiros, esqueci de falar de termos financeiros, e 

também em termos de número de pessoas por categoria, e entraria as duas categorias 

principais, médicos e enfermeiros.  
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E depois, se tinha também nessa empresa de vocês os operacionais. Dois, vocês estão 

acostumados a fazer esse, se é frequente esse tipo de contrato, e onde vocês fizeram? E, 

quarto, que eu acho que, o senhor me perdoe, mas eu estou dizendo no seu caso, vou falar 

em tese. Esse tipo de contrato que foi estabelecido, não estou falando do senhor, não estou 

fazendo nenhuma acusação ao senhor, eu não tenho esse conhecimento que a gente teria só 

se quebrasse sigilos bancários, mas eu tenho a impressão que o gato, o popular gato costuma 

acontecer neste tipo de contratação. Nós temos o exemplo de OSs que estão com gato, e aí o 

que acontece?  

Eu não quero dizer que o senhor faça isso, mas nesse sistema de contratação que o 

senhor participa, é o sistema de contratação mais interessante para o gato, o gato, o chamado 

evasão de recursos das OSs. Devolver ao Pacaembu a famosa Santa Casa de Misericórdia, 

apesar da misericórdia, é a Santa Casa de Pacaembu. Ela fazia, uma das formas de vocês 

passarem o dinheiro para os diretores era essa. Então essas são as duas perguntas que eu tinha 

para fazer, e gostaria de ouvir a sua resposta. E em seguida eu posso vir a perguntar outras 

coisas, se for necessário. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Obrigado, deputado. Nós não tivemos, não 

temos nenhum contrato celetista com médicos, a nossa empresa é uma empresa prestadora 

de serviços médicos. Nós não temos, no nosso quadro societário, enfermeiros, nós não 

prestamos esse tipo de serviço. Nós temos, no setor administrativo, aí sim nós temos 

funcionários com vínculos celetistas, respondendo à sua primeira pergunta. O total de 

médicos é em torno de 660 médicos, que participaram do projeto total do Hospital de 

Campanha do Anhembi. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E eles não eram sócios da empresa? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Me perdoe, eu não ouvi. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eles não eram sócios da empresa?  

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Eles eram sócios da empresa, todos fazem parte 

do quadro societário.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Mas isso é um escândalo, senhor, 600? Eu, 

para trabalhar então para a sua empresa, tenho que virar sócio dela? Seiscentos sócios? Eu 

quero ter a solidariedade à CPI, 600 sócios? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - No quadro societário, mas das pessoas que 

participaram desse projeto, e todas elas, por mérito dos colegas, optaram por entrar no quadro 

societário da empresa. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E se eu quisesse trabalhar lá, e não quisesse 

ser sócio da empresa, como é que eu poderia fazer? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - (Inaudível.) 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Era possível? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Sim, era possível, tem alguns médicos que. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Hã? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - E receberam como autônomos. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Essas pessoas que receberam como 

autônomas, alguém recebeu em dinheiro vivo? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Em dinheiro vivo não senhor, nós não fazemos 

esse expediente. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vocês têm o recibo do pagamento de todos? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR – Sim, senhor, temos. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Porque chegou até a mim, e ao Sindicato dos 

Médicos, que nesse caso houve pagamentos em dinheiro vivo, em muitos casos, pois houve 

plantões etc. E também pagamento na informalidade, houve um tipo de informalidade, não 
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é? E outra coisa, que não podia trabalhar no hospital de campanha se não fosse sócio dessa 

gigantesca empresa. Gigantesca empresa, se fossem sócios dessa gigantesca composição 

societária. Tem mais sócios que a GM dos Estados Unidos.  

Tirando os caras que investem na Bolsa, tem mais sócios do que a GM. Eu acho 

lastimável que isso aconteça, deputado Edmir Chedid, e acho, inclusive, que a gente deveria 

nos aprofundar nessa investigação. Porque eu acho que o Iabas e a SPDM têm que prestar 

contas disso aí, e também o senhor que está aqui presente, o Sr. Vital, também deveria prestar 

conta. Para isso talvez fosse o caso de a gente quebrar, pedir a quebra do sigilo fiscal e 

bancário dele, e das relações dele com a SPDM e com o Iabas. Não vou apresentar essa 

proposta ainda, mas acho que nós precisamos estudar isso.  

