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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE - OSS 

15.05.2018 

 

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

regimental, declara aberta a 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato 17/2018, com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades 

nos contratos celebrados com as Organizações Sociais de Saúde - OSS pelas prefeituras 

e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Registro a presença dos nobres deputados; Cássio Navarro, aniversariante de hoje, 

parabéns, felicidades e muita saúde. Muitos votos na eleição. Marco Vinholi, Carlos 

Neder, Barros Munhoz, Wellington Moura, Roberto Morais, além deste presidente. 

Solicito à secretária que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

presidente Cássio Navarro. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Para pedir a dispensa da leitura da Ata. 

 

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

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata. Número dois, pauta para 

deliberação. Temos hoje 26 itens. 

 

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

 

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

Marco Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Peço desculpas pela correria, mas queria já 

pedir vistas dos itens quatro e cinco. Avalio que é positivo, e teremos que ouvir o Dr. 
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Uip em algum momento aqui. Mas o requerimento quatro é por convite, que avalio ser o 

mais adequado - convidá-lo a vir, e não convocá-lo. Mas o objeto dele, para prestar 

informações sobre processos em cursos ou arquivados, trazendo cópias físicas, acho que 

fica complicado, uma vez que ele não é mais o secretário. E o requerimento número 

cinco, que requer a convocação para esclarecimentos sobre procedimentos afetos aos 

chamamentos públicos, acho que é o correto. Mas teria que ser por convite.  

Então peço vistas para poder fazer a elaboração para a nossa próxima Comissão. 

Peço vistas também dos itens dez e 17.  

 

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 - Sr. Presidente, peço vistas também com 

relação ao requerimento um, do secretário Marco Antônio Zago. E com relação ao 

requerimento dois, eu peço para transformar em convite, até porque a Dra. Karla 

Bertocco não é servidora pública no presente momento. Ela nem pode ser convocada. 

Ela deixou as suas funções da controladoria que exercia, e não assumiu a presidência da 

Sabesp. Peço que transforme em convite. E o requerimento do Dr. Marco Antônio Zago 

eu peço vistas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Algo mais de 

algum outro deputado que deseja solicitas vistas? Lembrando que ainda há tempo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Não é caso de pedir vistas presidente, 

mas trazer uma informação. A questão do item cinco, do qual estou convocando o 

secretário David Uip. Acredito que Vs. Exas. sabem que presidi a CPI dos planos de 
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saúde. CPI esta que também fiz o convite e convocação ao secretário David Uip, que 

anteriormente era o responsável pela pasta da Secretaria da Saúde. Nem com convite e 

nem com convocação o secretário veio. Para mim foi um descaso total em relação a uma 

CPI, na qual eu só teria que trazer dados, estatísticas e informações claras. Deixamos ele 

a par antes dele vir na CPI. Não veio. O que eu vejo aqui, Sr. Presidente? Que o mesmo 

vai acontecer nessa. O David Uip, ex-secretário, não virá a esta CPI.  

Quando digo que ele não virá, é por causa dos pedidos de vistas. Quando fizemos 

o convite, ele não é obrigado a vir. Ele já não está mais na pasta. Sabe o que vai 

acontecer? Vai passar essa CPI, e acredito que o secretário não virá. Então estou 

deixando claro aqui o que penso em relação ao pedido de vistas. O deputado Vinholi já 

não está mais presente conosco, senão pediria para ele retirar o pedido de vistas da 

convocação do secretário. Mas eu não vou transformar essa convocação em convite, 

isso pelo menos não partida de mim. Qualquer outro deputado poderá fazer o 

requerimento o convidando, ou então vamos para a votação em relação a esse item da 

pauta. Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Até para dar 

um comunicado; o nobre ex-secretário e grande médico David Uip esteve em contato 

telefônico comigo ontem pela tarde, se colocando à disposição, dizendo que gostaria de 

vir a convite. E que virá na hora em que agendarmos, que ele quer prestar informações 

que forem necessárias. Eu acho que talvez ele tenha mudado de opinião quanto à CPI, 

deputado Wellington Moura. Vamos verificar se realmente é isso ou não. Mas cabe aos 

senhores decidirem se é convocação ou convite.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Depois do pedido de vistas? 

