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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

10.04.2017 

 

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

regimental, declaro aberta a 1ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

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

nos contratos celebrados com organizações sociais da saúde - OSS, pela Prefeitura e 

pelo Governo do Estado de São Paulo. Registro com muito prazer a presença dos nobres 

deputados Carlão Pignatari, Carlos Neder, este Presidente Edmir Chedid, Wellington 

Moura, Cezinha de Madureira, e José Américo. Item dois, é a discussão do plano de 

trabalho.  

 

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

 

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

Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Presidente, V. Exa. trouxe aqui uma proposta de 

plano de trabalho, e eu trouxe uma sugestão de roteiro. Portanto, não acho que haja 

contradição entre a existência do plano de trabalho e um roteiro que poderia nos ajudar 

na definição de convites, oitivas e setores a serem alcançados. Consulto V. Exa. se é 

viável somarmos os dois documentos, de maneira a termos um plano de trabalho e um 

roteiro a ser seguido. Embora não rigidamente, mas ele nos ajuda a ter uma condução 

dos trabalhos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo, eu sou favorável. 

Quero ouvir os Srs. Deputados, e estou esperando a do Cezinha de Madureira.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente. Eu não vejo 

nenhuma inconveniência nisso. Acho que dá para fazer sim. Porque depois na relatoria 

já vou começar a fazer o roteiro, englobando as propostas.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E consolida as duas 

propostas, porque elas são convergentes. Tudo bem, nobre deputado Cezinha? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Tudo bem, nobre deputado Edmir. 

Pela ordem. Acho que depois do que falamos aqui, acho que dá para seguir na 

convergência das duas propostas, e seguir os trabalhos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. A assessoria 

me informa que quando a gente for convocar ou convidar secretário de Estado, 

coordenadores de contrato, serviços de saúde, secretários municipais, temos que fazer o 

requerimento e publicar com 24 horas, para seguirmos o nosso regimento direitinho. 

Outros requerimentos de solicitação de documentos, esse outro tipo de coisa, não 

precisa ser publicado.  

 

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

 

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

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Indo por esse mesmo raciocínio, 

pergunto aos técnicos. Por exemplo, o secretário foi exonerado hoje. Amanhã temos 

poder de convocação dele, ou só convite? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Convite. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Convite, excelência. Acho 

que secretário nenhum vai deixar de vir e dar uma satisfação.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente. É que tem uma 

coordenadoria dentro da Secretaria de Saúde, que só cuida dos contratos das OSS. Ele é 

o responsável inclusive de ordenar as despesas de cada uma das OSS de São Paulo.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, exatamente. A 

assessoria está me informando que é convite. Agora se ele não vier, podemos solicitar, 

desde que votado em plenário, a presença de qualquer um.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Não, pode solicitar ou convocar? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Convocar. Você faz um 

convite educadamente, e depois faz coercitivo se precisar. Até diretores, secretários, 

tudo. Eu acho que nós temos que seguir mais ou menos o ritmo daquela CPI grande que 

aconteceu aqui na sala, com mais ou menos a mesma estrutura. Até a Procuradoria da 

Casa auxiliou muito, aquela CPI de merenda escolar. Funcionou bem, esclareceu muito, 

deu transparência no processo que os deputados fizeram. A Procuradoria Jurídica já 

havia estudado muito a forma de fazer. 

 

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

 

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

para finalizar meu raciocínio. Nós estamos numa transição de governo, então do que 

valeria convocar pessoas e o regimento não permitir que essa pessoa seja realmente 

convocada nessa transição de governo de quase 24 anos? Então só por isso mesmo, eu 

queria entender.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Uma pergunta muito bem 

feita e bem colocada para esclarecimento. Nobre deputado Carlos Neder, com a palavra. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, V. Exa. propôs a criação da CPI 

com 120 dias. Já pergunto à assessoria da Comissão, se esse prazo de 120 dias começa a 

contar a partir da criação ou da instalação da CPI? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - É da criação né? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É do ato de constituição, 

quando os líderes informaram quem seriam os membros, e quando o Ato 17 foi 

publicado, no dia 21 de março. O término dela será mais ou menos pelo dia 17, 18 de 

agosto. Sem prorrogação dos 60 dias possíveis, porque o período de recesso não conta 

prazo, a não ser que marque reunião, a Casa não entre em recesso. Mas ela pode ser 

prorrogada por mais 60 dias. É por isso a ideia de deixar a proposta aqui para fazermos 

o encaminhamento de quem serão os nomes amanhã, a gente indicaria quatro sub-

relatorias. Ela é muito mais abrangente do que eu falava aqui. 

Os senhores estão de acordo? A proposta de trabalho também, alguém está 

contrário? Ela está aprovada? Os senhores que estiverem de acordo, permaneçam como 

estão. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Estou de acordo 

com as quatro sub-relatorias. E pergunto se faríamos reuniões semanais. Como V. Exa. 

está pensando a condução dos trabalhos? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Conversando com toda a 

assessoria da Comissão, estava pensando que é um trabalho que a gente tem que fazer, e 

tenho certeza que com o quadro de deputados que temos na Assembleia, vai ser um 

resultado importante para dar economicidade, melhorar o atendimento. É o que todos 

nós desejamos do serviço público, até em relação aos contratos com as OSS. Mas a 

assessoria tem nos falado o seguinte, que terça-feira às 11 é um horário que 

normalmente dá quórum com tranquilidade, dá para fazer o trabalho. Não temos o 

problema de levantamento da sessão quando se iniciam os trabalhos no plenário às 

quatro e meia. 

Então a proposta seria essa, às terças-feiras, 11 da manhã. E se necessário, isso 

quem vai falar são os senhores, os sub-relatores, o relator, o vice-presidente e membros, 

fazer algumas sessões extraordinárias ao longo do tempo, para cumprir o cronograma de 

trabalho. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente. Deixa eu fazer 

uma ponderação. Nós não podemos fazer, ao invés de terça às 11, quarta às 11? Terça é 

exatamente a reunião da nossa bancada. Mas se não houver anuência de todos os 

deputados... Não sei se muda muito ser na terça ou quarta de manhã. 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Acho que terça é o melhor dia, 

deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Carlos Pignatari, 

temos que colocar aqui cada compromisso que as pessoas têm e tentar ajustar um 

horário. Eu faço parte da Comissão de Transportes e Comunicações, e funciona toda 

quarta, às 11. Pode de repente, já que vai haver eleições lá, modificar o horário de lá. 

Terça-feira às 13 equaciona o problema de todo mundo? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Para mim é melhor. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Para mim tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Porque existe plenário aqui 

com espaço para às 13 horas. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. A Comissão de Saúde... 

 

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

Colaborando com Votuporanga, para mim está bom terça-feira.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, a Comissão de Saúde se reúne às 

terças-feiras também. Então se pudermos evitar o período da tarde, fazer nesse horário 

da manhã ou às quartas-feiras de manhã.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Por isso semana passada eu falei 

às 11, por causa das outras Comissões, tanto Transportes, quanto...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos iniciar às 11 então, e 

vamos adequando dentro da necessidade. Ok para todo mundo? Está em discussão a 

proposta de roteiro, como de programação colocada por esta Presidência, pelo deputado 

Carlos Neder. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 
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discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovada.  

Também coloco em votação a colocação das quatro sub-relatorias. Em discussão. 

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

que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Já convocando 

Vs. Exas. para a 3ª Reunião Ordinária, terça-feira, às 11 horas da manhã. Obrigado 

senhores. 

* * * 