Ok, por enquanto são essas as minhas perguntas, Sr. Presidente. Eu queria que ele 

comentasse o que eu falei. Porque, afinal de contas, uma empresa com mais composição 

societária que a GM? Como é que pode ser explicado isso? Porque que vocês, qual é a 

vantagem? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - (Inaudível.) 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Qual é a vantagem que as pessoas levam de 

participar de uma empresa maior que a GM? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Hoje, o mercado médico, ele trabalha, mais de 

60% trabalha através da relação de pessoa jurídica. Esse tipo de modelo traz uma série de 

vantagens para todos os colegas, do ponto de vista da determinação de carga horária ser 

executada dentro do mês, de acordo com a conduta de cada um, e dá uma agilidade bastante 

alta, do ponto de vista de substituição própria, de plantões em momentos anteriores.  

Permite que ele aumente ou diminua a sua carga horária de acordo a sua necessidade 

imediata, fazendo com que o indivíduo possa ter a opção de trabalhar em contratos que, para 

ele, seja mais vantajoso, do ponto de vista de distância, ou outros em particular de cada 

tópico. Então, hoje esse modelo de relacionamento de pessoa jurídica no quadro médico já 

se faz em mais de 60% dos profissionais. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Satisfeito por hora, nobre 

deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Por hora, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está inscrito também o nobre 

deputado Wellington Moura, que tem a palavra pelo tempo regimental, Sr. Presidente da 

Comissão de Finanças da nossa Assembleia Legislativa. Com a palavra, nobre deputado 

Wellington Moura. 

 

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

Cumprimentar aí o Dr. Vital Passos pela presença. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Muito obrigado, 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vou fazer para V. Exa. – 

em matéria foi divulgada uma suposta fraude nas contratações de médicos para trabalhar no 

Hospital de Campanha do Anhembi, inclusive com o vazamento de um áudio, onde a 

intenção era incluir os médicos contratados no quadro societário para fraudar o pagamento 

de verbas trabalhistas. Acho que é meio que uma repergunta, diante da pergunta que o 

deputado José Américo já fez. Como que o senhor explica isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - O momento desse áudio, deputado, era já nos 

dois primeiros dias de funcionamento dos hospitais de campanha. Era um momento em que 

eu estava executando a missão de acolhimento dos nossos colegas, conversando com eles nos 

dois dias já de funcionamento sobre todo o aporte de (Inaudível.) de funcionamento, seja sob 

o ponto de vista assistencial e médico, e do próprio ponto de vista administrativo.  

E as coisas foram faladas de maneira informal, até, aos outros colegas, mas nesse 

momento já havia, não era o momento de contratação, isso não aconteceu. Os médicos que 

estavam presentes naquele plantão, para quem eu falava no áudio citado, eram médicos que 

estavam de acordo com o expediente de serem sócios da OS, para participarem do 

atendimento no hospital de campanha. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -  Como que foi o processo 

seletivo da contratação desses profissionais? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Os médicos, nós estamos no mercado desde 

2014, e nós temos médicos que nos procuram por vontade própria, para conhecer a empresa, 

e passar a fazer parte do quadro societário. E, eventualmente, dependendo da necessidade, 

nós Lançamos mão de contatos que, porque temos contato com muitos médicos, temos 

formado já há um bom tempo, temos conhecimento, temos um grupo de conhecimento 

bastante grande de médicos, e o convite é feito a partir de um contato inicial, onde é explicado 

o que é a OGS, como ela funciona, qual é o procedimento para a entrada no contrato social.  

É enviado ao médico, caso ele se interesse, os documentos pertinentes para esse 

procedimento. E, caso ele aceite e se interesse, ele tem até um momento em que ele pode 

levar os documentos para a análise, que é pessoal, para ele ficar mais à vontade com as 

condições da nossa composição de empresa. A partir desse momento, ele passa a fazer parte. 

Obviamente, na condição da  pandemia, a brevidade de prazos, a dimensão que estava nos 

falando o Hospital de Campanha do Anhembi, que contava com aproximadamente 1.000 

leitos de imediato, podendo chegar a praticamente dois mil leitos.  