 

O SR. - Já foi pedido vista.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A vista está toda concedida, 

excelência. Mais uma comunicação. Me ligou o novo secretário de Saúde do Estado, 

também se colocando à disposição, e que quer vir e trazer esclarecimentos, mesmo não 

tendo conhecimento de tudo, porque o tempo que ele assumiu é muito pequeno, numa 

secretaria muito grande. Mas que ele também está à disposição para vir a hora que essa 
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CPI agendar. Dando continuidade, quero também registrar a presença do nobre 

deputado Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Muito obrigado, presidente. Pela 

ordem. Por gentileza, eu me atrasei um minuto. Quais os itens que foram concedidas 

vistas?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Itens um, quatro, cinco, dez 

e 17. São esses até agora. E houve informação de que o item dois do deputado José 

Américo, o nobre deputado Barros Munhoz pede para transformar em convite, porque a 

Dra. Karla Bertocco ainda não assumiu a presidência da Sabesp. Então atualmente ela 

não faz parte do governo, e não caberia convocação, no entendimento do nobre 

deputado Barros Munhoz. Nobre deputado Carlos Neder, com a palavra. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Eu ainda não tinha terminado, 

Excelência. 

 

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

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Então só para finalizar aqui, acho 

que até para corroborar com o que o deputado Wellington Moura começou a falar aqui 

sobre o secretário, eu concordo plenamente. Até fiquei surpreso agora, bom saber que o 

deputado Edmir Chedid trouxe essa informação, de que o ex-secretário David Uip já se 

colocou à disposição para vir a esta CPI, que será de grande valia. O meu entendimento 

é, nós temos aqui vários requerimentos para serem aprovados de convites, e outros de 

convocações. Eu acredito que após ouvi-los, os que estão nessa pauta, se aprovada, e 

entre esses outros que virão, acho que é de grande valia ouvirmos bastante outras 

pessoas.  

Inclusive me preocupo muito com isso por conta do relatório que terei que fazer 

na sub-relatoria, que será engajado na relatoria do deputado Cássio Navarro. É uma 

pasta muito grande, principalmente o CROS. Se nós ouvirmos aqui várias outras 

pessoas, gostaria que o senhor avaliasse isso, relacionadas a esse assunto, para por 

último ouvirmos, depois de todas as informações, os contratos que estamos pedindo à 
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SES... Nós já tivemos aqui o presidente do Tribunal de Contas, uma outra técnica, 

representantes do conselho...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A técnica já foi demitida, 

excelência. Não sei por que, mas foi substituída.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Mudança de governo né? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só para uma informação, pela ordem.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Eu cedo um aparte para Vossa 

Excelência. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ela pediu demissão. Já pretendia sair antes 

de vir aqui.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Acho que na mudança de 

governo, tudo... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Me expressei mal, ela 

deixou o cargo a pedido. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Então eu acho de grande valia 

presidente, avaliar, antes de ouvirmos ambos os secretários - tanto o ex quanto o atual - 

ouvirmos todas essas pessoas, porque estaremos embasados para fazer as devidas 

perguntas, os questionamentos, e decidirmos nesta CPI quais serão os indiciamentos que 

terão de fulano ou beltrano aqui. Peço que V. Exa. analise esse fato, de deixar esses 

secretários para um pouco mais à frente. Muito obrigado. 

 

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

 

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

Carlos Neder. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Presidente, gostaria de pedir vistas 

também nos itens quatro e cinco, de maneira a agilizar o retorno desses itens à pauta. E 

acho que a oportunidade de ouvirmos os secretários precisa ser pensada, em função do 

cronograma que temos, e das oitivas que antecedem a vinda deles. Do roteiro de 

trabalho que propus, eu fazia essa informação, de que talvez fosse interessante ouvirmos 

eles um pouco mais adiante, depois de termos acesso a mais informações relevantes - 

como é o caso das que foram trazidas aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, e que 

ainda não foram completadas.  

