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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

29.05.2018 

 

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

regimental declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída pelo Ato nº 17 de 2018, com a finalidade de apurar denúncias de 

irregularidades nos contratos celebrados com as organizações sociais da saúde, OSS 

pelas prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Registro a presença dos nobres deputados: Cássio Navarro; Marco Vinholi; 

Carlos Neder; Davi Zaia; Carlão Pignatari; Edmir Chedid e Wellington Moura. 

Agradeço desde já a presença maciça dos senhores deputados na Comissão. Solicito ao 

Sr. Secretário a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata.  

 

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

V. Exa. está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Quero comunicar aos 

senhores que hoje o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está representado pela 

Sra. Marcela Pegolo da Silveira acompanhando os nossos trabalhos. Toda 

documentação referente ao Tribunal de Contas, a não ser a solicitação feita na última 

reunião. Mas, toda a documentação já estará à disposição dos senhores deputados, nos 

informou a nossa Assessoria. 

 

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 – Isso significa que devemos consulta-la 

junto a Assessoria da Comissão. Trata-se de um volume muito grande.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – É muito grande 

Excelência, e a intenção é que os senhores fossem lá e buscassem através da mídia 

digital. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Se for possível encaminhar por mídia 

digital. Talvez aquela Comissão... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – ... Nobre deputado, sua 

Assessoria é competente, como a dos deputados, a Assessoria já coletou todas as 

informações ontem. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Obrigado. Mas, eu ia sugerir que 

aquela Comissão que foi criada, representativa dos vários deputados talvez pudesse ter 

acesso e analisar conjuntamente a documentação.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Dando prosseguimento, 

temos os requerimentos da pauta que passo a dar leitura para a discussão e votação.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Pela ordem, Presidente.  

 

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

deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Eu gostaria de pedir vistas do item 

um, dois, três, quatro, dez, 11, 14 e 15.  

 

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

nobre deputado Carlão Pignatari. Fica concedida as vistas a Vossa Excelência... 
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O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – ... Pela ordem, Presidente. Os que 

forem de minha autoria eu gostaria de pedir vistas conjuntas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Ok, se forem... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - ... Pela ordem, Presidente.  

 

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

deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Alguns desses ele já pediu vistas, o 

deputado Carlos Neder, do um, do dois, três, quatro, do dez.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Do dez o deputado Carlos 

Neder...  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - ... Não, do dez não, do 11 não. Do 14 

e do 15 já.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem, então ficam 

concedidas às vistas... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – ... Fica a sugestão para que alguém 

peça conjuntas. Pela ordem, Sr. Presidente, esses requerimentos em que há a solicitação 

de vistas eles retornam a pauta em quanto tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Dentro do prazo 

regimental, Vossa Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Que é quando, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Três dias.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Três dias úteis? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Três dias úteis.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Depois de publicado... 

Não é útil, mas tem publicação no “Diário Oficial”, então, ele volta para cá. Na semana 

que vem eles serão colocados, Excelência. Pois não, nobre deputado Davi Zaia?  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS - Pedir vistas do item número 13. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Concedidas as vistas do 

item número 13 ao nobre deputado Davi Zaia. Eu gostaria de solicitar vistas conjuntas 

em todos os requerimentos.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT –Pela ordem, Sr. Presidente. Todos os 

casos em que eu possa pedir vistas conjuntas em peço. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Ok, concedido, 

Excelência. Nobre deputado Marco Vinholi. Deputado Wellington Moura. Vamos dar 

sequência aos trabalhos. Item número cinco, do Deputado Cassio Navarro, 22 de maio, 

requerimento n° 56, de 2018, requer seja convidado o Dr. Antonio Mendes de Freitas, 

Presidente da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social, para prestar 

informações à CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos. Está encerrada a 

discussão. Em votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item número seis, do nobre Deputado Cassio Navarro, requerimento n° 57, de 

2018, datado de 22 de maio. Requer que seja convidado o Sr. Prof. Dr. Ronaldo Ramos 

Laranjeira, Diretor Presidente da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento 

da Medicina, para prestar informações à CPI. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos. Está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que são 

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

Item número sete, do Deputado Cassio Navarro, requerimento n° 58, de 2018. 

Requer que seja convidado o Sr. Prof. Dr. Trajano Sardenberg, Vice-Presidente da 
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FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, para prestar 

informações à CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos. Está encerrada a 

discussão. Em votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item número oito, do nobre Deputado Cassio Navarro, requerimento n° 59, de 

2018. Requer que seja convidado o Sr. Haruo Ishikawa, Presidente do SECONCI - 

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, para prestar informações à 

CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos. Está encerrada a discussão. Em 

votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. 

Item número nove, do nobre Deputado Cassio Navarro, requerimento n° 60, de 

2018. Requer seja convidada a Senhora Dra. Adriana Berringer Stephan, Presidente da 

Fundação ABC, para prestar informações à CPI.  

 

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 - Para pedir vistas desse item.  

 

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

de V. Exa. ficam concedidas as vistas. Item número 12, do nobre Deputado Carlos 

Neder, requerimento n° 65, de 2018. Requer que seja convocada a Sra. Diretora 

Presidente da Casa de Saúde Santa Marcelina, Irmã Rosane Ghedin, gestora dos 

contratos da mencionada Santa Casa, a fim de que a convocada compareça à CPI para 

prestar esclarecimentos e trazer informações detalhadas sobre contratos de gestão 

firmados com a Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos. Está encerrada a discussão. Em 

votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. Item número 16, do dia 03 de maio, do Deputado Carlos Neder. 

Requerimento n° 63, de 2018. Solicita que: A. Sejam ampliados os dias de sessões 

semanais e ouvidos dois ou mais depoimentos a cada dia de sessão; B. A CPI das OSS 
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não interrompa os seus trabalhos durante o recesso parlamentar de julho; c. Seus 

trabalhos sejam prorrogados pelo prazo regimental de 60 (sessenta) dias.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS - Pela ordem. 

 

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

deputado Davi Zaia.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS - Acho que nós temos que talvez solicitar para que 

pudéssemos conversar depois sobre esse requerimento para tentar ajustar o 

funcionamento da Comissão. Então se pudéssemos prorrogar a discussão desse item 

para uma outra data, até que pudéssemos conversar entre os deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Vamos suspender por 

cinco minutos para trocar uma ideia se é possível discutirmos, pode ser?  

 

O SR. - Cinco minutos, suspender?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Suspender para trocarmos 

uma ideia. 

 

O SR. - Tudo bem, de acordo.  

 

* * * 

 

- Trabalhos suspensos por cinco minutos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Reaberta a presente 

sessão, continua em discussão o requerimento do nobre deputado Carlos Neder que 

solicita que sejam ampliadas as sessões semanais e a CPI não interrompa o seu trabalho 

durante o recesso e seus trabalhos sejam prorrogados por um prazo regimental de 60 

dias.  



7 
 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pelo que eu entendi da procuradoria 

da Casa nós podemos votar item a item.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Exato, Excelência.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Se eu rejeitar um e aprovar outro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – E até solicitar vistas de 

algum item, se for o caso. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Vamos votar item a item? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Vamos.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Vamos prosseguir.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Eu acho que vamos votar 

item a item.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pois não, faça votação nominal item 

a item.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Então, requerimento n° 

63, de 2018. Solicita que: a. Sejam ampliados os dias de sessões semanais e ouvidos 

dois ou mais depoimentos a cada dia de sessão. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos...  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - ... Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pela ordem, nobre 

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Só nesse item A, eu pediria que... 

Terça e quarta costuma ser? Se poderia ser outro dia, sem ser quarta, exemplo, devido as 

outras Comissões que temos na Casa, temáticas, que acabam às vezes atrapalhando, 

infelizmente, o proceder de outras Comissões, dando o exemplo de Finanças e 

Orçamento que temos aqui três deputados que fazem parte da mesma Comissão.  