A rede de contatos de médicos, nós acabamos percebendo proativamente contatos 

muitos médicos que estavam interessados em participar do projeto. E assim foi feito, dentro 

do expediente que a empresa já usa para formar o seu quadro societário. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quantos profissionais 

foram contratados, ao todo, para trabalhar no hospital de campanha? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Foi falado em aproximadamente 620 médicos, 

que tiveram, 660, me perdoe, compuseram o quadro societário para este projeto do Anhembi. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 680? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - 660. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 660, ok. E qual foi a forma 

de remuneração recebida por eles? 
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O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Esses médicos, como uma empresa societária, 

através da distribuição de lucros. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Através de quê? Desculpe, 

não entendi. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Distribuição de lucros, como empresa limitada, 

que é feita através da distribuição de lucros. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR – Do contrato. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E, no caso, então você tem 

660 sócios? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Exatamente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual o total do passivo 

trabalhista da empresa? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Nós não temos passivo trabalhista. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não têm. Vocês possuem 

contratos particulares? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Inclusive, fomos convidados para participar de 

eventuais certames e licitações é necessário que nós tenhamos a certidão negativa de qualquer 

tipo de vencimento relativo ao passivo trabalhista. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vocês possuem contratos 

particulares sem ser com organizações sociais subsidiadas pelos cofres públicos? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Neste momento não. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Já tem em algum 

momento? Com quem? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Com a Santa Casa de São José dos Campos. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Com a Santa São José dos 

Campos. Você está com quantas mais pessoas na sala, por favor? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Eu estou com o meu advogado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E quem mais? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - E meu sócio. É que nós tivemos que montar 

uma, de forma, ele está com a perna machucada, e precisou montar isso aqui na recepção, 

perdoe-me. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pode apresentar o nome 

dele completo, por favor? O nome dele completo. O nome do seu sócio, que está junto na 

sala, que nós não estamos visualizando. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Meu sócio Jorge, quase que ele. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Você estão em quatro 

pessoas aí na sala? Só estão vocês três ou tem mais um? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não, tem três sócios e o advogado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quem está falando com o 

senhor na sala, e não está aparecendo na imagem? Por favor. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - O doutor, vem pra cá. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ok. Dr. Jorge, obrigado. 

Então vamos lá, então foi em São José dos Campos que vocês já possuíram – em que ano foi 

isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - 2014, 2015, 2016 se não me falha a memória. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E qual o valor que vocês 

tinham de repasse? Qual o valor que vocês recebiam? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - De qual contrato o senhor está falando? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - De gestão. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Eu não tenho isso. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O senhor teria como 

informar à CPI depois, daqui há alguns dias? Vocês possuem algum vínculo partidário? 

Algum de vocês quatro são filiados a algum partido? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Negativo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Esse doutor de rosa aí, o 

que está atrás de rosa, é filiado a algum partido? Existem servidores públicos prestando – 

algum de vocês já foram filiados a algum partido político? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não, negativo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Os quatro estão 

confirmando que não foram. E quem for se apresente, senão a gente vai saber diante dos 

nomes apresentados se está havendo alguma contradição. Não desconfiando, por favor, é a 

nossa função aqui. Existem servidores públicos prestando serviços para essas empresas? 
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O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não, inclusive não é possível que um servidor 

público possa fazer parte do quadro societário de uma empresa que preste serviço para o setor 

público (Inaudível.). 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Funcionários celetistas 

vocês não têm, é isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR -  Só no setor administrativo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual o total de 

funcionários celetistas que a empresa possui atualmente? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - 40. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 40? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Exato. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E quais as unidades de 

saúde em que esses profissionais se encontram trabalhando? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Os profissionais, o senhor fala dos 

administrativos? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Esses celetistas. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR – No nosso escritório. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Todos no escritório? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - É somente a parte administrativa. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ok. Durante a prestação 

de serviço no hospital de campanha, os médicos denunciaram que dormiam no chão, que não 
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recebiam EPIs, inclusive, o Ministério Público do Trabalho chegou a ingressar com uma ação 

civil-pública. Como anda esse inquérito? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Eu, particularmente, não tenho a informação do 

andamento específico sobre o questionamento que o senhor está dizendo. O que eu posso lhe 

dizer é que tem um hospital de campanha, e em algum momento possa ter havido alguma 

dificuldade do ponto de vista estrutural, uma vez que as unidades foram instaladas em locais 

que não são próprios para serem hospitais.  

