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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

22.05.2018 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia a todos. Havendo 

número regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

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

irregularidades nos contratos celebrados com as Organizações Sociais da Saúde, pelas 

prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo.  

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados; o vice-presidente 

Wellington Moura, o relator final Cássio Navarro, Marco Vinholi, Carlos Neder, este na 

Presidência, Roberto Morais. Solicito à secretária que faça a leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

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

 

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

Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Solicito 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. Dois, pauta para deliberação, itens 

de um a 17.  

Item um, Requerimento 15/2018, datado de quatro de maio de 2018, do nobre 

deputado José Américo, requer a convocação do Dr. Marco Antônio Zago, secretário de 

Estado da Saúde, com objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre os 

procedimentos afetos aos chamamentos públicos, contratos de execução e fiscalização 

dos contratos celebrados entre o Estado e as organizações sociais para a gestão dos 

serviços de saúde, bem como sobre outros assuntos pertinentes ao objeto dessa CPI. Em 

discussão.  
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Para pedir a 

suspensão dos trabalhos por dois minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, é regimental a 

solicitação de V. Exa., nobre deputado Marco Vinholi. Vamos suspender por dois 

minutos. Registro a presença do nobre deputado Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

- Sessão suspensa por dois minutos. 

 

* * * 

 

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

dando continuidade. Item um, requerimento do deputado José Américo. Em discussão. 

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

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, presidente. Vai passar para 

convite, é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Conforme acordo firmado 

agora, vamos convidar o secretário Marco Antônio Zago. Em votação. Os deputados 

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

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

deputado José Américo, 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 das 

organizações sociais, a coordenação, fiscalização e avaliação contínua das atividades 

permanentes às referidas entidades. Em discussão.  

 

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

requerer a todos os deputados que seja transformado em convite. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O nobre deputado 

Wellington Moura solicita a transformação do requerimento em convite. Aqueles que 

concordam, permaneçam como estão. Ótimo, fica transformado em convite. 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 dois, Requerimento 28/2018, datado de oito de maio de 2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer a convocação do professor David Uip, ex-secretário 

de Estado da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos 

chamamentos públicos, contratos de execução e fiscalização dos contratos celebrados 

entre o Estado e as organizações sociais para a gestão dos serviços de saúde, bem como 

sobre outros assuntos pertinentes ao objeto dessa CPI. Em discussão. 

 

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

pedir vista desse item.  

 

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

do nobre deputado Cássio Navarro. Concedida a vista.  

 

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

conjunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Concedida a vista conjunta 

aos nobres deputados Cássio Navarro e Wellington Moura.  

 

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

vista do item quatro. 

 

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

de Vossa Excelência. Fica concedida a vista do item quatro ao nobre deputado Marco 

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

conjunta. 

 

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

de Vossa Excelência. Fica concedida a vista conjunta ao deputado Carlos Neder. Quero 

registrar a presença do nobre deputado Carlão Pignatari, obrigado por sua presença. 

Item cinco, Requerimento 52/2018, datado de 17 de maio de 2018, do nobre 

deputado Carlos Neder, requer que seja convidado o professor Wilson Modesto Polara, 

secretário municipal de Saúde de São Paulo, para prestar esclarecimentos e ser ouvido 

nessa CPI. Solicita que o convidado preste informações detalhadas sobre os processos 

de investigação em curso e/ou arquivados, bem como sobre o que restou apurar desses 

procedimentos relacionados às Organizações Sociais de Saúde, que atuam junto à 

Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Pela ordem, presidente. Quero pedir vista 

desse item. 

 

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

do nobre deputado Cássio Navarro, e fica concedida vista a Vossa Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. Peço vista 

conjunta. 

 

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

de Vossa Excelência. Fica concedida vista conjunta. 

