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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - DAS OS'S
05.04.2018
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT – Senhoras e senhores,
havendo o número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de Presidente
e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 17
de 2018, com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades nos contratos
celebrados com organizações sociais de saúde e pelas prefeituras e o governo do estado
de São Paulo.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Registro com muito prazer,
a presença dos nobres deputados: Edmir Chedid, Caio França, Wellington Moura,
Cezinha da Madureira e deputado Carlos Neder. Pois não, V. Exa. tem a palavra.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – PSD - Eu gostaria de pedir a suspensão
do trabalho por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - É concedido o tempo
pedido por Vossa Excelência.

***
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT – Reabertos os trabalhos após
cinco minutos solicitados pelo deputado Cezinha da Madureira. Pois não, deputado
Wellington Moura.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. Peço
mais cinco minutos de suspensão.
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O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Concedidos, mais cinco
minutos de suspensão.

***
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - ... A reunião...

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Eu comunico a presença dos
deputados: Marco Vinholi e Cássio Navarro. Pois não, deputado Wellington Moura.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria a suspensão. Não, Sr.
Presidente, vamos dar continuidade, e Sr. Presidente, eu gostaria de fazer a indicação
para Presidente dessa CPI, e, possa ser o deputado Edmir Chedid.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Pergunto aos membros do
Colegiado se há alguma outra indicação para o cargo de Presidente da CPI. Não
havendo outra indicação. O único candidato é o deputado Edmir Chedid, proponente da
criação dessa CPI, e, pergunto... Vamos fazer o voto nominal. Pergunto ao deputado
Marco Vinholi, como vota?
O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Voto no deputado Edmir Chedid, que
indicou a criação dessa CPI, é a pessoa que entende da área, indicado para tocar esse
assunto.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Pergunto ao deputado
Edmir Chedid, como vota?
O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Nobre Presidente, voto no Edmir Chedid.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Pergunto ao deputado Caio
França, como vota?
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O SR. CAIO FRANÇA – PSB - Voto no deputado Edmir Chedid, autor da
propositura, Presidente.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Deputado Cássio Navarro,
seu voto?
O SR. CÁSSIO NAVARRO – PSDB - Voto no deputado Edmir Chedid, autor
da propositura e pessoa que entendo que seja muito capacitada para tocar esse assunto.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Deputado Cezinha da
Madureira, seu voto?
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – PSD - Sr. Presidente, o deputado
Edmir Chedid é experiente e capacitado para esse trabalho e entende bastante desse
assunto e conhece muito das nossas estruturas estaduais, municipais, e, fez muito bem
quando fez essa propositura, então, eu confio no trabalho do deputado Edmir Chedid,
um homem sério, grande legislador, de uma família séria e um homem de palavra. E
então, eu voto no deputado Edmir Chedid.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Deputado Carlos Neder na
Presidência, eu também voto no deputado Edmir Chedid, e o parabenizo pela iniciativa
de propor a criação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, por...

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - ... Pela ordem, Sr. Presidente. O
voto?
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Vossa Excelência não
votou?

O SR. - Agora tem direito ao voto.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Desculpa, deputado
Wellington Moura, pergunto a V. Exa. como vota?
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, eu voto com o deputado
Edmir Chedid.
O SR. PRESIDENTE – CARLOS NEDER - PT - Bom, portanto, temos a
eleição do deputado Edmir Chedid, por unanimidade dos membros e declaro eleito
como Presidente da CPI e o convido a assumir os trabalhos a partir de agora na
condição de Presidente.

***

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid.

***
O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Bom, antes de mais nada
agradecer a votação dos pares, por unanimidade em uma CPI muito importante e que
pode elaborar uma nova legislação até para dar mais transparência em toda a relação das
OSs com os municípios e com o Estado de São Paulo. Eu tenho que agradecer a todos
os deputados que me deram essa confiança, vamos fazer tudo em conjunto para que
possamos fazer o melhor possível e no tempo mais rápido possível.
E esse ano é eleitoral e um ano que vamos ter muitas atividades na Casa, e,
precisamos dar uma resposta a sociedade. E eu queria propor aos senhores de votarmos
o vice-presidente na próxima sessão, e, também indicar o relator e já fazermos logo em
seguida no mesmo dia uma nova reunião que a ideia é convocar agora, e, para nós já
termos uma minuta de trabalho específica e trocarmos ideias, e, para nós termos um
cronograma de trabalho dentro dessa CPI, eu queria ouvir se alguém tem algo contra
esse procedimento.