Então inclusive houve um adiamento do início da distribuição de pacientes, por conta 

dessa dificuldade técnica de adaptação de um local com o Anhembi para se tornar uma 

enfermaria com a mínima dignidade. Então, fatalmente, por ser um hospital de campanha, 

alguns problemas estruturais poderiam acontecer; nós tivemos a informação de dificuldade 

em muitos dias, do ponto de vista dos EPIs, não houve falta, mas um questionamento do 

ponto de vista pessoal da qualidade do equipamento, mas que foi prontamente resolvido pela 

SPDM. Do ponto de vista dar assistência para o profissional, e para o paciente, para ser 

atendido. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual o valor do contrato 

feito com vocês, firmado com vocês? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Eu preciso acessar este valor, eu já lhe passo, 

que de cabeça eu não sei. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Então peço, até o final da 

CPI, que você informe o valor, por gentileza. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Ok. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito, procure uma das 

pessoas que possam nos informar. Vocês só contrataram médicos, perfeito? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Médicos, e a minha empresa é uma empresa de 

prestação de serviços médicos, e não tem nenhuma relação com outros profissionais da área 

da saúde. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá, os enfermeiros que 

foram contratados pela OGS para trabalhar no Hospital do Anhembi denunciaram uma 

diferença salarial equivalente a cinco vezes menor a dos enfermeiros contratados por outras 

empresas, que desempenharam as mesmas funções no hospital de campanha. Como o senhor 

explica a diferença exorbitante da remuneração dos profissionais, sendo que o Iabas recebeu 

o dobro de recursos? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Nós não temos (Inaudível.) como, o nosso objeto 

social não é o da prestação de serviços de enfermagem, nós não participamos da assistência 

de enfermagem neste projeto, e em nenhum outro. Nós prestamos exclusivamente a 

assistência médica. Então, infelizmente, eu não posso responder esta pergunta para o senhor, 

então não houve com a minha empresa. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá. Os pagamentos, bem 

– vocês cobraram valores a título de taxa de associados, de médicos e demais profissionais 

da categoria da saúde? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Foi cobrada alguma taxa? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não senhor. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não. Então é isso, as 

minhas perguntas. Obrigado pela informação. Sr. Presidente, já terminei. 

 

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

Wellington Moura, pergunto se mais algum deputado gostaria de se inscrever? Eu vou fazer 

um questionamento, nobre deputada Analice está por perto, senão eu continuo, vou tocar por 

aqui. Dr. Vital, obrigado pela sua presença, e seus associados.  

Qual foi, para que a gente entenda bem, a pandemia nos trouxe aí modelos de 

contratação, a gente tem que avançar uma legislação pertinente, avaliar aquilo que está 

acontecendo, para ver o que é melhor para a saúde pública do País. Qual foi o papel das 
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empresas RD Med Online e Alphamed nas contratações de médicos para o Hospital de 

Campanha do Anhembi? Não estamos ouvindo. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Posso responder? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por gentileza, eu vou fazer um 

bate-pronto. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para se rápido aqui. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - É que tem áudio aberto, para nós aqui, desculpa, 

presidente, tinha um áudio aberto também, que acho que estava se movimentando, e moveu 

o áudio, nós não ouvimos direito a pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu vou refazê-la, doutor, 

obrigado por questionar. Os senhores contrataram, ou qual foi o papel, na empresa de vocês, 

qual foi o papel da RD Med Online e Alphamed nas contratações do Hospital de Campanha 

do Anhembi? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Essas duas empresas não tiveram nenhum papel 

direto associado ao hospital de campanha, são empresas que só têm ligação comercial com a 

OGS, porque elas possuem um contato, um banco de contato de médico que já estão 

habituados a trabalhar em serviços de urgência e emergência.  

E, por esse motivo, eles, nós acionamos, dado a brevidade, como eu disse, a dimensão 

do projeto, a necessidade, e a emergência, e o momento em que nós estávamos vivendo, que 

havia uma necessidade de rapidamente trazer profissionais para a assistência do hospital de 

campanha. Nós, em um dado momento, contatamos essas duas empresas, no intuito de ter 

um contato maior de médico, para fazer o convite de participar do projeto, como já foi 

descrito. Não tiveram papel direto no hospital de campanha. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O jornal “El País” é que fez 

essa reportagem, então essas empresas fizeram o recrutamento para vocês, é isso, de 

médicos? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não, elas são empresas que têm um banco de 

dados de contatos médicos, e por vezes, quando você entra em contato com o médico, eles 

passam o contato direto, para que a gente inicie o processo de explicação do que é a OGS, o 

projeto em que nós vamos trabalhar, todo o funcionamento, o processo de entrada no quadro 