Item cinco, Requerimento 53/2018, datado de 17 de maio de 2018, do nobre 

deputado Carlos Neder, requer que seja convocado o Dr. Michel Fukusato, servidor 

estadual e sócio da empresa SAM Clínica Médica Sociedade Empresarial Limitada, que 

presta serviço para a OSS Cruzada Bandeirante São Camilo, para prestar 

esclarecimentos e ser ouvido nessa CPI. 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 sete, Requerimento 54/2018, datado de 17 de maio de 2018, do nobre 

deputado Carlos Neder, requer que seja ouvido o Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-

coordenador de Saúde da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde da 

Secretaria de Estado da Saúde e atual chefe de gabinete do Iamspe, para prestar 

esclarecimentos e ser ouvido nessa CPI. Solicita que o convidado preste informações 

detalhadas sobre os processos de investigação abertos em seu período de gestão, bem 

como sobre o que restou apurado nesses procedimentos relacionados às Organizações 

Sociais de Saúde, que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde. Em discussão.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente. Para pedir vista do 

item sete. 

 

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

de Vossa Excelência. Fica concedida vista conjunta. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. Solicito vista 

conjunta. 

 

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

concedida vista conjunta ao deputado Carlos Neder. Os itens oito e nove são de minha 

autoria, então solicito ao vice-presidente da Comissão que assuma a Presidência dos 

trabalhos e faça a votação. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com todo prazer, 

deputado Edmir Chedid. Item oito, Requerimento 42/2018, requer que seja convocado o 

Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, ex-secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, 
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com objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao 

objeto dessa CPI. Em discussão. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, presidente. Peço vistas do item 

oito e dez. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ok.  

 

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

o Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, aquele que houve confusão de nomes aqui na nossa 

reunião anterior? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Exato. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então aqui estamos tratando da pessoa 

certa né? Eduardo Ribeiro Adriano. Peço vista conjunta em relação ao item oito. O item 

dez trata do Complexo Hospitalar Dulce na Praia Grande, da Fundação ABC. Pergunto 

se posso pedir vista também. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pode, vista conjunta 

concedida a Vossa Excelência. 

Item nove, Requerimento 55/2018, do nobre deputado Edmir Chedid, requer que 

seja convocado o Dr. Didier Roberto Torres Ribas, superintendente do Serviço Social 

da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci, organização social gestora de 

muitos equipamentos de saúde e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de 

Saúde - CROSS, para prestar informações para essa CPI. 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. Edmir Chedid.  
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* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado pela 

condução dos trabalhos, nobre deputado Wellington Moura.  

Item 11, Requerimento 44/2018, datado de 15 de maio de 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 Município de Cubatão celebrado 

entre a Prefeitura de Cubatão e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD, 

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 de 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, Requerimento 45/2018, datado de 15 de maio de 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 Pronto-Socorro Municipal Guiomar 

Roebbelen de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a OSS Revolução, 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 de 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, Requerimento 44/2018, datado de 15 de maio de 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 Município de Cubatão celebrado 

entre a Prefeitura de Cubatão e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD, 

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 de 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 13, Requerimento 46/2018, datado de 15 de maio de 2018, do nobre 

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

de Cubatão, no que tange ao contrato de gestão de gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços do Pronto-Socorro do Município de Cubatão, celebrado 

entre a Prefeitura de Cubatão e o Instituto Alfa de Medicina Para a 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 de 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, Requerimento 47/2018, datado de 15 de maio de 2018, do nobre 

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

de Cubatão, no que tange ao contrato de gestão de gestão de gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento - 

UPA de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e o Instituto Medicina Saúde 

e Vida - IMSV, 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 de 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, Requerimento 48/2018, datado de 15 de maio de 2018, do nobre 

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

de Cubatão, no que tange ao contrato de gestão de gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde dos equipamentos destinados à Estratégia de 

Saúde da Família de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e o Instituto de 

Saúde e Meio Ambiente - ISAMA, 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 de 

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, Requerimento 49/2018, datado de 16 de maio de 2018, do nobre 

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

de Guarulhos, no que tange ao contrato de gestão de gerenciamento, operacionalização e 
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execução das ações e serviços do Hospital Municipal de Urgência, celebrado entre a 

Prefeitura de Guarulhos e o Instituto Gerir, 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 de 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. 

