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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE - OS’s 

26.04.2018 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - ...do Ato 17/2018, com a 

finalidade de apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com as 

organizações sociais de saúde pelas prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Solicito ao secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata da 

sessão anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não havendo oradores 

contrários, está aprovada. Eu gostaria de registrar a presença dos nobres deputados 

Carlos Neder, Barros Munhoz – que toma sento na Comissão no dia de hoje, como 

membro efetivo -, Cezinha de Madureira, Cássio Navarro e este deputado Edmir 

Chedid. Ordem do Dia, apreciação da pauta. Temos 11 itens.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Cezinha. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Em reunião anterior, V. Exa. 

chegou a indicar o relator da Comissão? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós indicamos o relator 

naquela oportunidade, o nobre deputado Carlão Pignatari. Houve um acordo conosco de 

indicar agora como relator o nobre deputado Cássio Navarro. Mas existem quatro sub-

relatorias, uma que nós havíamos discutido e o senhor estava presente, que seria do 

Carlos Neder, a sub-relatoria para contratos de saúde com as OSs que atuam nos 

municípios.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Seria só da capital 

ou de todos os municípios? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Acho que de todos os 

municípios.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - São 645. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós temos os contratos de 

gestões das unidades hospitalares, das unidades ambulatoriais, e os contratos de gestão 

dos demais serviços. Tem os centros de reabilitação, de diagnóstico de imagem, 

laboratórios, regulação de vagas, leitos, e outras unidades que não se enquadram nesses 

serviços hospitalares. A ideia foi dividir em quatro, para podermos agilizar o trabalho e 

terminar o quanto antes. Respondido, nobre deputado Cezinha? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Respondido, Vossa Excelência. 

Quando fala sobre a sub-relatoria, V. Exa. já decidiu uma delas, que seria da capital?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato, e um relator. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - E teriam mais sub-relatorias? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mais três, que temos que 

nos reunir e definir conjuntamente.  
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Falando em municípios 

excelência, eu enquanto presidente da Comissão de Saúde, acho que o deputado Cássio 

Navarro até pode inclusive nos auxiliar um pouco sobre isso, porque parece que a 

Fundação ABC tem vários contratos da Baixada, e nós recebemos muitas reclamações. 

Eu tenho particularmente me debruçado em entender um pouco mais esses contratos, e 

até vários aditivos que foram feitos recentemente. E nós já comprovamos em muitos 

momentos no estado de São Paulo, a insatisfação na área da saúde, sendo que o Estado 

dispõe do dinheiro. E esse dinheiro é mal-usado em vários momentos, inclusive com 

reclamações da Fundação ABC.  

 

O SR. - Posso dar um aparte, deputado? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Por favor. 

 

O SR. - Eu sugeriria presidente, acho até que comporta, ficar o deputado Carlos 

Neder na capital e o deputado Cezinha de Madureira dos demais 644 municípios.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Misericórdia, não senhor. É muito 

município. 

 

O SR. - Mas não 644, são só... 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Fazer um relatório por cidade, Cezinha. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Acho que V. Exa. que é da região 

da Baixada, deve ouvir reclamações da Fundação ABC. É óbvio que temos que 

averiguar o que tem acontecido, principalmente aqui no ABC e na Grande São Paulo, 

onde a fundação tem contratos. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente. 

 

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

Cássio Navarro. 
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O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Quero agradecer pela indicação da 

relatoria, e acho que é bastante conveniente as sub-relatorias, para que possamos de fato 

dividir as ações para montar um relatório final bastante eficiente. Confesso que já recebi 

reclamações de diversas OSs, não especificamente de uma e que preste serviço na 

minha região. Mas acho que de todas as OSs têm que ser avaliadas.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Me concede um aparte, 

excelência? 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Pois não, nobre deputado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Eu citei a região do ABC, porque 

hoje por exemplo, recebi reclamação. Mas eu tenho de Botucatu, reclamação que eu 

trouxe na Comissão de Saúde, lá de Bauru, de uma faculdade que está lá e precisamos 

averiguar. Não só da Baixada. Eu citei porque estava frente na mente. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Perfeito. Mas ainda quero colocar que 

muitas nós recebemos reclamação e temos que averiguar corretamente, de onde vem a 

reclamação. Porque está ficando comum aquele que perdeu o serviço e reclamar e 

denunciar daquele que está fazendo. Não vejo problema algum em avaliar essa ou 

aquela região, acho que temos que fazer no todo. E terá meu apoio nas sub-relatorias 

para podermos trabalhar em conjunto.  