E, costuma ser a CPI no mesmo horário da Comissão de Finanças. Então eu 

pediria a V. Exa. se poderia pelo menos para que se passar esse item, para que pudesse 

ser outro dia sem ser quarta-feira, que é um dia que já tem as Comissões nos dias e 

horários certos aqui nesta Casa. Poderia ser quinta ou outro dia.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Vamos reunir, terminar e 

caso o requerimento seja aprovado acharemos um horário que todos os deputados 

poderão participar, já que existe um interesse grande de todos os membros da CPI da 

continuidade e hoje é um dia atípico e todos estão aqui, sua grande maioria, e, nós 

temos que agradecer aos deputados por esse trabalho. Então, se for aprovado o 

requerimento nós verificaremos com todos os senhores deputados e membros quais 

seriam os melhores horários e dias para que ampliemos.  

Nós estamos fazendo sessão as terças e depois ampliamos para as quartas, e 

vamos fazer o trabalho para que ele dê continuidade.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Obrigado, nobre 

deputado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores para discutir. Em 

votação. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o item A do requerimento nº 63 de 2018. Eu vou fazer a chamada 

nominal conforme a solicitação do nobre deputado. Deputado Marco Vinholi, como 

vota?  

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Eu voto favorável. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Nobre deputado Carlos 

Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Favorável. 

 

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

Wellington Moura?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Favorável ao item A.  

 

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

Zaia?  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS - Favorável ao item A. 

 

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

Pignatari?  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Esse deputado também 

vota favorável. Item B. A CPI das OSS não interrompa os seus trabalhos durante o 

recesso parlamentar de julho. Em discussão. Nobre deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, Presidente.  

 

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

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Vamos fazer votação nominal 

também.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Excelência, eu ia até 

sugerir que alguém solicitasse vistas disso para que hoje à tarde dialogássemos para 
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fazermos um rodízio dos deputados, ver quem pode vir em julho, que não tenha já seus 

compromissos.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, Presidente, eu... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – ... Caso não consigamos 

rejeitamos.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu gostaria que colocasse em 

votação nominal.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pois não, Excelência.  

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente. Só para explicar o que estamos discutindo, 

nós temos duas opções, ou o trabalho segue em agosto, uma vez que vamos votar na 

sequência o prazo regimental e a extensão para mais 60 dias conforme é previsto em 

nosso regimento. Ou fazemos o recesso e ela acaba antes. Correto? O que estamos 

conversando aqui é sobre fazer em julho ou agosto. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – O que ocorre é o 

seguinte, Excelência, se nós aprovarmos esse requerimento, não fica suspenso o prazo 

regimental, porque no recesso a CPI não funciona, e não conta prazo. Não há prejuízo, 

ela dá continuidade depois, fica suspensa naquele prazo, há uma carência. Agora, caso 

os nobres deputados aprovem esse requerimento contra o prazo do recesso 

normalmente. Se não houver quórum, ao invés de ganharmos tempo, será tempo perdido 

para a oitiva e prosseguimento dos trabalhos.  

Continua em discussão o item B.  

 

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

 

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

deputado Wellington Moura.  
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O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - O que estamos vendo entre alguns 

deputados, infelizmente alguns moram no interior. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Exatamente.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - E podem acabar sendo prejudicadas 

as oitivas e as próprias votações dos requerimentos se dermos continuidade durante o 

recesso parlamentar. Eu moro em São Paulo, para mim não há problema nenhum eu vir 

durante o recesso. Mas, sabemos que tem deputados que moram há 500 quilômetros, 

como o Carlão Pignatari e o próprio Marco Vinholi que mora em Catanduvas. Enfim, eu 

acho que vai atingir alguns deputados e que são de essencial importância estarem nessa 

CPI e por isso que eu vejo que esse item não fosse nesse caso passado, ou pedido vistas 

para discutirmos melhor sobre a situação. 

 

Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Sr. Presidente, se não houver o 

trabalho durante o recesso parlamentar, essa CPI terá seus trabalhos encerrados quando 

não havendo prorrogação. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM –  19 de agosto. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Se não houver trabalho no recesso e se 

não houver prorrogação. Porque vai depender de uma votação. 19 de agosto nos levaria 

após as eleições do dia 07 de outubro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM –  Senhores, pela 

oportunidade, posso fazer uma proposta? Divertimos. Vamos voltar ao item C primeiro 

e depois ao B, se todos concordarem? Pode ser? Fica invertida a ordem conforme minha 

solicitação e com a concordância dos senhores deputados. Vamos votar o item C: Seus 

trabalhos sejam prorrogados pelo prazo regimental de 60 (sessenta) dias. Em discussão. 
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Não havendo oradores para discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores 

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

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. – Só para deixar claro que o que estamos fazendo é estender o período de 

trabalho da CPI podendo chamar mais gente para ser ouvida, podendo discutir mais e 

investigar mais o teor da nossa Comissão e não adiando o prazo para apresentar esse 

relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – O que ocorre é isso, 

precisamos de mais tempo... 

 

O SR. – ... Perfeito.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – E até podemos 

aproveitar, Excelência, esse prazo, porque a Assessoria não para de trabalhar. O recesso 

é do Plenário, a votação de projetos. Esse período que há de recesso pode ser um 

trabalho de reorganização de toda a Assessoria, verificação dos milhares de páginas que 

chegaram do Tribunal de Contas, minha opinião. Vamos lá. Item B, em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pois não. 

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - O deputado Wellington Moura pediu 

vistas? 

 

O SR. - Acho que sim, poderíamos entrar em votação nesse pedido.  

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Eu vou pedir vistas do item B.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Ficam solicitadas as 

vistas pelo deputado Marco Vinholi, do item B. Item número 17, do Deputado José 

Américo, de 24 de maio. Requerimento n° 64, de 2018. Requer que seja oficiada a 

Promotoria de Justiça da Cidadania e Patrimônio do Município de Itu - SP, para que 

preste informações sobre o inquérito civil que apura irregularidades na contratação da 

gerenciadora da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nossa Senhora Aparecida, 

naquele município, bem como se há denúncias, representações ou outros expedientes 

que apuram supostas irregularidades em outros contratos entre a administração 

municipal e organizações sociais para gerenciamento de equipamentos e prestação de 

serviços de saúde. Em discussão. Não havendo oradores inscritos. Está encerrada a 

discussão. Em votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado. 

O item dois da pauta, 2.1, seria a oitiva da Dra. Dora Martin Strilicherk e o Dr. 

Arthur Pinto Filho, ambos promotores de justiça de direitos humanos. Área da saúde 

pública do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu acho que eles ainda não 

chegaram.  

 

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 - Eu fiz esse requerimento por entender 

que seria importante uma vez que os dois promotores são os responsáveis pela área da 

saúde no Ministério Público Estadual. Eu pergunto a V. Exa. se eles chegaram a 

confirmar a vinda e se receberam formalmente o convite.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Eles receberam 

formalmente o nosso convite e não responderam, Excelência. Como havíamos estado 

com o procurador geral, ele nos confirmou a presença de todos que a CPI convidou, e, 

ele mesmo já confirmou a sua presença aqui. Em função de tudo isso que está 

acontecendo, não puderam vir. Vamos encaminhar um novo requerimento para lá. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pela ordem, nobre 

deputado Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – O que temos programado para 

amanhã? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Nada, Excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Não há nenhuma oitiva? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Não, temos ainda para 

hoje. Fora os dois... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – ... Eu gostaria de propor a V. Exa. que 

caso os deputados concordem, poderíamos deixar essa oitiva para amanhã. E 

conversaríamos com os dois promotores ressaltando a importância da vinda deles a 

Assembleia Legislativa.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Eu questiono aos 

senhores deputados se concordam com a proposição do nobre deputado Carlos Neder.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – O Ministério Público não respondeu 

se vem ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Não houve resposta 

Excelência, tanto a esses dois promotores quanto ao procurador geral, e ele já confirmou 

que aqui ele virá.  
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O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Mas, é falta de interesse ou não 

foram notificados apenas? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Não, eles foram 

cientificados, oficiados, protocolados dentro do prazo. Normalmente os requerimentos, 

Excelência, que são feitos aqui, são expedidos já no dia seguinte para todos aqueles que 

devemos ouvir, e, ou solicitamos informações. A Assessoria tem trabalhado bem, e 

quero parabeniza-los pela agilidade e rapidez.  