 

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

encarregado de cuidar do subgrupo da capital, e venho encontrando dificuldades de ser 

recebido pelo Tribunal de Contas do Município. Foram três tentativas, e nada até o 

momento. Pergunto a V. Exa. se não aprovamos um convite ao presidente do Tribunal 

de Contas do Município. Caso tenhamos aprovado, gostaria de pedir que agilizemos 

esse convite, porque estou me sentindo impossibilitado de fazer o acompanhamento, 

seja porque o convite ao secretário Wilson Polara até o momento não foi aprovado, e tão 

pouco temos o diálogo com o TCM. Não quero ser acusado mais adiante de não ter feito 

meu trabalho na capital.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, acaba de me 

informar a assessoria que conversaram hoje de manhã com o chefe de gabinete do 

Tribunal de Contas do Município, como V. Exa. já vem cobrando há algumas sessões. 

O conselheiro presidente do TCM, Antônio da Silva Filho, deve confirmar agora à tarde 

a presença no dia 29 ou cinco de junho. Mas se V. Exa. assim o desejar, faremos uma 

visita a ele hoje ou amanhã, conforme a sua agenda. Vamos lá, inclusive sem agendar. 

Impossível que ele não nos receba, até porque foi membro dessa Casa de Leis e nosso 

colega, trabalhou bem aqui.  

Estou à sua disposição, até para que V. Exa. possa, e essa Comissão tenha todo o 

conhecimento que o TCM tenha encontrado, o que eles podem contribuir conosco aqui 

no aprimoramento das leis, da investigação. Estou à disposição para que você possa 

fazer o seu trabalho dedicado como sempre. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Primeiro acho importante que 

agilizemos a vinda do presidente do Tribunal de Contas, sem prejuízo de uma visita que 

possamos fazer lá com os deputados que queiram nos acompanhar. E eu sugeriria 
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também a V. Exa. que nós façamos uma visita também ao presidente da Câmara 

Municipal de São Paulo. Eu gostaria de saber quais foram os procedimentos da Câmara 

no que tange à análise dos contratos de gestão firmados com as organizações sociais 

com base na lei municipal. E tão importante quando analisarmos o que vem fazendo o 

parlamento estadual, é conhecermos providências adotadas no âmbito do parlamento 

municipal.  

E por fim, pergunto a V. Exa. se determinados requerimentos que foram objetos 

de pedidos de vistas, em que momento eles retornam para a pauta. Por exemplo, eu 

propus que os dois promotores que cuidam do tema da saúde no Ministério Público 

Estadual, o Dr. Artur Pinto e a Dra. Dora Martin, fossem convidados para nos informar 

sobre providências que vêm sendo adotadas no Ministério Público Estadual. Entretanto, 

isso não ocorreu até o momento. Não vejo esse item na pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, se o senhor 

puder protocolar esse requerimento quando ao presidente da Câmara de São Paulo, é 

claro que vamos pautar na primeira sessão. Quanto aos promotores de justiça, eu estive 

com o procurador geral, como já coloquei a Vs. Exas., o Dr. Smanio, e ele ia solicitar 

inclusive agilização desses promotores para que venham aqui. Não houve resposta 

desses requerimentos aos promotores até agora. Vou solicitar à competente secretária 

dos trabalhos e à Comissão para que envie novamente.  

Mas por outro lado, o Dr. Smanio fez um contato conosco ontem, segunda-feira, 

dizendo que virá com muito prazer a essa Comissão e trará todos os dados. E membros 

da equipe dele que cuidam dessa área virão acompanhá-lo para que possam prestar os 

esclarecimentos necessários e fazer um balanço total. É sabido até que o procurador 

geral às vezes não tem conhecimento de tudo, mas faz questão de vir a essa Casa de 

Leis. Não aconteceu e vamos cobrá-lo mais uma vez para que ele nos deixe um 

promotor acompanhando a CPI e os trabalhos, para que possamos trocar ideias e eles 

possam fornecer informações sobre o que o ministério vem fazendo continuadamente.  