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Nobre deputado 

Barros Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu sugeriria o seguinte, aprovar a indicação 

do deputado Cássio Navarro para relator, e se bem que é indicativa de Vossa 

Excelência. Mas ratificar, e também aprovar a indicação do deputado Carlos Neder, e 

escolher as demais.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo. O que os senhores 

sugerem? Aí teríamos uma relatoria a mais dos outros municípios, a da capital fica 

separada. Temos os contratos de gestão das unidades hospitalares, a outra das unidades 

ambulatoriais e outra dos contratos de gestão dos demais serviços de apoio.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu 

gostaria de indicar, sei que é prerrogativa de V. Exa., mas o nome do deputado Barros 

Munhoz, para ser o dos 644 municípios.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Estou muito empenhado na campanha, não 

minha, porque essa a Deus pertence... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Essa já está resolvida.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas o cargo que os senhores me derem eu 

aceito, essa ou outra. Quero colaborar. Presidente, eu faria um pedido por absoluta 

necessidade. Eu preciso me retirar por um compromisso interveniente. Então eu só 

tenho um comentário sobre todos os itens. Eu acho que já tem quórum sem a minha 

presença, então só faria essa sugestão, se pudesse inverter a ordem e só transformar em 

convite o item dois, ao invés de convocação, como se tem feito habitualmente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não vejo problema, até 

porque a pessoa que ajuda a comandar o Governo do Estado é V. Exa., então o senhor 

vai ajudar a trazer esse pessoal para cá.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pelo amor de Deus, o líder do governo é o 

nosso querido deputado Carlos César. Não me arranje encrenca. Então agradeço desde 

já por essa manifestação. Um abraço. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, bom trabalho. 

Dando sequência aqui, gostaria de passar a Presidência ao nobre deputado Carlos Neder, 

já que sou autor dos requerimentos de itens um e dois, para que ele dê continuidade aos 

trabalhos. Por favor, excelência.  
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Neder. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER - PT - Item um, requerimento de 

autoria do deputado Edmir Chedid, número 01/2018, requer o envio de convite ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Renato Martins da Costa, presidente do egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, para que compareça à CPI com objetivo de explanar e 

prestar esclarecimentos sobre legislação, instruções, posicionamentos e outros aspectos 

relacionadas às análises das licitações e execução das contratações promovidas pelas 

administrações públicas, municipais e estadual, para a gestão de equipamentos de 

serviços de saúde por organizações sociais. 

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

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Item dois, requerimento do deputado Edmir Chedid, número 02/2018, requer o 

convite, conforme solicitação feita pelo deputado Barros Munhoz, da Sra. Eliana 

Radesca Alvares Pereira de Carvalho, coordenadora da Coordenadoria de Gestão de 

Contratos e Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, ou seu 

respectivo sucessor no referido órgão, com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as 

atividades relacionadas às convocações públicas, contratação, gerenciamento e 

fiscalização dos contratos firmados com organizações sociais para gestão de 

equipamentos e/ou serviços de saúde pelo Governo do Estado. Em discussão. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER - PT - Com a palavra, deputado 

Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só para ter claro aqui. Com esse 

requerimento estamos mudando para convite, para que a Sra. Eliana Radesca possa vir 
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aqui a esta CPI, e também já estamos aprovando o convite para que o respectivo 

sucessor do órgão possa vir também. Correto? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER - PT - Exatamente, esse é o 

entendimento. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Perfeito, só para deixar claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS NEDER - PT - Não havendo mais oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. Devolvo a Presidência ao 

deputado Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Neder. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agradeço ao nobre 

deputado Carlos Neder. Dando continuidade à pauta. 