societário, a partir disso. Isso é feito exclusivamente pela OGS. Essas empresas que, 

inclusive, tem várias no mercado, elas servem como um facilitador de contato com o médico, 

e fornecem os contatos médicos. Basicamente é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para entender, e até melhor 

para a gente conhecer a atividade. Então eles têm um banco de dados, e eles dão o acesso ao 

banco de dados aos senhores, para fazer o contato com os médicos, é isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não, eles têm um banco de dados, e eles 

entregam a esses médicos o contato da nossa empresa, e os médicos interessados entram em 

contato para conhecer, e saber o que é. A partir do momento do aceite, da compreensão do 

que vai ser feito, aí nesse processo de entrada no quadro societário.  

Mas como eu disse, especificamente falando do hospital de campanha, tem nós três, 

sócios majoritários, diretores na realidade, somos médicos, e temos um grande contato, 

inclusive nas escolas médicas. Então nós recebemos espontaneamente também um número 

de contatos de médicos que estavam dispostos a trabalhar no hospital de campanha, dado a 

importância daquele momento para a Saúde pública da cidade de São Paulo, e do País. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, deixa eu lhe fazer 

uma pergunta. Os senhores, já se faz presente o advogado, deve ter conhecimento de tudo, 

houve alguma denúncia formal do Ministério Público, da Justiça, quanto a esse contrato que 

os senhores têm com o Iabas, em função das denúncias que ouvimos lá do Rio de Janeiro, e 

aqui de São Paulo? Tem alguma ação correndo contra esses 660 sócios da empresa, da 

empresa propriamente dita? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Posso responder pelo advogado. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por gentileza. 

 

O SR. ROBSON BATISTA SILVA - Na verdade, assim, houve uma denúncia ao 

Ministério Público de Trabalho, e ele trata isso como uma notícia de fato, ou seja, chegou a 

alguma informação foi apurada. O Ministério Público de Trabalho instaurou alguns 

procedimentos, instaurou um procedimento no corpo do Iabas, instaurou um procedimento 

contra a SPDM, e instaurou um procedimento contra a OGS Saúde.  

A OGS Saúde prestou todos os esclarecimentos necessários, foi feita, inclusive, uma 

audiência conjunta, porque também membros do Ministério do Trabalho não estavam 

compreendendo exatamente qual é a forma de contratação. Então foi feita uma audiência 

pública, para que a gente pudesse esclarecer isso de forma mais clara para todo mundo. Nós 

prestamos os esclarecimentos necessários, que o Ministério Público nos solicitou, e não há 

ainda um posicionamento do Ministério Público sobre a forma de contratação.  

O próprio Ministério Público do Trabalho tem dúvidas se existe realmente alguma 

coisa que possa ser caracterizada como relação de emprego. Durante a prestação do trabalho 

em si, teve algumas características que afastam a relação de emprego por (ininteligível), tá? 

Os médicos têm liberdade de escolher o horário de trabalho, não tem hierarquia. Então a 

relação de trabalho propriamente dita, a relação de emprego, ela é bastante discutida aqui 

nessa situação, então nós prestamos esses esclarecimentos para o Ministério Público do 

Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho está estudando os nossos esclarecimentos, e aí 

não há um posicionamento também do Ministério Público do Trabalho.  

Notícias de que outras investigações estejam sendo feitas por parte do Ministério 

Público do Trabalho Estadual nós temos, ok? Mas não há uma com relação a nós, nós não 

prestamos nenhum esclarecimento diretamente a nenhum outro órgão que esteja investigando 

esse contrato. Eventualmente o Iabas pede alguma informação a respeito do hospital de 

campanha de São Paulo. A OGS não tem nenhuma relação com nenhum contrato com o Iabas 

do Rio de Janeiro, ok?  

Aqui a gente só foi contratado para o Hospital de Campanha do Anhembi, mas 

também a OGS não tem nada com o Hospital de Campanha do Ibirapuera, ok? Então foi 

exclusivamente com relação ao Hospital de Campanha do Anhembi, e eventual solicitação 

que seja feita para a gente a respeito do contrato, ok? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, para terminar então. 