Para que amanhã qualquer um de nós, em função da eleição que se aproxima, e 

pelos interesses econômicos que existem por parte das OSS, não seja acusado de não 

fazer o nosso trabalho que vem sendo muito bem feito nessa Casa de Leis. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PR - Por fim, uma última questão. O Portal 

G1 publicou a seguinte matéria, “Oito das 23 CPIs da atual legislatura da Assembleia 
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terminaram sem nenhuma reunião”. Aqui é feito um levantamento exaustivo assinado 

por Lívia Machado, datado de 22 de maio, analisando CPI por CPI, sobre como elas 

funcionaram. Inclusive é feita uma menção ao meu nome na CPI dos Planos de Saúde, 

informando que eu renunciei ao cargo de vice-presidente. Entretanto, a jornalista não 

informou que eu renunciei exatamente em protesto pelo não funcionamento da CPI. Eu 

peço que ela faça essa correção.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor deseja que a gente 

encaminhe? Porque ela tem acompanhado a CPI e deve estar aqui à tarde. Vamos 

conversar com ela. Se o senhor quiser, eu o acompanho. Inclusive nessa matéria ela 

coloca que buscou as informações, e o presidente da Casa, deputado Cauê Macris, 

informou que isso cabe a cada presidente da CPI responder. Não cabe a ele, porque o 

papel dele como presidente foi instalar as CPIs e buscar junto aos líderes os seus 

membros, e cada presidente de CPI tem que responder pelo trabalho dele.  

 

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

vez gostaria de pedir a V. Exa. sobre os relatórios do Tribunal de Contas. Vieram alguns 

documentos e pegamos via secretaria da CPI, mas faltam alguns requerimentos, que 

para nós seria de suma importante, pelo menos nós que somos sub-relatores da CPI. 

Para que possam agilizar até mesmo em relação aos requerimentos que solicitamos aqui 

na CPI, para que venha um relatório do Tribunal de Contas e tenhamos melhor 

agilidade, principalmente aos dias corridos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato. Muito obrigado. 

Para informação a V. Exa., todos os documentos que foram solicitados ao Tribunal de 

Contas naquela nossa primeira oitiva em que tivemos aqui o presidente do tribunal, ele 

terminou de entregar toda a documentação ontem. Nossa assessoria solicitou às 

assessorias de Vs. Exas. para que retirem através de um pen drive, porque são muitos 

documentos já encaminhados. Hoje tenho uma audiência para tratar de outros assuntos 

no Tribunal de Contas, e vou aproveitar para solicitar, e já peço à assessoria para que 

façamos um ofício reiterando os outros documentos que foram solicitados por essa CPI, 

inclusive os requerimentos de Vossa Excelência.  

Item 17, Requerimento 50/2018, datado de 16 de maio de 2018, do nobre 

deputado Wellington Moura, requer que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 
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de Guarulhos, no que tange ao contrato de gestão de gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços do Hospital da Criança e do Adolescente, celebrado entre 

a Prefeitura de Guarulhos e o Instituto Gerir, 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 de serviços da unidade. Em discussão.  

 

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

requerimentos aqui foram aprovados, e vou votar favoravelmente a esse também, que 

dizem respeito ao Município de Guarulhos. Como se sabe, o Município de Guarulhos 

foi administrado também pelo Partido dos Trabalhadores. Não há de minha parte 

nenhuma tentativa de obstaculizar a investigação da CPI. E acho que nós deveríamos 

agir dessa maneira em relação a todos os municípios, inclusive em relação à capital, 

Praia Grande e outros que venham a ser citados aqui. Então embora tenha sido 

administrado pelo PT, quero sim conhecer esses contratos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, muito bem colocado. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado e relator 

final desse trabalho, Cássio Navarro. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Gostaria de fazer coro com as palavras do 

nobre deputado Carlos Neder, em razão a diferença que fazem entre municípios. Afinal 

essa CPI tem sido colocada como uma das CPIs mais séries que essa Casa está tendo, e 

não podemos de forma alguma separar nenhum município, seja de qual partido for. Mas 

penso ainda que essa CPI tem que investigar e trabalhar não olhando o município, mas 

as OSS, que é objeto dessa CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, concordo com 

Vossa Excelência. Continua em discussão o item 17. Não havendo oradores inscritos, 

está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 
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permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. Pela ordem, deputado Marco 

Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PDSB - Uma vez que temos uma série de convites 

aprovados e também uma série de requerimentos de informação, sugiro que possamos 

ter uma reunião de trabalho para também organizar um pouquinho a ordem, uma vez 

que o objeto da CPI é muito amplo e temos que seguir trazendo resultados dessas 

investigações. 