É um órgão que, acredito, pode agir com mais agilidade, porque precisamos das 

informações complementares do Tribunal de Contas do Estado, para o desenvolvimento 

dos nossos trabalhos. Da mesma forma que a vinda do Ministério Público Estadual nos 

ajudaria bastante para ouvirmos os secretários com mais profundidade. Então eu peço 

vistas aos itens quatro e cinco, e deixo à critério de V. Exa. o momento oportuno para 

chamá-los.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, excelência. 

 

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

 

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

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só para pedir vistas conjuntas dos 

itens dez e 17, da qual fiz os requerimentos. Sr. Presidente, aproveitar esse momento 

também para pedir à V. Exa. sobre as documentações que o Tribunal de Contas se 

propôs a enviar para esta CPI, em relação a todas as prestações de contas e julgamentos 

de contratos irregulares das organizações sociais, tanto dos municípios. Nós esperamos 

que essa documentação chegue o mais rápido possível, para que possa agilizar o 

processo, até mesmo em relação a todos os municípios.  

O deputado Carlos Neder tem uma grande função também, acho que todos nós 

temos, e precisaríamos desse auxílio do Tribunal de Contas. O presidente se propôs a 

ajudar também. Só pediria que V. Exa. pudesse fazer esse pedido ao Tribunal de Contas, 
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por questão de uma aceleração para esses processos chegarem o mais rápido possível 

em nossas mãos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Até para informação de V. 

Exa. e de todos os membros, a representante do Tribunal de Contas hoje aqui é a Sra. 

Andrea, sentada à sua direita, entre dois homens que estão acompanhando a CPI desde o 

início. Ela nos informou que até o início da semana que vem, toda a documentação 

estará aqui. Isso é importante, porque traz muitos subsídios a todos.  

 

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 pedir cópia de 

todos os ofícios já expedidos por V. Exa., de acordo com os itens aprovados aqui na 

Comissão, para que possamos nos preparar em relação ao teor de cada um deles.  

 

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

Vamos solicitar. Uma parte já foi encaminhada, e a secretária acaba de nos informar que 

a outra será encaminhada ainda hoje. Dando segmento à pauta. 

Item dois, datado de quatro de maio de 2018, Requerimento 16/2018, do nobre 

deputado José Américo, requer a convocação - e o nobre deputado Barros Munhoz 

solicita que seja alterado para convite - da Sra. Karla Bertocco Trindade, subsecretária 

de Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo do Estado, ou seu respectivo sucessor 

no referido órgão, com objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre os 

procedimentos afetos à qualificação de OSS do Estado. A coordenação, fiscalização e 

avaliação contínua das atividades permanentes às referidas entidades.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Roberto Morais. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Vou pedir vista do item dois. 

 

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

Vossa Excelência.  

 

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

 

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

Carlos Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Solicito vistas conjuntas em relação aos 

itens um e dois. E acho que a solução proposta pelo deputado Barros Munhoz é bastante 

adequada, em função da mudança do status da pessoa que seria convidada. Então 

esperamos que na próxima reunião possamos aprovar esse convite. 

 

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

Neder, a assessoria me informa que V. Exa. já solicitou vistas desse item. É impossível 

V. Exa. solicitar de novo.  

 

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

conjunta do item dois. 

 

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

vistas conjuntas.  

Item três, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 20/2018, do nobre 

deputado Carlos Neder, requer que seja convidado o Exmo. Sr. Dr. José de Souza 

Prado, auditor fiscal do Trabalho e Emprego da Zona Sul de São Paulo, para prestar 

informações detalhadas dos processos em curso ou arquivados, bem como sobre o que 

restou apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais de Saúde 

que atuam juntas à Secretaria de Estado da Saúde, ou junto às Secretarias Municipais de 

Saúde, trazendo cópias físicas ou digitais de documentos que sejam pertinentes ao tema. 

