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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - DAS OS'S 

08.05.2018 

 

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

regimental declaro aberta a quinta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída pelo Ato número 17 de 2018, com a finalidade de apurar as denúncias de 

irregularidades nos contratos celebrados com as organizações sociais de saúde, pelas 

prefeituras e pelo governo do Estado de São Paulo.  

Registro a presença dos nobres deputados: Cássio Navarro, Carlos Neder, Edmir 

Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura e Cezinha de Madureira. Solicito a senhora 

secretária a leitura da reunião anterior.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputado 

Cezinha de Madureira.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Para pedir a dispensa da leitura 

da Ata.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os senhores deputados concordam? Está dispensada a leitura da Ata 

e aprovada.  

 

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 - Antes de V. Exa. começar a 

deliberar os assuntos, eu me deparo aqui com a pauta na mão, e queria dialogar um 

pouquinho sobre o item dois. O nobre deputado que respeito muito, o José Américo, 
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grande amigo, fez um requerimento de convocação do novo secretário de saúde. Tendo 

em vista o meu pensamento que o secretário acabou de assumir e nós estamos em uma 

CPI para trazer resultados e consertos para a nossa população.  Eu quero em cima deste 

argumento dar mais um tempo para que o secretário se ajuste deputado Barros, ele 

acabou de chegar e eu acho que ele precisa de um tempo para tomar pé, por exemplo, 

quando assumimos um mandato, até conhecermos onde está a sala que tira xérox 

demora um tempo. 

Até mesmo quem já está no mandato há bastante tempo como V. Exa. deputado 

Edmir, quando está de uma legislatura para a outra que vem novos deputados e 

parlamentares tem-se um tempo de adequação, então eu gostaria de pedir vistas do item 

dois, para que tenhamos tempo para que o secretário possa estar a par de todos os 

assuntos da Secretaria do Estado e Saúde.  

Assim, de certa forma venha mais embasado a essa CPI nos trazer informações, 

muito obrigado Sr. Presidente, se assim for viável o pedido de vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu quero registrar a 

presença do nobre deputado Marco Vinholi, e vamos dar início a pauta e aí comentamos 

o item do requerimento de convocação do novo secretário e que o deputado Cezinha da 

Madureira solicita vistas. Item número um da pauta... 

 

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

então o senhor não concedeu as vistas ainda? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, estamos entrando na 

pauta, vamos discutir esse assunto com os colegas... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA -  PSD - ... Mas, é regimental o meu 

pedido de vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental Excelência, 

sim, o que ocorre é que houve uma colocação do nobre deputado Carlos Neder aqui na 

sessão passada, e, em que o secretário adjunto que está sendo nomeado na Secretaria de 

Saúde era o presidente de uma OS de saúde que faturou cerca de três bilhões de reais 
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nos últimos cinco anos e ele simplesmente se licenciou daquela OS de saúde para 

assumir a Secretaria adjunta, é algo que deveríamos ouvir do Sr. Secretário.  

Então essa é a premência, então ia até colocar, que vamos ver com o Sr. 

Secretário uma data oportuna para ele vir e traz quem ele desejar para responder as 

perguntas, para poder viabilizar. Mas, deixa, vamos dar continuidade a pauta e 

chegando e abrindo isso aqui é o item dois, fazemos uma discussão coordenada com 

todos.  

Item um, do dia, 17/04/2018, do Deputado Carlos Neder, Requerimento nº 

6/2018, que requer sejam convidados a acompanhar os trabalhos da CPI os seguintes 

representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo: Dr. Arthur Pinto Filho e 

Dra. Dora Martin Strilicherk, ambos promotores de Justiça de Direitos Humanos - área 

da Saúde Pública; requer ainda que seja solicitado aos convidados que ofereçam à CPI 

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

como sobre o que restou apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações 

Sociais da Saúde que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto às 

Secretarias Municipais de Saúde. 

Em discussão. Os senhores deputados, não havendo deputados para discutir, em 

votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado.  

Item dois, requerimento do dia 04/05/2018...  

 

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

pedi vistas do item dois.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, vou fazer a 

leitura aqui e nós discutimos.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Mas, se eu pedi vistas... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - ... Eu quero dar 

conhecimento a todos. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Ok. 

 



4 
 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A assessoria que está aqui, 

a imprensa, o que é o requerimento, a maioria já sabe. Requerimento do dia 04/05/2018, 

do Deputado José Américo Requerimento n° 15/2018, que requer a convocação do Dr. 

Marco Antonio Zago, Secretário de Estado da Saúde, com o objetivo de prestar 

informações e esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos 

públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o Estado e as 

Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como sobre outros assuntos 

pertinentes ao objeto desta CPI. 

Nobre deputado... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - ... Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Presidente, eu gostaria de perguntar ao 

deputado Cezinha da Madureira, se eventualmente fosse um convite e não uma 

convocação se isso faria diferença no raciocínio do deputado, uma vez que de fato a 

imprensa já tem noticiado uma certa estranheza a escolha que foi feita em relação ao 

secretário adjunto. Então eu pergunto a V. Exa. se sendo um convite e não uma 

convocação V. Exa. concordaria.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Nobre deputado Carlos Neder, 

pela ordem. 