 

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 – Eu pergunto a V. Exa. se o Dr. João 

José de Souza Prado que é auditor fiscal, se ele foi convidado ou convocado.  

 

O SR. - Ele é funcionário Federal? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Ele está presente, o Dr. 

João foi um dos primeiros a chegar aqui hoje. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Então poderemos ouvi-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Ouviremos, logo em 

seguida.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Os dois a que V. Exa. está se 

referindo é a Dra. Dora e o Dr. Arthur Pinto? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Exatamente.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Eu sugiro que façamos isso amanhã. 

Eu inclusive me proponho a falar com ambos sobre a importância da vinda deles se V. 

Exa. me delegar essa atribuição.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Que horas... Todos 

concordam em fazer...  

 

O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Uma sessão extra 

amanhã? Poderíamos convocar extraordinariamente, o nobre deputado faz o contato 

com o Ministério Público e a nossa Assessoria também. Se confirmado ainda pela tarde 

acontece a sessão amanhã, senão não teríamos...  

 

O SR. - ... Pela ordem, Presidente.  

 

O SR. - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Carlão Pignatari solicitou primeiro deputado Wellington.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - O Wellington pediu primeiro.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Eu só gostaria de uma informação. 

Precisa ser 24 horas o prazo? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Não, nos informou a 

Assessoria Jurídica que se fizermos uma convocação e todos os senhores concordarem, 

podemos convocar uma extra para amanhã.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Seria para que horário, Sr. 

Presidente?  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Talvez 11 da manhã, 

porque todos nós temos Comissões. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Porque se for a tarde...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – ... Como o senhor 

colocou... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - ... Eu não iria concordar, Sr. 

Presidente, mas por causa da Comissão de Finanças, por isso que eu estou perguntando 

o horário, se for de manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Eu também, Excelência, 

tenho seis Comissões entre hoje e amanhã que eu participo e temos que tentar 

equacionar os horários. Todos concordariam se fosse às 11 da manhã? 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Não adiante eu concordar, porque eu já 

tenho compromisso, então não estarei...  

 

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

deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Pela ordem, Presidente.  

 

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

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu acho que o Dr. João José Souza 

Prado está aqui desde antes das 10 horas esperando, poderíamos fazer a oitiva dele, e, 

assim que ele terminar, definimos e discutimos isso para não deixar ele esperando mais 

ainda.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Está ótimo. Todos 

concordam? Vamos dar prosseguimento? Item 2.2 da pauta, o Dr. João José de Souza 

Prado, auditor fiscal do trabalho e emprego, está presente e eu gostaria de chama-lo para 
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sentar ao meu lado, por gentileza, e, agradecendo desde já sua presença. Eu estava 

explicando ao Dr. João José de Souza Prado, que não conhece a sistemática da CPI e 

como funciona. 

Ele está à disposição. Eu vou passar a palavra inicialmente ao Dr. João José de 

Souza Prado e vou abrir a lista de solicitação dos deputados para quem quiser fazer 

perguntas pela ordem cronológica. O nobre deputado Carlos Neder solicita, pela ordem. 

Ele vai se apresentar e fazer um pouco a explanação que ele desejar, aí abrimos e já 

estou inscrevendo o senhor, nobre deputado.  

Doutor, muito obrigado pela sua presença. Atendeu o nosso convite, chegou bem 

de manhã, na data que a CPI acordou com V. Exa. e vou passar a palavra a Vossa 

Senhoria.  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Muito obrigado. Eu sou auditor 

fiscal o trabalho, e, médico de formação. Trabalho no Ministério do Trabalho há 33 

anos. Sempre na função de fiscalização, nas condições de trabalho e das relações entre 

trabalhadores e patrões. É um prazer estar aqui e poder contribuir com o que eu puder. 

Embora eu creio que possa dar muito poucas informações a respeito de organizações 

sociais.  

Eu revi o histórico e depois recebi recentemente na última quinta-feira, e, eu 

tenho uma fiscalização muito grande realizada na SPDM, que é uma Organização Social 

das maiores que constam das relações dos senhores. Mas, não encontrei uma época. O 

que eu posso dizer sobre essas relações contratuais agora na área da saúde com as 

organizações sociais, é muito pouco.  

Eu diria até que existem opiniões muito controversas ainda dentro do próprio 

Ministério do Trabalho, em como interpretar essas relações diante da nova legislação. 

Existe ainda muita resistência na interpretação clara dessas novas normas e dessa nova 

legislação. Alguns conceitos de inconstitucionalidade da nova legislação. E isso é muito 

questionado pelos praticantes da fiscalização do trabalho, pelos auditores de modo 

geral.  

Até o atendimento cristalino da legislação é algo que não está muito bem 

sedimentada e gera muitas dúvidas ainda. Como aplicar? Isso é compreensível porque 

vínhamos com uma legislação trabalhista de alguns dias que demorou algum tempo para 

ser entendida e compreendida por patrões, empregados e por quem fiscaliza. Essas 
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novas agora com as alterações, são muito profundas na legislação trabalhista, e, era de 

se esperar que trouxesse muitas dúvidas e isso tem ocorrido no dia a dia.  

Eu estou à disposição e para contribuir como for possível, e, eu tenho algumas 

restrições com relação a fornecer informações de cada processo e eu de mim mesmo, 

diretamente para vocês. Mas, isso não é negado, isso pode ser oferecido através da 

chefia da fiscalização, dos delegados regionais, ou da superintendência. Então isso 

certamente será atendido plenamente porque os processos trabalhistas, os públicos. E o 

acesso é permitido.  

Mas, não por qualquer canal, eles devem ser encaminhados ao Ministério do 

Trabalho o que é de conhecimento dos auditores e será fornecido e encaminhado pelos 

canais formais e sem nenhuma restrição. Eu me coloco à disposição. Pois não. 

 

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 – Sr. Presidente, as organizações sociais 

tiveram a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E 

quando da publicação do acórdão vamos observar que não apenas adentrou a esse 

aspecto de ser ou não, constitucional, e que ficou bem configurado isso, mas, o ministro 

relator e que teve o voto vencedor destacou que essas OSS elas têm de atender aos 

requisitos da gestão pública. 

No que tange a questão da moralidade, da forma como elas são escolhidas, os 

mecanismos de contratação de pessoal, a transparência e assim por diante. Esse é um 

primeiro aspecto. O segundo aspecto é que essas organizações sociais recebem recursos 

da União e do Estado, e em alguns casos também dos municípios. Tanto é verdade isso 

que elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do 

Estado.  

No caso do município de São Paulo também pelo Tribunal de Contas do 

Município. Há inclusive, Sr. Presidente, processos importantes no Tribunal de Contas 

da União, e, que analisam, pelo menos o SPDM. Acabamos de aprovar aqui a 

solicitação de documentos relativos a Associação Paulista para o desenvolvimento da 
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medicina que fica com a maior parcela dos recursos e dos contratos de gestão firmados 

pelo Governo do Estado.  