Os senhores mantêm contrato, prestam serviços a outras organizações sociais? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR -  Sim, hoje nós temos o Seconci, como uma outra 

OS, o Santa Marcelina. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Seconci e Santa Marcelina. O 

senhor sabe nos dizer em que unidades? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - O Hospital Santa Marcelina é um hospital 

central, o Hospital de Guaianazes, e o Seconci no Hospital Alexandre Zaio. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E esses serviços prestados são 

todos de médicos, nesses 600 a 660 associados, é isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Exato. A outra facilidade é que os médicos que 

ingressaram no quadro societário por conta do hospital de campanha permanecem, e 

continuam trabalhando em outros contratos que a OGS presta dentro da cidade de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Doutor, então, e doutores que 

aí estão, fiquem à vontade aí, o senhor está de pé aí atrás, o deputado Wellington fez, fique à 

vontade, por favor aí, da forma que achar melhor. Esse sócio-médico, se ele quiser sair da 

sociedade, como é que é feito isso? Isso já deve ter ocorrido, não é? Como é que funciona? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Ele faz uma manifestação por escrito, para o 

nosso setor responsável de documentação, e como nós temos a atualização do nosso contrato 

social com uma frequência relativamente grande, por conta desse expediente do próprio setor, 

ele simplesmente, após a manifestação por escrito que ele faz, ele é retirado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Qual é o capital social da 

empresa, Dr. Vital? O senhor se recorda? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Eu não tenho este número de cabeça. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas, por exemplo, até para a 

gente entender essa modalidade, que é algo novo. Eu sou médico, e quero fazer parte, eu 

tenho que entrar com quanto de recurso para ter o aumento de capital? Como é que funciona 

isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - O médico não é uma sociedade de cotas de 

participação, é uma sociedade limitada, a OGS é uma sociedade limitada. A OGS, ela 

perpassa um valor de dez reais, do ponto de vista de participação do médico, para que fique 

registrado, inclusive, essa situação. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, se faz um aumento de 

capital no valor de dez reais, se admite um novo sócio, e quando ele deixa a sociedade ele é, 

alguém compra essa cota, ou os senhores. É isso, não é? Dessa forma? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - O valor hoje, desta empresa, capital social de 

150 mil reais. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - 150 mil reais, e o senhor disse 

que são três diretores que administram essa sociedade, os maiores cotistas. Qual o valor das 

cotas que ele tem, que eles têm, do valor de 150 mil? E um dos diretores é o senhor, quem 

são os outros dois? Por gentileza. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Dr. Kaue Serdeira, eu e Dr. Guilherme Sakemi. 

A OGS, ela perfaz 75% da sociedade. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É 25% cada um dos senhores, 

é isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E os outros 25 são partilhados. 

Ok, quero agradecer muito a oportunidade, vou retomar aqui à Presidência, não vejo mais 

nenhum dos Srs. ou Sras. Deputadas inscritos. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eles deixaram de responder uma parte da 

minha pergunta, e depois responderam através de uma pergunta sua. Aliás, as suas perguntas 

foram muito boas, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, a assessoria é boa. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ah não, o senhor não seja modesto, o senhor 

é um dos melhores deputados desta Casa, na minha opinião o melhor, e além de tudo é meu 

amigo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM – Tenho um professor como o 

senhor. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presidente, é o seguinte, eles disseram a 

partir da sua pergunta, que eles têm um contrato parecido com o Seconci e com o Santa 

Marcelina, não é? 

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria saber se eles têm outros contratos 

desse tipo com o Iabas, no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Se eles têm 

contrato deste com o Iabas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e se isso não aumentou o 

número de sócios, o fato de eles atenderem o Seconci, o Santa Marcelina, talvez o Iabas em 

outros estados, se isso não tem aumentado o número de sócios. Porque aí vai ficar muito 

maior que a General Motors. Está bom? Era essa, era um complemento à sua pergunta, é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Dr. Vital, pode 

responder, por gentileza? 
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O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Nós não temos nenhum tipo de contrato fora do 

estado de São Paulo, nós trabalhamos exclusivamente dentro do estado de São Paulo. Hoje, 

nós temos um contrato da prestação do serviço médico no Hospital Brasilândia, que hoje é 

gerido também pelo Iabas, e só.  

E nós não tivemos acréscimo do quadro societário, exatamente porque uma vez 

findado o hospital de campanha, como eu disse, a esmagadora maioria dos médicos 

permaneceu dentro do nosso contrato. (Inaudível.) 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ou seja, vocês só têm com o Seconci e com 

o Santa Marcelina hoje, é isso? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - O Santa Marcelina. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É isso? 