 

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

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Mantendo o meu pensamento 

aqui de dar um tempo, até porque todos, tanto a imprensa como os funcionários e os 

deputados tiveram ciência nas publicações que foram feitas deste e de todos os outros 

itens inclusive.  

Eu penso que temos que dar um tempo ao secretário e chegar primeiro na 

Secretaria. Então, eu gostaria de manter o meu pedido de vistas para ter mais um tempo 

de nós trazermos ele sim, claro, a essa CPI, eu concordo com a vinda do secretário, mas, 



5 
 

ele acabou de assumir. Assumiu semana passada. Eu acho que têm de deixar ele tomar 

pé da situação e assim ele decide quem trazer aqui, como disse o deputado Edmir, para 

fazer as suas explicações devidas a essa CPI, eu terei muitas perguntas a fazer, 

inclusive, mas, eu acho que dando mais uma semana de prazo ao secretário nós 

discutimos a convocação e até eu acho melhor convocação do que convite, por exemplo. 

Enfim, existem demandas diferentes no que tange ao convite e a convocação, 

portanto, eu gostaria de manter o meu pedido de vistas.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Nobre deputado Barros 

Munhoz, tinha solicitado antes do nobre deputado Cássio Navarro.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente, eu concordo parcialmente com 

o deputado Cezinha, que é totalmente inoportuna a convocação do secretário recém 

empossado e em um cargo de tamanha envergadura e de tamanha importância, uma 

Secretaria extremamente complexa, com milhares de problemas que diariamente 

desesperam e afligem, atormentam a população e certamente aqueles que assumem a 

árdua tarefa de comandar uma pasta dessa.  

Vou um pouco mais longe, eu não acho que se essa é a razão, não se justifica a 

convocação do secretário do Estado, se um funcionário dele, tudo bem, um adjunto dele, 

é um Ofício basta isso, saber em que condições, porquê, quais os critérios que ele 

utilizou se ele avaliou ou se ele não avaliou, e depois oportunamente, a minha 

divergência com o deputado Cezinha é só a seguinte, eu acho que devemos rejeitar essa 

colocação e colocar isso em pauta daqui há um mês, ou um mês e meio, aí vamos 

decidir com calma se ainda persiste a necessidade de convocar ou não. 

Se for por aquele assunto e se tiver sido esclarecido se convoca ou convida, eu 

acho isso, um tempo de um mês, eu acho que não é nada de absurdo, um tempo de um 

mês para voltarmos a esse assunto, essa é a minha proposta. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado, Cássio 

Navarro.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Eu gostaria de pedir vistas conjuntas 

para podermos discutir se cabe mesmo essa vinda com tanta urgência.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Nessa linha de raciocínio, talvez fosse 

conveniente chamarmos antes inclusive o ex-secretário, David Uip, que esteve à frente 

da Secretaria por vários anos e que certamente poderá nos ajudar esclarecendo inclusive 

esse montante de 28 bilhões de reais em cinco anos. Será apresentado oportunamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Bom, concedidas as 

vistas conjuntas aos nobres deputados Cezinha de Madureira, e Cássio Navarro. Item 

número três, requerimento de 04/05/2018, do Deputado José Américo Requerimento n° 

16/2018, que requer a convocação da Sra. Karla Bertocco Trindade, Subsecretária de 

Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, ou seu 

respectivo sucessor no referido órgão (se for o caso), com o objetivo de "prestar 

informações e esclarecimentos sobre os procedimentos afetos à qualificação de 

organização social no Estado de São Paulo, assim a coordenação, fiscalização e a 

avaliação contínua das atividades pertinentes às referidas entidades". 

Em discussão. Não havendo oradores... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - ... Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Bom, eu também acho que convocação 

seria uma violência, e eu acho totalmente inoportuna, a Dra. Karla em primeiro lugar 
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em nem sei se caberia a pasta dela alguma relação com o tema, e eu acho que temos 

dois órgãos fiscalizadores, acabamos de ouvir a Dra. Elaine que era e é ainda a 

responsável pelo órgão de fiscalização interno. Ouvimos o presidente do Tribunal de 

Contas, que é o órgão responsável pela fiscalização externa, e eu acho sinceramente que 

é totalmente descabida a convocação neste momento da Karla Bertocco.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A título de informação, 

nobre deputado Barros Munhoz, a assessoria me informa que a pasta que ela era 

subsecretária, de Parceria e Inovação, e Secretaria do Governo, é a que faz a 

qualificação das entidades sociais, e pelo que eu estou entendendo esse é o motivo que 

seria colocado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu sugiro que aguardemos a designação 

da nova ou do novo responsável pela pasta, e, em um tempo hábil, dez ou 15 dias, após 

ele tomar pé da situação, para que venha expor. Ela está hoje assumindo em breve, ao 

que consta no noticiário a presidência da Sabesp, eu acho que é totalmente descabido, 

sinceramente.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente. 