Item três, requerimento de autoria do deputado Cezinha de Madureira, número 

03/2018, requer que seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde as atas das reuniões 

dos anos de 2016 e 2017 da Comissão de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, 

que realiza o acompanhamento dos contratos de gestão celebrados com as organizações 

sociais de saúde no estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Quero registrar a presença do vice-presidente desta Comissão, nobre deputado 

Wellington Moura. 

Item quatro, requerimento de autoria do deputado Cezinha de Madureira, número 

04/2018, requer que seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde os relatórios 

apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, que 

realiza o acompanhamento dos contratos de gestão celebrados com as organizações 
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sociais de saúde no estado de São Paulo nos anos de 2016 e 2017. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item cinco, requerimento de autoria do deputado Cezinha de Madureira, número 

05/2018, requer envio de convite para o Haino Burmester, coordenador de recursos 

humanos da Secretaria de Estado da Saúde, para prestar informações sobre o tema 

objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item seis, requerimento de autoria do deputado Carlos Neder, número 06/2018, 

requer que sejam convidados a acompanhar os trabalhos da CPI os seguintes 

representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo - Dr. Artur Pinto Filho e 

Dra. Dora Martin Strilicherk, ambos promotores de justiça de direitos humanos da área 

da saúde pública. Requer ainda que seja solicitado aos convidados que ofereçam à CPI 

informações detalhadas sobre os processos de investigação em curso ou arquivados, 

bem como sobre o que restou apurado nesses procedimentos relacionados às 

organizações sociais de saúde, que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto 

às Secretarias Municipais de Saúde. Em discussão.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. Só para o 

entendimento aqui, deputado Carlos Neder. O objetivo do convite para os senhores do 

Ministério Público seria para acompanhar a CPI em todas as reuniões? Qual seria o 

objetivo, sendo que a CPI já é objeto de investigação? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - A ideia, quando propus, seria de que eles 

tragam a este Colegiado as informações de investigações em curso ou já arquivadas, 

deixando que eles fiquem à vontade de acompanhar os trabalhos caso entendam que seja 

pertinente. Mas não seria um convite para que venham aqui depor numa oitiva, mas um 

convite para que colaborem com a CPI trazendo subsídios.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Eu entendo a preocupação de V. 

Exa., mas queria deixar aqui... Posso estar errado nas minhas convicções, Sr. Presidente, 

ou também dos meus comentários, e posso retirá-los em algum momento necessário se 

assim me fizer entender diferente, mas o Ministério Público não nos convida para 
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acompanhar nenhum processo em que eles estão trabalhando. Então eu queria reiterar 

aqui que esta CPI tem a obrigação de mostrar à população a verdade, e também fazer 

com que o dinheiro da saúde pública venha a ser usado corretamente com aqueles que 

usam incorretamente o dinheiro do nosso povo, com os contratos por aí espalhados.  

Isso é número um. Porém, queria entender um pouco mais por que um 

representante do Ministério Público acompanhar a CPI, sendo que após o relatório do 

relator nós poderemos encaminhar ao MP.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. O Ministério Público 

tem a prerrogativa de instaurar procedimentos de ofício, sem que ele seja provocado 

pela Assembleia ou por cidadãos. E se nós olharmos aqui o item nove, vamos ver que 

eu também sugiro que seja convidado o Dr. Valter Foleto Santin, que arquivou uma 

petição feita pelo SindSaúde. Portanto, temos tanto a situação de procedimentos em 

andamento, como outros que já foram arquivados, como nesse caso tratado aqui pelo 

promotor de justiça.  

A ideia seria que nós trouxéssemos informação do que esses órgãos de controle, 

seja o Tribunal de Contas do Estado, como já foi aprovado, mas também o Ministério 

Público, têm de informações, para que não fiquemos limitados apenas naqueles 

cidadãos que vão nos procurar, mas que anteriormente já recorreram ao MP. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Com todo respeito à V. Exa., eu 

gostaria, até para discutir um pouco sobre isso aqui, pedir vistas desse item. 

Posteriormente, na próxima reunião, entramos num entendimento com relação a esse 

item. 