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. De acordo com o procedimento, eu acho
correto que possamos vir na semana que vem eleger o vice e o relator indicado pelo Sr.
Presidente e já termos um plano de trabalho e iniciar os trabalhos dessa importante CPI.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Muito obrigado, pela
ordem, nobre deputado Cezinha da Madureira.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – PSD - A questão de horário, o que o
senhor propõe para a semana que vem?
O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Olha, eu ia propor 13
horas e 30 minutos, 14 horas na segunda sessão, não sei se seria bom.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – PSD - Eu acho que na terça-feira
temos o Colégio de Líderes, e, se tratando da saúde que, na verdade, é um dos grandes
calos no que temos no Brasil inteiro, então, apesar de estar com pouco tempo, teremos
muito trabalho, e temos Colégio de Líderes que é próximo a Comissão de Saúde
também às 14 horas. Eu gostaria de estar 100% prestando meu serviço e meu trabalho
nesta CPI, e, eu queria propor a V. Exa. para propor aos deputados, e aos nobres
companheiros das 11 horas da manhã na terça-feira, 11 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – O que os senhores... Nós
poderíamos de repente fazer essa próxima sessão, às 14 horas e às 14 horas e meia, e
entramos em um acordo para que haja quórum até lá. Eu sei que o deputado Cezinha
também tem um programa muito ouvido de rádio, ele tem trabalhos e é dedicado e não
para, roda demais, tem uma turbina, não é rodinha no pé.
E o que os senhores acham disso, vamos combinar e entrar em acordo todos...

O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente, o que for melhor para todos.

O SR. - Eu concordo com V. Exa. eu acho que primeiro, para garantirmos o
quórum aqui, o horário da garantia de deputados aqui presentes é esse horário, e aí sim
depois para as próximas reuniões poderíamos acatar a sugestão do deputado Cezinha
fazendo um horário específico já com todos com a sua opção ocupada e com os
relatores, com o vice-presidente, essa é a minha posição, Sr. Presidente.

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Pois não, nobre
deputado.

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu concordo com a sugestão de horário, pelo
menos de início e eu queria propor que na convocação da próxima reunião V. Exa. já
solicite aos deputados e membros que tragam sugestão do roteiro de trabalho e
cronograma de atuação da CPI.

O SR. - E até deputado, Carlos Neder, se pudermos concentrar aqui na
Secretaria dos trabalhos, eu agradeço a todos, se já tiver antes um plano de trabalho de
cada um, encaminhar um e-mail para a Secretaria dos Trabalhos, para tentar consolidar
tudo isso, porque muitos dados vir convergentes, e o que estiver convergente nós já
discutimos. O deputado Cezinha já havia pedido para que a próxima sessão fosse às 14
horas e 30 minutos.

O SR. - Às 14 horas e 30 minutos, porque às 14 temos Comissão de Saúde. E
então, eu acredito que a pauta não sei como está, e não deve ser longa, e às 14 horas e
30 minutos eu penso que para essa próxima reunião, e, caminhando com a opinião do
deputado Carlos Neder, eu acho que nessa próxima reunião, não sei se cabe, nós já
apresentarmos a quem estiver aqui, os convites para algumas propostas de quem já
convidar para depor nessa CPI.
Eu mesmo quero fazer já aqui se possível reunir com a equipe, e, já preparar os
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Ótimo.

O SR. - Os requerimentos para a próxima reunião.
O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – E então poderíamos
agendar primeiro para às 14 horas e 30 minutos, e, para a eleição do Presidente, e
indicação do relator, e, às 15 horas a reunião de trabalho para definir a minuta de plano
de trabalho e os requerimentos que por ventura já vierem.

O SR. - Por mim, tudo bem.
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O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Todos concordam?
Todos estão de acordo? Muito bem, gostaria de agradecer a confiança de todos os
senhores aqui, e os grandes partidos e outros representados pela confiança que vão fazer
um trabalho que traduza uma nova legislação para que se possa aprimorar esse trabalho,
parabéns a todos, muito obrigado, agradecer ao deputado Carlos Neder, porque na terçafeira ele havia comunicado que não poderia estar aqui hoje, porque tinha uma viagem de
trabalho marcada há muito tempo e temos que agradecê-lo.

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu agradeço. E de fato a viagem está mantida
e eu estou em direção a Itaí agora para fazer...

O SR. - ... É longe.
O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Boa viagem, que tudo
corra bem. Muito obrigado a todos, obrigado à assessoria e a toda a equipe que vai nos
subsidiar. Está encerrada a presente sessão.

***