Nesse sentido, se o Dr. João José não nos pode fornecer essas informações, eu 

proponho a V. Exa. que requisite junto a delegacia regional se for de comum acordo 

entre os deputados, as informações que ele mencionou e que estão disponíveis 

relacionadas a SPDM, porque tão importante quanto nós analisarmos os contratos, se os 

recursos serão adequadamente utilizados, é olharmos para as relações trabalhistas, 

porque hoje mais da metade do quadro de pessoal da área da saúde é contratado por 

essas organizações sociais.  

E cada uma delas pratica salários, direitos trabalhistas, previdenciários e sociais 

que não são padronizados entre elas. Há um fórum que organiza as organizações sociais, 

mas, isso não quer dizer que haja uma padronização. E o Dr. João José de Souza Prado 

disse que ainda há muita controvérsia sobre como lidar com a nova legislação 

trabalhista e em particular a questão das organizações sociais.  

Eu gostaria que ele nos explicasse um pouco mais sobre o que foi feito em 

relação a SPDM e que V. Exa. solicite ao delegado regional o acesso a essas 

informações sobre a SPDM. E eu acho que deveríamos solicitar não sei se por 

requerimento ao Tribunal de Contas da União as informações que temos sobre essas 

organizações sociais que atuam no Estado de São Paulo, e, que recebem recursos da 

União.  

Porque se não fizermos isso, vamos ter dificuldade para analisar a questão 

trabalhista. Hoje aprovamos um pedido meu de convocação da responsável pela Santa 

Marcelina. Por que eu fiz essa solicitação? Porque uma das mais importantes categorias 

da área da saúde hoje são os agentes comunitários de saúde. E os agentes comunitários 

de saúde vem sistematicamente tentando dialogar com essa organização social Santa 

Marcelina sobre o problema de direitos trabalhistas, condições de trabalho e não estão 

sendo recebidos pela Santa Marcelina. 

É uma maneira de olharmos também como está se dando essa relação com os 

trabalhadores da área da saúde, no caso, uma categoria específica, que é a dos agentes 

comunitários de saúde. Eu acho que seria importante dentro do que é possível que o 

senhor faça, que nos informe qual tipo de análise foi feita em relação a SPDM e qual é o 

material disponível que nós poderemos estar requisitando aos seus superiores.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pela ordem, deputado 

Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – A inscrição vai valer? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Está valendo. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu penso que estamos fazendo uma 

CPI, porque daqui a pouco vai se transformar na CPI do fim do mundo. Estamos para 

ver os contratos de gestão de OS com o governo, ou estamos vendo o contrato das OS 

com os funcionários? Eu acho que tem que ser respeitado, tem que ter a regra trabalhista 

que é o problema que o Ministério do Trabalho, mas, deve estar cuidando muito bem. 

Mas, eu não acho que isso seja objeto dessa CPI de fazer esse tipo de indagação ou de 

colocação. Se formos a cada uma das OSS além de fiscalizar o contrato de gestão delas 

com o Estado, para ver como está sendo, também fiscalizamos, de querer documentos. 

Eu acho justo, não sou contra fazer isso. Mas, eu acho que esse não é o fórum 

legal e ideia para que possamos fazer isso. Senão vamos ficar recolhendo um monte de 

documentos e não vamos chegar a nenhum fim. Porque primeiro, o problema do 

Ministério do Trabalho, que são órgãos competentes, está fazendo seus trabalhos. Eu 

entendi o Dr. João José de Souza quando disse que o que ele está fiscalizando ele acha 

inconveniente fazer esse tipo de colocação.  

Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, estamos aqui para fiscalizar os 

contratos de gestão das OSS com os governos Estadual, Federal ou municipal. Ou para 

fiscalizar os contratos das OSS com os seus funcionários? 

 

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

 

O SR. - Pela ordem. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu gostaria da resposta primeiro, 

Presidente.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Há um diálogo entre nós e eu acho 

importante. 70% dos gastos em saúde são com pessoal. Isso é clássico. Todos os estudos 

mostram que não é com obras e nem com a aquisição de equipamentos, incorporação de 

tecnologia. Portanto, dos 28 bilhões gastos nos últimos cinco anos, nós podemos inferir 

que é algo em torno de 60% a 70% desse gasto que foi com pessoal.  

Então se queremos de fato analisar como o recurso público está sendo gasto 

pelas OSS, é exatamente no elemento de despesa pessoal, mais do que obras, em 

corporações de tecnologias. E, infelizmente, não temos a certeza sobre como estão se 

dando esses mecanismos de contratação, remuneração, se há uma padronização e se tem 

OSS, por exemplo, que pague dirigentes e outras não pagam. Uma vez que as OSS 

também têm diferentes conceitos pelo que já foi dito. O Tribunal de Contas levantou 

gastos indevidos, entre eles, remuneração de dirigentes, seria um pouco nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem, nobre 

deputado Carlão Pignatari. Eu entendo que é algo importante de termos conhecimento e 

quando a CPI fala na contratação, é aonde se gasta recursos públicos. Pessoal, é 

importante. Estamos vivendo em um momento... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – ... Não estou dizendo que não é 

importante, de maneira alguma.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Eu sei que o senhor 

entende dessa forma também Excelência. A ideia é que tenhamos conhecimento porque 

nós aqui na Assembleia Legislativa podemos se essa CPI que é composta por deputados 

influentes na Casa e que detém lideranças e respeito pelos outros colegas, podemos 

aprimorar essa legislação quanto à forma de contratação. Definir uma forma, todas as 

OSS a partir de agora vão ter a forma de contratação assim.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – É mais para 

conhecimento. Pela ordem, nobre deputado Carlão. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – As OSS, o Estado ou a União, ou o 

município pelo que eu entendo, ele contrata serviços, tantas consultas disso, tantos 

exames daquilo, tantos exames desse, tantos procedimentos desse. Ele não contrata 

funcionários. Então eu não acho que esse seja o fórum ideal. Não tenho nada contra. Eu 

acho que tem que ser fiscalizado, tem que ser feito. Mas, eu acho que aqui não é o 

fórum, essa CPI no meu entendimento não é para isso.  

Temos uma CPI que temos que fiscalizar. Quanto é repassado? Dez bilhões? Um 

bilhão? Dois bilhões? 500 milhões. Quem é que está prestando serviço? Está sendo 

prestado serviço ou não? Eu acho que essa é uma discussão que temos que trazer. 

Porque senão vamos ficar aqui dois meses, três meses, cinco, oito. Imagine, eu acho que 

temos que ficar preocupados sim com os agentes de saúde, e, eu fui prefeito, eu sei da 

importância do agente de saúde em todo o atendimento à saúde pública, é de extrema 

importância. Agora, se começarmos a entrar na relação do funcionário com aquele 

órgão não vamos chegar a lugar nenhum.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem, Excelência. 

O nobre deputado pediu pela ordem. Deputado Davi Zaia.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS – Para concordar com o deputado Carlão Pignatari, 

porque de fato o objeto que temos é investigar se o contrato entre as OSS e o Estado 

vem sendo cumprindo ou não. Esse é o objeto da CPI. Sobre as relações trabalhistas que 

acontecem o contratado pelo Estado e os eventuais funcionários que trabalham é outra 

relação. Se formos inclusive adentrar no campo de que “tal entidade está tendo 

dificuldades para fazer e receber os funcionários que estão lá com algum problema”, 

isso ocorre todos os dias.  

Se formos olhar, isso ocorre nos sindicatos da administração direta que 

reclamam que nem sempre são recebidos, todo dia temos demandas, negociações, 

demora para ter, não tem. Quer dizer, acho até que temos o funcionamento das 

Comissões normais da Casa e que periodicamente recebem demandas de dificuldades 

que estão tendo e eventualmente atuação dessa Casa em casos como esse.  