Em discussão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre deputado 

Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Apenas para solicitar um esclarecimento 

melhor. Por que um auditor fiscal da Zona Sul de São Paulo? Há especificamente 

alguma coisa, deputado Neder, referente àquela região? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente. Nós temos analisado as 

OSS mais do ponto de vista da prestação de serviços. E observamos que hoje mais da 

metade do quadro de pessoal das secretarias da Saúde é composto por trabalhadores 

contratados por essas organizações sociais. Vem aumentando a quantidade de 

reclamações que envolvem direitos trabalhistas, previdenciários, sociais a esses 

trabalhadores. Achei que seria interessante pegarmos uma amostragem para analisarmos 

em que medidas os trabalhadores estão sendo devidamente respeitados em seus direitos, 

por essas organizações sociais.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Esclarecido. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua em discussão. 

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

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

Item três, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 27/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer a convocação do Sr. Fábio Alexandre Fernandes 

Ferraz, secretário do Município de Santos, para prestar esclarecimentos sobre os 

procedimentos afetos aos chamamentos públicos. Contrato, execução e fiscalização dos 

contratos celebrados entre o Município de Santos e as OSS para gestão de serviços de 

saúde, bem como sobre outros assuntos pertinentes ao 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 sete, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 22/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Estadual de Saúde, 

no que tange ao contrato de gestão do Hospital Estadual de Diadema, celebrado entre o 

Estado de São Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - 
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SPDM, que envie os seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios 

referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de 

satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.  Em 

discussão.  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Também solicitaria ao deputado Wellington 

Moura um esclarecimento do porquê desse hospital especificamente, se há notícias.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, até quatro semanas atrás eu 

mesmo fui no hospital pessoalmente, para fazer uma visita. Só para V. Exa. ter uma 

noção, nessa visita eu constei demora no atendimento, falta de médicos e materiais. Eu 

fui fazer a visita, da qual também não pude nem entrar como visitante, porque já tinha 

passado o número. Quis entrar como parlamentar, e fui meio que barrado.  

Até fiz uma gravação no dia, e posso mostrar no momento oportuno. Eu mando no 

WhatsApp para que vocês possam observar. Mas eu vejo que até mesmo a parte 

administrativa do hospital não se encontrava presente na hora que fui procurar para 

identificar. Não estavam presentes; a porta estava fechada, não tinha ninguém. Acho 

que isso é mais do que motivo para eu pedir essa celebração. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Esclarecido. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua 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, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 23/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Diadema, no que tange ao contrato de gestão do Hospital Municipal de Diadema, 

celebrado entre a Prefeitura de Diadema e a Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que envie os seguintes documentos; relatórios 

contábeis e financeiros, relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos 
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para a unidade, pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos 

serviços da unidade.   

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, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 24/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Estadual de Saúde, 

no que tange ao contrato de gestão do Hospital Geral de Pirajuçara, celebrado entre o 

Estado de São Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - 

SPDM, que envie os seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios 

referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de 

satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 26/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Cubatão, no que tange ao contrato de gestão do Hospital Municipal de Cubatão, 

celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Fundação São Francisco Xavier, que envie 

os seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios referentes aos 

indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de satisfação de 

pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 12, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 27/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Santos, no que tange ao contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento 

Central de Santos - UPA Central , celebrado entre a Prefeitura de Santos e a 

Organização Social Fundação ABC, que envie os seguintes documentos; relatórios 

contábeis e financeiros, relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos 

para a unidade, pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos 

serviços da unidade.   
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

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

Aprovado. 

Eu queria fazer uma indagação a Vs. Exas., ao solicitante desses requerimentos, 

nobre deputado Wellington Moura. Em que período vamos solicitar isso que V. Exa. 

coloca no requerimento? O senhor quer desde o início do contrato? Um período mais 

curto? Até para que na hora em que se encaminhar o ofício lá, as pessoas possam saber. 

Senão mandamos um requerimento e mandam do último mês, ou o último. Eu não sei o 

que V. Exa. deseja. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pode ser dos últimos três anos, se 

houver comum acordo entre todos os deputados. A partir de janeiro de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, excelência. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Seria importante ser 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Janeiro de 2015 para cá. 