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu não estou ouvindo, Sr. Vital. 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - O Seconci, Santa Marcelina, com o Iabas, por 

conta da pandemia, e com a SPDM. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok, a SPDM onde? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - A SPDM. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - SPDM foi por conta da pandemia? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Nós tivemos no Anhembi, somente no Anhembi 

com a SPDM, por conta da pandemia somente lá. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok, está esclarecido. Sr. Presidente, estou 

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

deputado José Américo. Então, até por curiosidade, você já teve um número de sócios maior 

na  empresa do que hoje? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Não senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E diminuiu esse número de 

sócios em algum momento, já que já foi desativado o hospital de campanha? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Como eu disse anteriormente, a esmagadora 

maioria dos médicos permanece no quadro societário, inclusive porque estão trabalhando em 

outros hospitais. A OGS, pelo contrato, e não somente de pandemia, então estão participando 

ativamente da atividade da empresa.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A empresa, então, ela fornece 

serviços médicos para a iniciativa privada também, sem ter contrato público, por exemplo? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - (Inaudível.) já que nós tivemos contrato lá 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor poderia dizer como é 

que se deu o contato com o senhor, com a sua empresa, para ser contratado para prestar o 

serviço lá no hospital de campanha? 

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Bom, nós estamos no mercado desde 2014, e 

nesse período, se me permitem, nós construímos a missão da OGS, levar, principalmente no 

setor público, porque todos nós, os sócios-diretores, somos oriundos de escolas que 

prestavam serviços médicos no serviço público e privado.  

A gente sempre identificou a precariedade e a deficiência deste serviço, e nós como 

egressos sempre primamos por empregar o melhor que fosse possível, dentro do cenário de 

escassez que o nosso serviço de saúde pública no País tem como característico. Então a 

missão da OGS sempre foi de poder levar uma assistência médica de qualidade, a despeito 

das dificuldades, e isso tem trazido o renome da nossa empresa nesse mercado. E, por isso, 

nós acabamos, por vezes, sendo contatados.  
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No caso da pandemia, especificamente, por contratos de emergência, contratos feitos 

através de processos licitatórios, mas esses especificamente para enfrentar a pandemia teve 

um contato direto com o Iabas, e como nós já tínhamos uma relação de prestação de serviços, 

bom como uma boa reputação com a própria SPDM em outros momentos, então nós também 

fomos consultados em uma das situações para a tomada de preço, para eventualmente poder 

executar o serviço, e após esse período de tomada de preços, que eu estou chamando desta 

maneira.  

Após uma seleção estabelecida pelas OSs, que eu estou dando o nome de tomada de 

preço, fomos escolhidos para prestar o atendimento. Mas esse período, obviamente, que tem 

apenas uma credibilidade construída ao longo dos anos, de excelência na prestação de 

serviços. Inclusive, há por parte da SPDM um registro específico, dentro do próprio, da 

questão do Ministério Público do Trabalho, eles enfatizam que houve uma tentativa de 

contratação celetista antes do contato com as empresas prestadoras, e eles receberam apenas 

dois currículos para esse tipo de vínculo, através de CLT.  

Diante dessa situação, isso inviabilizava a execução da assistência do hospital de 

campanha, eles lançaram mão, então, do expediente de contratação da OGS, através de um 

processo parecido, que foi feito por eles e pelo Iabas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, Dr. Vital. 

Questiono os Srs. Deputados se alguém mais gostaria de fazer algum questionamento ao Dr. 

Vital, e a toda a equipe de retaguarda da empresa? O senhor quer fazer mais alguma 

consideração, Dr. Vital?  

 

O SR. VITAL PASSOS JUNIOR - Eu agradeço, estou devendo uma informação, 

que o deputado pediu, será a receita dos valores. O valor mensal do Iabas, que era o outro 

maior (Inaudível.), era de três milhões e 700. E na SPDM, que já começou com essa 

capacidade de (Inaudível), era de um milhão e 800 mil reais, é a informação que eu devia. 

Eu queria fazer algumas ponderações, da questão da CLT. Primeiro, eu quero agradecer a 

oportunidade, peço perdão pelo inconveniente da distância, pela minha situação de saúde.  