 

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

de Vossa Excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. Pergunto se é viável 

que eu peça vistas conjuntas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É viável, claro, sem dúvida 

alguma. Fica concedida vistas conjuntas ao autor do requerimento.  
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Item sete, requerimento de autoria do deputado Carlos Neder, número 07/2018, 

requer que sejam convidados a acompanhar os trabalhos da CPI os seguintes 

representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que seja solicitado aos 

convidados que ofereçam à CPI informações detalhadas sobre os processos de 

investigação em curso ou arquivados, bem como sobre o que restou apurado nesses 

procedimentos relacionados às organizações sociais de saúde, que atuam junto à 

Secretaria de Estado da Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde. Em 

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

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item oito, requerimento de autoria do deputado Carlos Neder, número 08/2018, 

requer que sejam convidados a acompanhar os trabalhos da CPI os seguintes 

representantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, e que seja solicitado 

aos convidados que ofereçam à CPI informações detalhadas sobre os processos de 

investigação em curso ou arquivados, bem como sobre o que restou apurado nesses 

procedimentos relacionados às organizações sociais de saúde, que atuam junto à 

Secretaria de Estado da Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde.  

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

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Item nove, requerimento de autoria do deputado Carlos Neder, número 09/2018, 

requer que seja convidado a acompanhar os trabalhos da CPI o Dr. Valter Foleto Santin, 

promotor de justiça do patrimônio público e social do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, e que seja solicitado ao convidado que ofereça à CPI informações detalhadas 

sobre os processos de investigação em curso ou arquivados, bem como sobre o que 

restou apurado nesses procedimentos relacionados às organizações sociais de saúde, que 

atuam junto às Secretarias Municipais da Saúde. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item dez, requerimento de autoria do deputado Carlos Neder, número 10/2018, 

requer que seja convidado a colaborar com os trabalhos da CPI o Sr. Mauri Bezerra dos 

Santos Filho, representante do Conselho Estadual de Saúde na Comissão de Avaliação 

dos Contratos de Gestão das OSs, e que seja solicitado ao convidado que ofereça à CPI 

informações detalhadas sobre os processos de investigação em curso ou arquivados, 

bem como sobre o que restou apurado nesses procedimentos relacionados às 
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organizações sociais de saúde, que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto 

às Secretarias Municipais de Saúde. 

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

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Item 11, requerimento de autoria do deputado Carlos Neder, número 11/2018, 

requer que sejam convidados a colaborar com os trabalhos da CPI o Dr. Carmino 

Antônio de Souza, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 

Estado de São Paulo - Cosems-SP, e que seja solicitado ao convidado que ofereça à CPI 

informações detalhadas sobre os processos de investigação em curso ou arquivados, 

bem como sobre o que restou apurado nesses procedimentos relacionados às 

organizações sociais de saúde, que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto 

às Secretarias Municipais de Saúde. 

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

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Não sei se seria viável fazer um 

pedido de inclusão na pauta. Eu gostaria de convidar a Fundação ABC para vir prestar 

esclarecimentos sobre os contratos. Acho que poderíamos incluir na pauta, ou pautar 

para a semana que vem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pelo que a CPI já me 

informou sobre isso, desde a primeira reunião, temos que protocolar, publicar e na 

próxima já colocamos. Até discutimos isso, que normalmente como a CPI é terça, teria 

que protocolar até sexta para publicar no DO de sábado, para poder dar 24 horas até 

terça. Então se V. Exa. protocolar hoje... 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Nós temos feriado semana que 

vem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem semana de feriado, e 

até pretendo comunicar os senhores de que vou convocar sessões extraordinárias para 

quarta e quinta, até para ver se ganhamos tempo para trabalhar, porque o tempo é 

escasso e temos muito trabalho. Acho que temos que fazer, e tenho certeza que esta CPI 

vai fazer um trabalho profundo, e vai fazer uma transformação nessa área.   

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Ok excelência, muito obrigado. 

Vou pedir para a assessoria para discutirmos depois para semana que vem já pautar aqui 

sobre a Fundação ABC. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. Vossa Excelência já 

pode adiantar os horários de quarta e quinta? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A sugestão para quarta-

feira, dois de maio, é às 13 e 30 e 14 horas. E na quinta-feira, dia três, às 14 e depois 14 

e 30. Os senhores têm alguma sugestão diferente disso? Fiquem à vontade.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. Pergunto à V. Exa. se já 

temos o hall dos sub-relatores. Já há uma definição? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já definimos até agora 

como relator, o nobre deputado Cássio Navarro, V. Exa. como sub-relator para contratos 

com as OSs da capital, o deputado Cezinha de Madureira os contratos de OSs que 

atuam nos municípios... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, presidente. Peço 

suspensão dos trabalhos por um minuto.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, excelência. Acho 

que até por cinco minutos. Pode ser? Então vamos suspender por cinco minutos.  
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* * * 

 

- Trabalhos suspensos por cinco minutos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Reaberta a presente sessão. 