Mas, eu acho que o objeto da CPI é especificamente esse. É ver se o contrato 

feito entre o Estado e os municípios está sendo cumprido ou não. Eu acho é nesse foco 

que devemos ter a atuação até para termos eficiência no relatório. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem, eu vou 

atender a Vs. Excelências e vou fazer um questionamento. Temos dois procuradores da 

Casa que tem acompanhado todas as nossas sessões, para que eles elaborem um parecer 

por escrito e para que tomemos conhecimento...  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Solicitação de Vossa 

Excelência. Pela ordem, nobre deputado.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Sr. Presidente, o presidente do 

Tribunal de Contas do Estado veio aqui e entre outros problemas que levantou, ele 

apresentou o problema da quarteirização. O senhor Mauri Bezerra veio a essa CPI e 

mostrou os contratos com empresas quarteirizadas que não tem pessoal para prestar o 

serviço. Já não poderiam ter sido contratadas. E ele trouxe informações de empresas que 

estão sediadas no apartamento de funcionários públicos estaduais que não poderiam ser 

sócios dessas empresas.  

Que essas empresas não tem o pessoal que possa prestar o serviço para o qual 

foram contratadas. E, eu requisitei hoje, por exemplo, a documentação referente a Santa 

Casa de Birigui, em Ribeirão Pires, e, eu tenho a informação de um contrato totalmente 

artificial. Ele existe, mas, as pessoas contratadas não existem. Uma pressão sobre a 

secretária municipal de saúde para que ela assine o recebimento do serviço sem que ele 

tenha sido prestado.  

Então eu me pergunto, se estamos querendo investigar o uso dos recursos 

públicos, se a justificativa da utilização do recurso público é a contratação de um 

serviço ou de uma empresa, se recebermos denúncias de que essa empresa não conta 

com o pessoal e que o contrato não pode ser efetivamente cumprido porque sequer ele 

foi realizado.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – Pela ordem.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – É crime, e a CPI tem que investigar...  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – ... Me permite um aparte?  



25 
 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – E V. Exa. tem todo o direito, mas 

pediu vistas para que não votássemos hoje a Santa Casa de Birigui e os contratos de 

Barueri e Ribeirão Pires. Eu quando peço um documento como esse de Ribeirão Pires é 

porque eu tenho a informação de que houveram emissões, porque pessoas não aceitaram 

assinar o documento.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

 

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

deputado Davi Zaia.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – Eu entendo que é justamente disso que estamos 

falando. Se houve um contratado para a prestação de serviços e ele não foi prestado, nós 

estamos dizendo que é isso que temos de investigar.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Sim, mas não foi prestado porque não 

há pessoal. 

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – Sim. Mas...  

 

O SR. - ... Mas, não é relação de emprego.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – O que temos...  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – ... É relação de contrato.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – O que estamos dizendo aqui...  

 

O SR. - ... Analisando documento é diferente.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS – E o que estamos dizendo aqui. Se o serviço foi 

prestado e foi cumprido o contrato, a nossa avaliação vai ser que o contrato foi 
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cumprido. E esse é o objeto da CPI. Se o serviço não foi prestado e foi pago, cometeu-

se um crime e é isso que a CPI vai apurar. Por que o serviço não foi prestado, e, se foi 

pela falta de funcionários. Normalmente se não foi prestado é porque deveria haver uma 

má intenção ao fazer o contrato para burlar e se apropriar de um recurso público. É isso 

que estamos dizendo e que é o objeto da CPI investigar. Quanto a isso nenhuma 

restrição e nenhuma divergência entre nós.  

Mas, esse é o foco da investigação dessa CPI. O Estado ou o município 

contratou um determinado serviço e ele foi prestado dentro das condições estabelecidas 

ou não. Se nós fizermos isso com competência e como eu tenho certeza de que estamos 

fazendo, teremos cumprido um relevante serviço ao Estado de São Paulo e para os 

nossos municípios. Portanto, é nisso que estamos dizendo que tem que estar o nosso 

foco no trabalho.  

 

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 - Só para agregar nessa discussão, há 

vários casos que vemos dos contratos das OSS e que tem divergências sobre o momento 

em que ele é feito referente a questão trabalhista. Eu vou citar um aqui, tem a questão da 

reserva técnica dos contratos e que serve para pagar quando são mandados embora 

aqueles funcionários. Também a discussão sobre os funcionários efetivos de prefeituras 

versus funcionários de OSS.  

É uma discussão longa e que vem com várias divergências internas no Tribunal 

Regional do Trabalho. Eu já vi decisões de várias maneiras e que também muitas vezes 

encontram divergências com o que o Supremo pensa e com outras jurisprudências de 

tribunais. Então eu queria pedir ao auditor que pudesse falar um pouco sobre quais são 

os grandes gargalos nesses contratos de OSS referente a questão trabalhista e como 

enxergam que podemos através dessa CPI direcionar para que se melhorem os contratos 

nesse ponto de vista.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem, pode 

responder Excelência. 
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O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Eu entendo que na função de 

auditor fiscal do trabalho os meios são mais importantes que os fins. Então, para nós 

não pode existir caixa preta. Então, e eu não quero dizer da extensão dessa CPI que não 

tem competência e nem fui convidado para isso. Mas, na minha função de auditor fiscal, 

quando se vai construir um prédio, os fins estão definidos, os meios é que vamos 

fiscalizar, como esse dinheiro é gasto, como o empreendimento é realizado e então eu 

entendo que é um pouco disso que estão falando.  

É esse o nosso foco. Como os funcionários são contratados, que tipo de 

atividade, de exposição ao risco que eles estão na atividade. A história da terceirização e 

quarteirização como o nobre deputado mencionou para nós tem sido uma coisa terrível, 

porque veja bem, nós estamos fiscalizando acidentes fatais nesses últimos 15 dias, e o 

grande problema é que se encontra uma incorporadora sem funcionários. Uma 

construtora sem funcionários. Aí vem a terceira que é subcontratada, e que quarteiriza e 

quinteriza com autônomos.  

Hoje a legislação permite, então, aonde colocar a responsabilidade da execução 

dos meios? É um problema de difícil solução e encaminhamento, até na autuação desses 

diversos responsáveis e a penalização é uma situação difícil, porque há um difícil 

entendimento entre o que é ser solidário um com o outro ou ser subsidiário um com o 

outro. Subsidiário em nosso entendimento é aquele que é acionado quando o outro não 

cumpre.  

Mas, o solidário é aquele e que é responsável junto. Então, é isso que eu digo 

que existe uma dificuldade de compreensão ainda não uniforme dentro dos Ministérios 

do Trabalho e até do Ministério Público. Existe uma manifestação muito clara da 

Anamatra recente, e ela fala muito bem sobre isso também. É um dilema que cada 

auditor fiscal tem que buscar em sua consciência, porque na legislação não há clareza 

para isso. Cada um acaba tendo uma prática diferente.  

O que não deixa de ser o ponto fundamental, para nós é a relação de cada 

indivíduo que entra em uma construção ou em um hospital para prestar serviços. A 

outra coisa que é importante é essa dicotomia e diferença de critérios que são adotados 

dentro de uma mesma instituição. É o caso de hospitais e casas de saúde, por exemplo, 

que tem dois ou três tipos de contratação diferentes para a mesma função. É um 

problema.  

 



28 
 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Posso fazer uma pergunta...  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – ... Pois não.  

 

O SR. – Aproveitando. Esses contratos das OSS, elas estão ainda em um modelo 

anterior das contratações, ou elas já passaram para a nova regra, a nova lei do emprego e 

relação do trabalho? 