Item 13, datado de oito de maio de 2018, Requerimento 30/2018, do nobre deputado 

Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 

Santos, no que tange ao contrato de gestão do Hospital dos Estivadores, celebrado entre 

a Prefeitura de Santos e o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que envie os 

seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios referentes aos 

indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de satisfação de 

pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 14, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 31/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

do Guarujá, no que tange ao contrato de gestão da Unidade de Saúde Família - USAFAs 

e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, celebrado entre a Prefeitura do Guarujá 

e o Instituto Corpore, que envie os seguintes documentos; relatórios contábeis e 

financeiros, relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a 
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unidade, pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da 

unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 15, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 33/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Botucatu, no que tange ao contrato de gestão do Pronto Socorro Municipal, 

celebrado entre a Prefeitura de Botucatu e a Fundação UNI, que envie os seguintes 

documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios referentes aos indicadores de 

qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de satisfação de pacientes e 

acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 16, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 34/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado ao Hospital Municipal de Saúde 

de Cubatão, no que tange ao contrato de gestão do Hospital Municipal de Cubatão, 

celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil 

- AHBB, que envie os seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, 

relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa 

de satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 18, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 35/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Ribeirão Preto, no que tange ao contrato de gestão da Unidade Básica Distrital de 

Saúde - UBDS Central, celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e o Instituto 

Corpore, que envie os seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, 

relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa 

de satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

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

Aprovado. 

Item 19, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 36/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Bertioga, no que tange ao contrato de gestão do Hospital Municipal de Bertioga, 

celebrado entre a Prefeitura de Bertioga e o Instituto Corpore, que envie os seguintes 

documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios referentes aos indicadores de 

qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de satisfação de pacientes e 

acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 20, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 37/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de São Manuel, no que tange ao contrato de gestão das Unidades Básicas de Saúde, 

celebrado entre a Prefeitura de São Manuel e a Fundação UNI, que envie os seguintes 

documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios referentes aos indicadores de 

qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de satisfação de pacientes e 

acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 21, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 38/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de São Bernardo do Campo, no que tange ao contrato de gestão do Complexo 

Hospitalar Municipal de São Bernardo, celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do 

Campo e a Fundação ABC, que envie os seguintes documentos; relatórios contábeis e 

financeiros, relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a 

unidade, pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da 

unidade.   

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

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

Aprovado. 
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Item 22, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 39/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de São André, no que tange ao contrato de gestão do Hospital da Mulher de Santo 

André, celebrado entre a Prefeitura de Santo André e a Fundação ABC, que envie os 

seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios referentes aos 

indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de satisfação de 

pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 23, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 40/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de São Caetano do Sul, no que tange ao contrato de gestão do Complexo Hospitalar 

Municipal de São Caetano do Sul, celebrado entre a Prefeitura de São Caetano e a 

Fundação ABC, que envie os seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, 

relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa 

de satisfação de pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.   

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

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

Aprovado. 

Item 24, datado de nove de maio de 2018, Requerimento 41/2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Estadual de Saúde, 

no que tange ao contrato de gestão do Hospital das Clínicas de Botucatu, celebrado 

entre o Estado de São Paulo e a Famesp - Organização Social de Saúde, que envie os 

seguintes documentos; relatórios contábeis e financeiros, relatórios referentes aos 

indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade, pesquisa de satisfação de 

pacientes e acompanhantes, descrição dos serviços da unidade.  Em discussão.  

 

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

Wellington Moura solicitou documentos referentes a 13 municípios, se não me engano. 

Acho que seria importante, em relação a esses municípios destacados nesses 

requerimentos, que o Tribunal de Contas nos oferecesse toda a análise e investigação 

que tem desses municípios. Acho louvável a preocupação do deputado Wellington 

Moura de analisar esses documentos com sua equipe, ou com apoio da Assembleia, mas 
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é preciso que o Tribunal de Contas nos ofereça, em relação a esses municípios que 

aprovamos, toda a análise que tem referente a essas organizações sociais. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Importante a solicitação de 

Vossa Excelência. Vamos oficiar o Tribunal de Contas para que eles priorizem as 

informações sobre esses contratos solicitados aqui na CPI. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, presidente. E até dos 

próximos que forem solicitados. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Continua em discussão. 