 

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

deputado Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Uma vez mantido o pedido de vistas, 

eu solicito vistas conjuntas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Concedidas então as vistas 

conjuntas ao nobre deputado Barros Munhoz e deputado Carlos Neder. Item número 

quatro, requerimento do dia 04/05/2018, deste deputado. Então eu quero passar a 

Presidência ao nobre deputado Wellington, que é o vice-presidente da Comissão, para 

que ele faça a votação desses dois requerimentos, dos itens quatro e cinco. Que ele 

possa presidir, por gentileza, nobre deputado Wellington Moura.  

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura.   

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Item número 

quatro, requerimento do dia 04/05/2018, do Deputado Edmir Chedid Requerimento n° 

17/2018, que requer seja convidado o Excelentíssimo Senhor Dr. Gianpaolo Poggio 

Smanio, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

para que compareça a esta CPI, em data previamente acordada, com o objetivo de 

explanar e prestar informações sobre representações, denúncias, inquéritos civis ou 

criminais, bem como procedimentos em curso ou arquivados junto ao Ministério 

Público Estadual, relacionados às contratações pelas administrações públicas municipais 

e estadual para gestão de equipamentos e 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 cinco, requerimento do dia 04/05/2018, do Deputado Edmir Chedid 

Requerimento n° 18/2018, que requer seja solicitado à Ouvidoria da Secretaria de 

Estado da Saúde relatório com a relação dos expedientes que trataram de denúncias, em 

curso, concluídas ou arquivadas, relacionados às organizações sociais de saúde que 

atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde, contendo as seguintes informações: a) 

Data da denúncia; b) Identificação do autor da denúncia, se houver; c) Número do 

expediente ou processo aberto para apuração da denúncia; d) Descrição do objeto do 

contrato / identificação do equipamento ou serviços de saúde objeto do contrato sobre o 

qual recai a denúncia; f) Identificação das Organizações Sociais e da DRS envolvidas, 

bem como das partes que firmaram o contrato de gestão sobre o qual recai a denúncia; 

g) Descrição resumida e clara do conteúdo da denúncia realizada; h) Conclusão e 

providências adotadas pela Ouvidoria sobre a respectiva denúncia. 

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

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

Aprovado o item cinco. Retorno para o Presidente Edmir Chedid.  
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid.    

 

* * * 

 

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

deputado Wellington Moura, pela... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - ... Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - ... Presidência. Pela 

ordem, deputado Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Sr. Presidente, foi aprovado um 

requerimento de minha autoria solicitando a vinda a esta CPI, do Sr. Mauri, que 

representa o Conselho Estadual de Saúde na Comissão de Avaliação dos Contratos de 

Gestão. Eu apresentei esse pedido com a intenção de que ele fosse ouvido por nós na 

medida em que ele participa de dois órgãos muito importantes e que é o Conselho 

Estadual, o órgão superior da Secretaria, e, representa esse órgão na Comissão que 

fiscaliza as organizações sociais. 

Entretanto, ele recebeu um convite para oferecer documentos à CPI, então eu 

não sei se eu fui suficientemente claro no pedido, mas a ideia seria exatamente ele 

contribuir trazendo documentos, mas, que ele possa ser ouvido. Então eu pergunto a V. 

Exa. se é esse o entendimento e o que temos programado para o dia de amanhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim, Excelência, ele 

confirmou a sua presença aqui para fazer os esclarecimentos necessários e vai trazer 

documentos que ele julga necessários, e existe uma reunião agendada para amanhã já 

convocada às 13 horas com essa pauta, para que possamos ouvi-lo amanhã. A pauta de 

hoje da sessão que seria às 13 horas e 30 minutos, ela já foi esgotada no dia de hoje, 

então a reunião será amanhã às 13 horas.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputado 

Cezinha de Madureira.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Presidente, amanhã temos só 

para ouvir essa pessoa, ou temos algum item na pauta também? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, somente são seis... A 

pauta é igual a de hoje e ela já foi esgotada, então é proceder com as oitivas só do Sr. 

Mauri Bezerra dos Santos Filho, representando o Conselho de Saúde na Comissão de 

Avaliação dos Contratos de Gestão e OS’s.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Se eu não me engano, parece 

que eu vi na publicação que tem um item também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem um item? A 

assessoria está me dizendo que tem mais um item.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Que não se repete da pauta de 

hoje e que não se dá por esgotado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O que é de hoje está 

esgotado.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD – Então, entra amanhã, temos uma 

oitiva e mais um item. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Um item.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato. A assessoria está 

tentando levantar aqui. 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - A oitiva já está marcada e 

agendada para amanhã? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está marcada, ele 

confirmou e vem aqui, vem trazer subsídios aos senhores. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Ok, então amanhã às 13 horas e 

30 minutos, muito obrigado. 

 

O SR. - Pela ordem.  

 

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

 

O SR. - Apresentando o requerimento hoje não dá para entrar na pauta de 

amanhã? 

 

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

 

O SR. - Perfeito, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Semana que vem. Nada 

mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos 

senhores deputados e assessoria, imprensa, uma boa tarde a todos.  

 

 

* * * 

 

 