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Não sei se é a intenção dos 

senhores. Mas, no sentido de colaborar com os senhores, eu posso me dispor a fazer o 

seguinte, com muito prazer, buscar as dúvidas principais que tem e dentro da 

competência que eu tenho de investigar e tenho processos abertos com OSS, quero 

trazer essas respostas...  

 

O SR. – ... Mas, são contratos antigos? De relação antes da nova lei. 

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Antes da nova lei. Então, eu traria 

essas respostas com mais exatidão. Olha, nas OSS que estão fiscalizando, a prática é 

essa e essa. Isso eu posso fazer e está na minha competência, e, eu tenho toda a 

disponibilidade e prazer em colaborar com os senhores. Com relação ao que o nobre 

deputado Carlos Neder fez sobre a SPDM, o que posso dizer sem nenhum receio de 

estar infringindo nenhum sigilo, é que o que foi feito e que essa empresa tinha e tem 45 

mil empregados.  

Esses 45 mil empregados estavam registrados no Estado de São Paulo e no 

Hospital de São Paulo. Prestam serviço no Mato Grosso, Acre, Rondônia, Minas Gerais, 

Tocantins e isso é ilegal. Isso foi corrigido. Ainda falta uma liberação do Estado do 

Mato Grosso, todos já foram corrigidos, foram criados CNPJ em cada Estado como tem 

de ser, e, mesmo no Estado de São Paulo havia mais de 70 ou 80 unidades sem CNPJ. 

Todos eles foram estabelecer o seu CNPJ agora como é de lei.  

O grau de risco das atividades que determinam o recolhimento que eles têm de 

fazer, a composição das equipes de segurança, de SESMT, de SIPA e tudo isso e tudo 

isso também ficavam prejudicadas com isso. Já foi corrigido e houve um grande avanço 

nesse sentido. Com relação as relações contratuais de cada funcionário eu não tenho 
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essa informação para passar. Não é que eu esteja proibido de passar, mas, eu não tenho 

essa informação. Mas, eu posso obter e oferecer a essa Comissão se for do interesse.  

 

O SR. - Só um comentário... Pela ordem. Imagine a dificuldade dos gestores 

públicos uma vez que não tenham o entendimento pacificado na questão e se nem a 

fiscalização tem, imagine a dificuldade dos gestores públicos e é evidente essa questão. 

Ontem teve um ato de 20 anos das OSS no país e no Estado de São Paulo, dos contratos. 

Fica primeiro registrada a dificuldade dos gestores com um todo, de tocar os seus 

contratos e a necessidade de termos uma legislação aprofundada e que pacifique a 

questão que vai ter grandes desdobramentos ao longo dos próximos anos ainda.  

 

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 – Eu gostaria de perguntar ao Dr. João 

José se ele conhece o acórdão do julgamento da constitucionalidade das OSS, um 

Supremo Tribunal Federal. 

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Não conheço.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – As OSS tiveram a sua 

constitucionalidade definida depois de vários anos em um julgamento extenso e 

controverso que gerou um acórdão. Eu gostaria de propor a V. Exa. que esse acórdão 

seja disponibilizado pela procuradora da Casa a todos os membros dessa CPI.  

Ao analisar o acórdão nós vamos ver que ele adentra a questão dos mecanismos 

de contratação de OS. Por que eu vou contratar essa OS e não aquela? Porque eu 

conheço melhor essa OS e não aquela. Há critérios objetivos ou não de contratação das 

OS? Então o acórdão adentra esse debate. Segundo, os funcionários públicos podem ou 

não trabalhar nas organizações sociais? As organizações sociais devem ou não atender 

aos princípios da gestão pública, no que se diz respeito a moralidade, publicidade, 

transparência e assim por diante.  
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Isso consta do acórdão, e, ora, eu fico admirado que o Ministério do Trabalho 

fique em dúvida se vai se ater a questão da nova legislação trabalhista ou se lidando 

com as OSS ele tem que se ater ao julgamento feito no Supremo Tribunal Federal. Aqui 

em São Paulo temos uma lei que está em julgamento e análise, que é a lei 846 de 1998, 

com as alterações sucessivas. Um dos objetivos dessa CPI é aprimorarmos essa 

legislação no que se diz respeito ao controle.  

Se sabemos que 60% ou 70% do que se gasta com as OSS é impessoal, e se 

sabemos que os mecanismos de contratação de pessoal das várias OSS não são 

padronizados, eu pergunto, se não são vocês que fiscalizam, quem fiscaliza as OSS do 

ponto de vista das relações trabalhistas e dos mecanismos de contratação, dos 

mecanismos de prestação de serviço por parte desses trabalhadores?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Eu posso dizer que é da 

competência do Ministério do Trabalho fiscalizar. Agora, eu preciso reconhecer o 

tamanho do Ministério do Trabalho hoje. O déficit é maior do que 80% de auditores 

fiscais. Para o senhor ter uma ideia, em toda a zona sul que é o maior território 

gerenciado por uma única subdelegacia do trabalho do Brasil, existem dois médicos, 

que, com competência para realizar a fiscalização, e, construção civil, hospitais e todo o 

tipo de atividade trabalhista. Apenas dois. Eu e mais uma, só.  

Existem outros auditores da área de legislação. Mas, também em número muito 

reduzido. E esse é o maior território gerenciado por uma única subdelegacia. Então, são 

definidas prioridades. Como eu disse, nos últimos 15 dias as prioridades foram os 

acidentes fatais. Nos 15 dias anteriores era a construção civil. Então, é a questão de se 

colocar as prioridades de acordo com as demandas da sociedade. Essa é uma demanda 

que pode ser encaminhada para ganhar prioridade.  

Porque é impossível que mesmo se trabalhe 20 horas por dia não se conseguirá 

atender a enormidade das demandas que surgem no nosso Estado principalmente.  

 

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

 

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

Neder e depois o deputado Davi Zaia.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA – PT – Eu peço a V. Exa. que a título de 

sugestão, que a procuradoria nos ofereça a integra do acórdão publicado no “Diário 

Oficial” da União e que cópia deste acórdão seja encaminhada ao depoente. E, que nós 

solicitemos ao delegado regional as informações pertinentes aos estudos feitos em 

relação as OSS no Estado de São Paulo. Quando eu exerci o mandato de deputado 

estadual em 2012 e 2013, eu propus uma CPI para investigar a SPDM.  

Toda a direção dela me procurou pedindo para que eu retirasse o pedido. E 

também a diretoria da Unifesp solicitou que eu voltasse atrás no pedido. Alguns 

deputados que naquela ocasião tinham assinado o pedido de CPI retiraram as suas 

assinaturas, razão pela qual eu não consegui instalar uma CPI para investigar a SPDM 

há alguns anos. Nós ficamos nos perguntando com 28 bilhões de reais destinados aos 

últimos cinco anos, e sabendo-se que boa parte desse dinheiro vai para a contratação de 

pessoal em tese pelo menos, quem está fiscalizando isso? 

Porque o Tribunal de Contas disse que ele não tem todas as informações e 

inclusive publicou uma resolução determinando que as OSS deem publicidade as essas 

informações. Eu propus ao Presidente do Tribunal de Contas e não vi a publicação ainda 

que ele exija o mesmo da Secretaria do Estado e da Saúde. Depoentes vieram aqui, 

como o Sr. Mauri dizendo que precisamos analisar os contratos e que eles são vagos, 

não estabelecem obrigatoriedades, obrigações. 

Nós estamos aqui tentando saber se o dinheiro público está sendo bem gasto ou 

não para atender a população. Porque essa é a finalidade maior. É ter esses contratos de 

gestão para que a população seja bem assistida. Seja na atenção básica, secundária, e, na 

área hospitalar e assim por diante. Eu começo a ficar em dúvida Sr. Presidente para 

aonde está indo o dinheiro das OSS.  