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

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

Os itens 25 e 26 são de minha autoria, então solicito ao nobre deputado 

Wellington Moura, vice-presidente da Comissão, que assuma os trabalhos para a 

apreciação dos Srs. Deputados dos dois requerimentos da pauta.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Item 25, 

Requerimento 42/2018, do nobre deputado Edmir Chedid, requer a convocação do Sr. 

Eduardo Ribeiro Adriano, ex-secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, com 

objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto 

desta CPI. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Vou pedir vista desse item. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pedido de vista 

concedido. 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. Vista em 

conjunto do item 25. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vista concedida em 

conjunto.  

Item 26, Requerimento 43/2018, do nobre deputado Edmir Chedid, requer que 

seja solicitado à corregedoria setorial da Corregedoria Geral de Administração, junto à 

Secretaria da Saúde, relatório dos processos correcionais, sindicâncias em curso 

concluídas ou arquivadas, relacionados aos contratos de gestão firmados pela Secretaria 

da Saúde com Organizações Sociais de Saúde envolvendo gestores e servidores 

públicos. Contendo data de abertura, número do processo instaurado, descrição do 

objeto do contrato, identificação do equipamento aos serviços de saúde, identificação 

das partes envolvidas e interessadas, descrição resumida e clara do conteúdo do assunto 

a ser apurado, conclusão e providências adotadas pela Corregedoria. 

  Em discussão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, presidente. Pelo hall 

enumerado aqui, acho que vai demorar uns dois anos para juntar a documentação, e uns 

quatro anos para nós lermos e apurarmos eventualmente alguma coisa. Eu pergunto se é 

dos últimos três anos também ou não, deputado Edmir? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pode ser dos últimos três, já nos dá uma 

noção mais clara. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Havendo acordo 

entre os deputados, em discussão. Não havendo 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. Wellington Moura. 
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* * * 

 

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

deputado Wellington Moura. Encerrada a pauta, quero agradecer a presença dos nobres 

deputados. Antes disso... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Presidente, pela ordem. Nós 

temos uma oitiva. É hoje ou amanhã? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Amanhã, às 13 horas, com 

o Sr. Haino Burmester, coordenador de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da 

Saúde, e coordenador da Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão 

das Organizações Sociais.  

Vou fazer uma solicitação à assessoria dos Srs. Deputados. É claro que a Letícia 

vai fazer isso também, um e-mail aos senhores. Se poderiam indicar um assessor de 

cada gabinete, para manter um diálogo aqui com a Letícia. A assessoria pretende fazer 

uma reunião com as assessorias de Vs. Exas. e trocar ideias e sugestões de 

encaminhamentos da CPI, ainda essa semana. Então se os senhores puderem depois 

indicar à Letícia quem seriam os assessores, para que possamos agilizar os trabalhos da 

CPI.  

Outra informação é que estamos distribuindo as Vs. Exas. também o relatório 

formulado por dois procuradores que nos acompanham aqui na Assembleia, com vasto 

conhecimento da CPI, sobre o posicionamento da possibilidade de outorga da palavra 

“terceiros”. Não membros e não parlamentares representando ou não entidades durante 

as reuniões da CPI, sem que seja na condição de convidados ou convocados. A 

secretaria está bem rápida e já encaminhou por e-mail. Agradeço pelo trabalho de Vossa 

Excelencias.  

Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os Srs. Deputados, foi 

uma presença maciça na Comissão. Cumprimento todos os assessores dos deputados, a 

assessoria desta Presidência, além da Sra. Andrea, que representa o Tribunal de Contas 

desta sessão. Está encerrada a presente sessão. Lembrando da reunião com a oitiva de 

um representante do Governo do Estado, da Secretaria da Saúde, amanhã, às 13 horas. 

Muito obrigado. 
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* * * 