Conversamos aqui com todos os deputados presentes, e definimos o seguinte, já que há 

muito trabalho e o tempo é escasso. Ao invés de quatro sub-relatorias, cinco sub-

relatorias e mais o relator. Ficou da seguinte forma.  

O deputado Cezinha de Madureira para contratos de gestão de unidades 

hospitalares e o CROS - Centro de Regulação; o nobre deputado Vinholi para os 

contratos de gestão de unidades ambulatoriais - AMES; o nobre deputado Barros 

Munhoz para contratos de gestão dos demais serviços de apoio - centros de reabilitação, 

diagnósticos de imagens, laboratórios, Lucy Montoro e por aí vai; o nobre deputado 

Wellington Moura para os contratos com as OSs que atuam nos municípios do estado, 

exceto capital; nobre deputado Carlos Neder com todos os serviços das OSs da capital. 

Todos estão de acordo? Então vamos proceder da seguinte maneira. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente.  

 

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

Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Primeiro quero parabenizar todos os deputados, 

membros e os que compareceram a esta reunião. Esta CPI tem um grande apelo popular, 

na medida em que o tema da saúde tem ficado à frente de outros nas pesquisas sobre 

problemas e preocupações da população. Eu pergunto a V. Exa. se seria possível se 

tivéssemos um e-mail ou alguma maneira do cidadão em geral, sabendo do 

funcionamento desta CPI, possa acionar a CPI trazendo informações e contribuições, de 

tal maneira que não fiquemos limitados apenas àqueles que temos acesso. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre deputado 

Carlos Neder. O senhor é rápido e o pessoal da assessoria também. O e-mail é 

cpioss@al.sp.gov.br. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. Esse e-

mail será divulgado na TV, inclusive?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já está até no portal da 

Assembleia. É importante divulgarmos na Rádio Assembleia, e também na TV 

Assembleia. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - É muito bom. Parabéns, deputado 

Carlos Neder e Sr. Presidente, porque com isso a população pode nos ajudar também, 

mandando as insatisfações.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, presidente. Todos os 

membros terão acesso a esse e-mail? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A ideia é que a secretária 

receba tudo isso, e conforme a relatoria de cada um, encaminhamos o que é de cada 

área. Pode ser assim, para já facilitar? Ou os senhores querem receber tudo? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Acho que seria importante 

recebermos de todos, sendo que depois vamos votar num geral.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas mesmo assim vamos 

pedir para a secretaria apontar o que é de cada um, para ajudar os deputados. Recebe 

tudo, mas dá uma enquadrada. Obrigado, deputado Wellington. O deputado Carlos 

Neder quer fazer algum questionamento?  

 

O SR. - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar pela condução dos trabalhos desta 

CPI, e todos os membros que fazem parte por estarem aqui hoje, e definirmos essas sub-

relatorias que vão contribuir muito para o relatório final desse trabalho. Peço licença 

para atender uma agenda, já que vejo que temos quórum.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Mas acho 

que já encerramos hoje, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença dos 

deputados. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só cumprimentar todos os parlamentares. 

O deputado Carlos Neder e o presidente Edmir Chedid fizeram um apelo na última 

reunião que não teve quórum, e hoje conseguimos dar sequência a essa importante CPI, 

definindo trabalho, sub-relatorias e relatorias. Vamos em frente. O tema é importante, e 

a população tem pressa.   

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Parabéns, presidente. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. Vossa Excelência vai 

desconvocar então as duas próximas reuniões de hoje? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Temos a seguinte, mas já 

está prejudicada em função da pauta estar esgotada. Agradeço a presença de todos, da 

assessoria, da imprensa, das pessoas interessadas em participar. Muito obrigado. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