Será que o dinheiro delas está indo de fato para a saúde?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Posso? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Logo em seguida o 

deputado Davi Zaia.  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Então, da minha parte eu 

considero de fundamental importância esse tipo de investigação. Conhecendo o 

Ministério do Trabalho há tanto tempo e sabendo das limitações que ele tem, eu faria 
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uma sugestão e se o senhor quiser acatar, que, essa demanda que eventualmente fosse 

encaminhada ao Ministério do Trabalho, com detalhes, específica e o que se deseja 

obter, o salário dos diretores e isso pode ser um caminho, porque eu sei pouco sobre 

organizações sociais.  

Mas, eu sei que a diretoria por não ser de funcionários públicos não estão 

sujeitas as regras de transparência. E, portanto, as remunerações não são públicas e 

publicáveis, não são acessíveis. Mas, ao Ministério do Trabalho sim. Essa é uma 

informação que se pretende. Quais os tipos de contrato que as organizações sociais 

mantêm com os empregados? Isso também podemos obter. E, podemos trazer para 

contribuir com as informações que os senhores precisam para tomarem as decisões que 

querem alcançar.  

Então, objetivamente o que é que se pretende com isso? No que podemos 

contribuir, porque também trazer informações dispersas e obtidas nas diversas 

fiscalizações não vai ajudar muito. Ficam várias informações que não vão conseguir 

consolidar e utilizar adequadamente. Mas, com perguntas objetivas sim. Então, eu acho 

que fica mais fácil.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem, nobre 

deputado Davi Zaia, por favor.  

 

O SR. DAVI ZAIA- PPS - Primeiro quero registrar ao nobre Dr. João José de 

Souza, que conhecemos o esforço dos auditores fiscais porque é desde muito tempo que 

o Ministério do Trabalho vem com a carência enorme de auditores e de funcionários em 

geral. Tive a oportunidade de acompanhar isso há muito tempo como bancário. Já há 

muitos anos o Ministério funciona assim.  

Faz uma demanda e se estabelecem algumas prioridades e se fiscaliza aqui. Até 

porque diante da carência de pessoal acaba sendo uma medida de eficiência. Ao invés 

de sair por aí acertando aonde tem alguma coisa errada e que teria uma probabilidade de 

acertar aonde se tem coisas erradas, mas de boa parte ficar fiscalizando aonde não se 

tem. A parte de já se ter denúncias e indicações permite que se vá a fiscalização aonde 

de fato se há uma denúncia. A probabilidade é de se ter alguma coisa errada 

acontecendo lá e então isso diante da ausência de mais funcionários ganha eficiência.  

É reconhecer que o conjunto de auditores tem um trabalho feito e relevante, e, 

tem apontado fatos que são inclusive noticiados das irregularidades que tem. Portanto, 
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faço esse registro que julgo importante. Por outro lado, nas colocações feitas, e de fato a 

fiscalização às vezes vai no caso individual no funcionário que tem uma irregularidade 

na contratação. Então, acho que já fizemos e acho que a sugestão é que pudéssemos ter 

informações das próprias OSS, e da forma da contratação que eles utilizam.  

Se eles contratam seus funcionários todos pela CLT, se contratam como 

autônomos ou via outros processos e analisar a partir daí se esses processos estão 

previstos em nossa legislação ou não. Eu acho que ganharíamos, porque um processo de 

solicitar uma investigação é claro que é sempre possível e é bom que se faça e se tiver 

as informações disso.  

Mas, eu acho que a sugestão que eu faria Presidente, é que pudéssemos solicitar 

as próprias OS quando aqui comparecem ou quando temos dúvidas, as formas de 

contratação que eles usam dentro do que a legislação permite ou não, para que 

possamos ter essa informação, vamos dizer assim, no atacado, de forma a receber dentro 

do prazo da vigência do funcionamento dessa CPI.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem, Excelência. 

A ADIN 1923, a que se referiu o nobre deputado Carlos Neder, a procuradoria da Casa 

já vai encaminhar a todos os senhores deputados o acórdão e também vai fazer um 

relatório mais rápido e que fique fácil a leitura dos senhores deputados. É claro que a 

Assessoria acaba lendo por inteiro, mas, para que os deputados entendam melhor. Eu 

também vou solicitar a Assessoria jurídica da Casa e a procuradoria que encaminha 

todos nós deputados a legislação pertinente e estadual sobre as OSS comemorando os 

20 anos, no que se diz respeito a contratação de servidores. 

Na contratação de funcionários e qual é a forma de contratos com aqueles que 

vão prestar serviços, se é CLT, PJ, do que se trata. Da seguinte forma também vou 

solicitar mais uma vez que a procuradoria jurídica da Casa nos dê as informações, já que 

a CPI é para apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com as 

organizações sociais de saúde, e, como disse o nobre deputado Carlão Pignatari, até 

aonde alcançamos isso.  

Eu tenho o meu entendimento, se é um contrato e existe irregularidade, se é para 

aprimorar a legislação que aqui principalmente estamos além de denúncias, mas, para 

aprimorar para que não ocorra mais certos problemas que são vistos e que possamos 

aprimorar essa legislação. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem mais alguma 

pergunta ao Dr. João, senão eu farei alguma. 
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Dr. João, obrigado pela sua presença aqui, nós verificamos o seguinte. O 

Tribunal de Contas fiscaliza formalmente a relação dos contratos, se eles são cumpridos 

ou não, e eles fazem uma fiscalização trimestral. A Secretaria de Saúde do Estado não 

fiscaliza nada de pessoa, eles falam em metas a serem cumpridas, muito superficial até 

então. Os senhores não têm gente para fiscalizar. E, esses recursos são grandes, 

importantes, já houve e o senhor nos disse algo aqui importantíssimo que a SPDM tinha 

45 mil funcionários e que eles foram colocando dentro da regra e da legislação, abrindo 

o CNPJ e porque isso nos trouxe agora, pelo menos a mim, uma preocupação muito 

grande, se o senhor puder dizer a data que encontrou isso.  

Porque se ela tinha 45 mil funcionários e prestava serviço em contratos que não 

era do Estado, será que esse pessoal está sendo colocado na prestação de contas e de 

contratos do Estado ou não? De São Paulo, ou de outros hospitais, prefeituras, é uma 

dúvida que fica, porque não tem como. Como é que se faz isso, é um rateio? Fica bem 

estranho, ter um contrato guarda-chuva que chamamos e fica uma coisa meio estranha. 

Então, nós queremos parabeniza-lo pelo trabalho do senhor e dos seus colegas porque 

foram regularizando isso, como se não fosse regra, todos sabem que é uma regra, então 

pelo que vemos as OSS vão fazendo pela falta talvez de uma legislação mais específica 

e que determine tudo o que é OS e o que não é, como se deve fazer.  

Isso podemos fazer aqui e definir até a forma de contratação. O Estado de São 

Paulo vai contratar OS e a forma de contratação que eles têm é essa. É uma forma deles 

fiscalizarem o custo e verificarem quanto custa isso. Então, em que data foi que os 

senhores encontraram a SPDM e todos esses problemas dos 45 mil funcionários que não 

tinham CNPJ próprio, e até fora do Estado? 