 

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

solicitar para que a nossa secretaria encontre na agenda de Vs. Exas. um espaço para 

que possamos dialogar o mais rápido possível. Muito bem colocado, se todos 

concordarem. Então vamos fazer isso.  

Existe aqui um e-mail do Sr. Cármino, secretário de Saúde do Município de 

Campinas. Foi aprovado um requerimento para que ele pudesse comparecer. Me ligou 

por várias vezes dizendo que virá a essa Comissão com muito prazer. Nós havíamos 

indicado anteriormente uma data para 22 de maio, e já tínhamos compromissos 

agendados, ele também. Então nós sugerimos uma outra data para sua participação, para 

dia cinco de junho, às 11 horas. E está confirmada, até para informação de Vossas 

Excelências.  

Existe aqui também um ofício de número 2.229/18, do gabinete do secretário de 

Estado da Saúde, datado de 18 de maio e encaminhado a esta Presidência, do Dr. 

Antônio Rugolo Junior, secretário adjunto da Saúde. “Cumprimentando-o cordialmente, 

reporto meu ofício à CPI das OSS 2218, recebido dia dez de maio de 2018, pelo qual V. 

Exa. encaminha convite para participação na reunião dessa Comissão, que será realizada 

dia 23 de maio de 2018, próximo futuro. Sobre o assunto em referência, sirvo-me do 

presente para confirmar-me o comparecimento na reunião em questão, visando prestar 

informações e esclarecimentos sobre os assuntos pertinentes à Comissão Parlamentar de 

Inquérito OSS. Aproveitamos a oportunidade para renovar protesto de elevada estima e 

consideração”. Amanhã, às 13 horas. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. Gostaria de 

saber exatamente o que temos de confirmado em termos de oitivas.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelências, dia 22 de 

maio, 11 horas, pauta. 23 de maio, amanhã 13 horas, o secretário adjunto, Dr. Antônio 

Rugolo. Dia 29 de maio, a confirmar, a presença do Exmo. Conselheiro Presidente do 

TCM. Dia cinco de junho, às 13 horas, o Dr. Cármino e um auditor fiscal do Trabalho, 

que foi solicitado por Vossa Excelência. Dia seis de junho, às nove horas, vamos fazer 

contato com Vs. Exas. para uma reunião nossa interna. Dia sete de junho, 13 horas, 

oitiva que vamos agendar ainda. Dia 12 de junho já confirmado às 11 horas, o 

procurador geral do Estado, do Ministério Público e outros membros. Dia 13, 19, 20, 26 

e 27 estão reservados para oitivas das pessoas que estamos convidando e/ou 

convocando. Estamos tentando encaixar a programação. Vou pedir à secretaria dos 

trabalhos que envie essa programação até agora confirmada a Vossas Excelências.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, presidente. Já foi pedido 

o requerimento para prolongar o prazo dessa CPI? 

 

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

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Vou fazer esse pedido para a próxima 

reunião, então. 

 

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

Marco Vinholi propôs uma reunião de trabalho nossa que acho importante até para 

avaliarmos se é o caso de ouvirmos mais de uma pessoa a cada dia, bem como se nós 

pensamos em trabalhar durante o recesso, conforme eu concordaria inclusive, dada a 

importância dessa CPI. Se utilizaríamos o mês de julho para os nossos trabalhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos fazer essa discussão 

com Vs. Exas. nessa reunião que teremos, para ver essa disponibilidade de outros 

deputados. Eu acho que se o deputado Vinholi propõe também... Agradecemos à 

Andreia do Tribunal de Contas que se faz presente hoje. Vamos fazer um agendamento 

de dois convidados por dia, mas aí vamos tentar estabelecer que os deputados membros 

da CPI tenham um prazo para fazer suas perguntas, para tentarmos ser bem objetivos. 

Quando virmos que alguém vem aqui e começa a fazer uma escolinha para os Srs. 
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Deputados, já cortamos logo e vamos direto às perguntas, para que possamos ser mais 

objetivos. 

Nada mais havendo a tratar na presente sessão, convoco os senhores para a 

próxima sessão, com a oitiva do Dr. Antônio Rugolo Junior, secretário adjunto de 

Estado. Muito obrigado pela presença de todos os deputados, assessorias da Casa, 

imprensa e interessados nessa CPI. Encerrada a presente sessão. 


