Câmara dos Deputados
GABINETE DA DEPUTADA ERIKA KOKAY

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Requerimento N°_____, de 2016.
(Da Sra. Erika Kokay)
Requer a realização de audiência
pública para discutir a autonomia
das universidades federais sobre a
gestão das atividades de ensino,
pesquisa
e
extensão realizadas
pelos hospitais universitários.

Senhor Presidente,

Nos termos dos Art. 24, Inciso III, combinado com o Art. 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência,
ouvido o Colegiado desta Comissão, a realização de audiência pública para
discutir a autonomia das universidades federais sobre a gestão das atividades
de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelos hospitais universitários.
Solicitamos que sejam convidados (as) para a referida audiência, dentre outros
(as):
I)

o

Sr.

Peterson

de

Paula

Pereira,

Procurador

da

República;

II) a Sra. Lucieni Pereira da Silva, presidente da Associação Nacional dos
Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil;
III) o Sr. Wladinir Tadeu Batista Soares, professor da Universidade Federal
Fluminense;
IV) o Sr. Ivan Marques de Toledo Camargo, reitor da Universidade de BrasíliaUnB; e
V) o Sr. Newton Lima Neto, Presidente da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH.
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JUSTIFICAÇÃO
O presente requerimento visa discutir em audiência pública a
autonomia das universidades federais sobre a gestão das atividades de ensino,
pesquisa e extensão realizadas pelos hospitais universitários, considerando as
inúmeras preocupações de servidores (as) e profissionais da área de saúde, no
que se refere à isonomia, pois a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH atua com vários funcionários separados por grupos distintos de
vínculos empregatícios (celetistas, temporários e estatutários cedidos da
Universidade), o que predispõe conflitos de interesses e, consequentemente,
risco e dano real quanto à eficiência administrativa.
Há preocupações, ainda, no que tange à finalidade pública do
Hospital Universitário, pois, como filial da EBSERH, esse Hospital deixa de
funcionar como instituição pública com interesse puramente social, e passa a
funcionar com interesse econômico lucrativo, abrindo a possibilidade real do
duplo acesso ao Hospital, não somente no que diz respeito à assistência em
saúde, mas também com relação à entrada e uso do espaço interno da filial da
EBSERH por estudantes de instituições privadas de ensino superior nas áreas
da Saúde, causando grave prejuízo aos nossos estudantes da Universidade
Pública Federal.
Considerando essas e tantas outras situações, julgamos
pertinente trazer o tema ao debate, de modo a ouvir especialistas ligados ao
assunto. Para tanto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a realização da
presente audiência pública.

Sala da Comissão, em____de______________________de 2016.
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