A OGS, como eu disse, ela tem como missão, porque é nosso DNA médico, como 

nós somos no final das contas, era de estar na frente de batalha. Neste momento, desculpa, 

(Inaudível.). A gente se sentiu obrigado, como médico e como empresa de prestação de 

serviços médicos, de se colocar à disposição do setor público para poder ser um agente 

fundamental no combate a uma situação absolutamente inédita dentro da nossa era, uma 
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pandemia com consequências absolutamente desconhecidas, seja do ponto de vista do 

impacto social e econômico, e inclusive na saúde dos próprios colegas, de todas as pessoas 

do setor de saúde que fizeram parte deste projeto, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas.  

Enfim, todas as equipes do trabalho da saúde que fizeram parte, todas se colocaram à 

disposição, abrindo mão da sua segurança pessoal e da sua família. A OGS não podia se 

furtar nesse tipo de expediente. A gente sente muito orgulho de ter participado disso, de ter 

tido esta oportunidade, e é um sentimento de orgulho. Eu gostaria até, de uma maneira mais 

objetiva, passar alguns números para os senhores a respeito disso, para mostrar o quanto isso 

foi importante, e o tamanho do nosso orgulho.  

Então, são mais de sete mil internações, falando dos dois ambientes do Anhembi, 

mais de sete mil internações. Isso representava, no momento do fechamento dos hospitais de 

campanha, 10% de todos os casos do estado de São Paulo, dessas mais de sete mil 

internações, nós tivemos mais de 85% de alta diretamente do hospital, ou seja, o paciente 

conseguiu receber o tratamento adequado para poder sair com vida, e voltar para as suas 

famílias com a saúde recuperada.  

Nós tivermos uma taxa de óbito menor meio por cento, lembrando que estávamos em 

uma estrutura de hospital de campanha, portanto adaptada (ininteligível) casos que foram 

considerados graves, lá nesses hospitais havia setores que são chamados de estabilização. E 

pacientes que acabaram evoluindo para uma gravidade maior, eles foram estabilizados, e nós 

conseguimos transferir esses pacientes para unidades de terapia intensiva, com um suporte 

mais adequado, e se vê uma taxa de mortalidade de meio por cento.  

Lógico, que nenhuma morte, que a gente gostaria que nenhuma tivesse acontecido, 

mas se falarmos dentro dos números que essa pandemia traz, inclusive em países de primeiro 

mundo, como o Reino Unido, que chegou a 40% em ambientes hospitalares, é de grande 

orgulho os números que foram construídos nesse trabalho dentro dos hospitais de campanha. 

Então eu me sinto muito orgulhoso de ter, com a OGS, ter feito parte fundamental desta 

prestação de serviço, obviamente não esquecendo de todos os outros funcionários que 

trabalharam dentro disso, como os enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, inclusive a 

parte administrativa.  

Eu posso dizer que acompanhei de perto, e pelo tempo que foi necessário ser 

implantado foi feito com bastante seriedade, e de uma maneira que pudesse manter essa 

performance, do ponto de vista assistencial. Então eu acredito que a OGS nasceu para poder 

participar desta maneira, contribuindo para a sociedade com este tipo de evento, então, por 

este motivo, a gente é muito orgulhosa do que aconteceu, e vamos estar sempre à disposição.  
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Exatamente, é importante estar relembrando, graças a Deus, durante todo esse 

processo, nós não tivemos o falecimento de nenhum profissional que faça parte do nosso 

quadro societário, graças a Deus. Tivemos uma, e isso reforça a estrutura que se deu lá no 

hospital de campanha, foi feita a proteção de todos os funcionários. Então, eu acredito, como 

brasileiro inclusive, que foi feito um grande trabalho diante de uma situação absolutamente 

desconhecida de todos, das próprias OSs, e essas empresas que prestaram o serviço lá. Eu 

considero um absoluto sucesso, do ponto de vista assistencial, o que aconteceu lá. Eu 

agradeço, muito obrigado. 

 

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

doutores que aí estão, muito obrigado pelas respostas. O que puder encaminhar, então, de 

documentação e de números, caso queira, para contribuir com a CPI. É importante para a 

gente ter conhecimento, os deputados, a Casa, a população, a transparência é fundamental. 

Desejar a saúde, breve recuperação aos senhores, saúde a todos os médicos, agradecer a todos 

aqueles que contribuíram nessa pandemia que assolou o mundo, não é?  

Muito obrigado pela participação de vocês, um abraço, e dou por encerrada a presente 

reunião, agradecendo a presença, também, das Sras. e Srs. Deputados, e de toda a assessoria. 

Uma boa tarde. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 

 

 