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Agora.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Agora?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – A última que ainda está pendente 

de regularização e não me recordo se é o Mato Grosso ou Rondônia, por um problema 

administrativo e eles já encaminharam e não tem ainda o CNPJ em mãos, e, os outros 

estados já criaram seus próprios CNPJ e os funcionários já foram alocados do ponto de 

vista de registro e alocação para os estados, mas, até então estavam todos aqui.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Os senhores quando 

fazem a fiscalização chegam ao ponto de fiscalizar se o funcionário veio trabalhar ou 

não. Ou não cabe esse tipo de fiscalização?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Não cabe. O que cabe é saber, por 

exemplo, que algumas atividades que são por demanda legal, como, por exemplo o 

SESMT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

que as empresas têm de constituir. Esses têm obrigatoriamente que cumprir com o 

horário e executar o que a lei prevê, ele não pode ter desvio de função. Não pode estar 

fora daquela atividade. Então, nesse caso sim. Agora, fora disso seria um contrato 

comercial, quer dizer, se o contratante contratou para fazer isso e se o funcionário não o 

faz.  

Então é um contrato comercial e não é a legislação trabalhista que vai verificar 

isso. Mas, de toda a forma eu acho que tem um campo enorme de trabalho para o 

Ministério do Trabalho dentro do aspecto dessa relação que os senhores apontaram aqui 

hoje. É tudo uma questão de priorizar mesmo, e, dedicarmos atenção a isso, só que essa 

não é de iniciativa do auditor, ele não vai aonde quer. Ele vai dentro das prioridades do 

Ministério. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Entendi. Existe mais 

alguma... O senhor falou da SPDM que é uma delas, até pelo número grande e que nos 

deixou perplexo, de 45 mil pessoas.  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – É enorme.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Esse trabalho foi feito em 

alguma outra OS? O senhor tem conhecimento? Esse tipo de problema ocorreu em 

outras OSS também?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Olha, como eu disse no início e no 

histórico das minhas fiscalizações, eu não encontrei a outra OS. Eu fiscalizo muito os 

hospitais, mas, os hospitais públicos com contrato com a OS como a SPDM não. Eu 

tenho agora o Hospital São Paulo e uma relação de hospitais que são atendidos pela 
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SPDM e que fizeram parte do escopo dessa fiscalização. É diferente fiscalizar o hospital 

e é um tipo de tomador de serviço, porque a OS é uma mantenedora.  

Então não é o contratante, ela é uma prestadora de serviços dentro do hospital. 

Então no escopo das minhas fiscalizações eu só tenho a SPDM como mantenedora 

fiscalizada. Tem uma enormidade de hospitais de São Paulo e toda a nossa região. Mas, 

como mantenedora somente a SPDM. Isso não impede que expandamos isso quando for 

necessário.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Então até para entender 

um pouquinho, o senhor disse que os diretores não entram no sistema de transparência 

porque não são servidores públicos. O senhor não acha que deveria entrar, já que eles 

recebem recursos públicos e eles podem estar sendo remunerados, eles não deveriam 

estar na lei da transparência? É uma falha da lei? Poderíamos aprimorar?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Eu acho que sim. Eu posso dar a 

minha opinião pessoal.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – A sua opinião pessoal é 

importante.  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Não de auditor.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Tem 33 anos... 

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – ... Acho que não estamos mais na 

época de termos nada em caixa preta. Então, principalmente quando uma entidade é 

subsidiada com o dinheiro público. Não tem como não poder entrar nessa caixa preta. O 

Ministério do Trabalho pode, mas aí um ato de fiscalização específica. Mas, a 

comunidade toda deveria ter acesso a isso. Essa é uma opinião minha e não do 

Ministério Público do Trabalho, não posso misturar as coisas aqui senão eu atropelo. 

Então, a minha opinião pessoal de cidadão eu acho que não estamos mais na época de 

termos caixa preta.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Muito bem. Deputado 

Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Apenas uma última pergunta, o 

Ministério do Trabalho e a delegacia que dialoga com que promotorias do Ministério 

Público Estadual e com que órgão do executivo estadual nessas ações de fiscalização?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – O Ministério Público do Trabalho, 

então, por exemplo, nós recebemos demandas que vem do Ministério Público por 

denúncias que eles estão encaminhando em processos e que pedem fiscalização, isso é 

muito comum e é prioritário. E, também quando encontramos empresas e empregadores 

resistentes. Então ele recebe um hall de primeiras autuações e multas, e, ele resiste em 

corrigir uma situação irregular, ele é multado novamente em dobro, e, na terceira vez 

solicitamos o apoio do Ministério Público, que é instaurado em paralelo com um 

processo do Ministério Público.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Eu gostaria Sr. Presidente, olha que 

interessante, as fundações privadas, por exemplo, as fundações de apoio são privados e 

de direito privado. No entendimento do Ministério Público é que nesse caso cabe a 

promotoria das fundações fazer o controle e a fiscalização. Entretanto, as fundações 

públicas ou outras modalidades de gestão pública devem ficar sob a responsabilidade da 

promotoria de patrimônio público. Então há uma separação dentro do Ministério 

Público em relação a quem cuida das ações privadas, de direito privado, e, quem cuida 

dessas fundações ou outros órgãos sob gestão pública, seja administração pública direta 

ou indireta, ou de outras formas, que ficaria sob responsabilidade das fundações. 

Inclusive a decisão que vamos tomar e se vamos insistir ou não com a vinda do 

Arthur e da Dr. Dora, e exatamente para sabermos quem cuida do que. Eu queria 

perguntar ao senhor se em relação ao Ministério Público do Trabalho também há esse 

tipo de separação.  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Esse encaminhamento nosso é 

sempre para o Ministério Público do Trabalho e ele dirige a outros ramais dentro do 

Ministério Público quando ele acha que não é da competência dele. Mas, o nosso 

relacionamento é sempre com o Ministério Público do Trabalho, mas, ele afeta a 
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legislação trabalhista. O senhor havia perguntado também sobre o Executivo. O nosso 

relacionamento com o Executivo direto não há.  

Não de meu conhecimento, a não ser com algumas entidades. Algumas, por 

exemplo, o corpo de bombeiros quando é necessário, a vigilância do município, então 

existe... O auditor não pode prevaricar. Quer dizer, quando ele sabe de uma 

irregularidade que é de conhecimento dele ou conhecimento público e que não está afeta 

a sua área de atuação, mas, afeta a área de atuação dos bombeiros ou da vigilância, ele é 

obrigado a encaminhar para lá e encaminha com um ofício solicitando providências.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Eu queria fazer a última 

pergunta, se for o caso, os senhores deputados não desejam mais? O senhor falava de 

quem é a responsabilidade. O senhor tem um caminhão e ele é contratado para 

transportar uma carga, e esse caminhão causa um acidente com vítimas fatais, com 

outro veículo, o motorista dessa carreta é terceirizado porque agora pode.  

E eu não consigo entender como a responsabilidade por toda a idealização a 

quem veio a óbito e danos materiais desse acidente não seja de quem é o proprietário do 

equipamento e de quem tem o contrato. Não pode. Senão ninguém tem 

responsabilidade, virou uma baderna. No meu entendimento, não sei o que o senhor 

entende e queria saber a sua opinião.  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – A minha opinião é exatamente 

coincidente com a sua. Quem contrata é responsável pelos instrumentos que fornece ao 

trabalhador e é responsável pelo ambiente de trabalho que ele oferece ao terceiro ou ao 

quarteirizado, e, ele é o dono do empreendimento, ele é o responsável. Agora, existe 

publicado a dez dias, um parecer do ministro do trabalho, contrariando essa opinião. 

Isso causou um mal-estar com os auditores porque o Ministério do Trabalho não pode 

legislar, mas ele dá uma interpretação sobre isso, dizendo da responsabilidade do 

contratado ao invés do contratante, mesmo quando há vínculo empregatício, claro e 

estabelecido pela CLT.  

Com assiduidade, onerosidade, todos os critérios que estabelecem um vínculo 

empregatício. Isso causou um mal-estar e um entendimento na aplicação da Legislação 

com relação as relações de contrato de trabalho. Então, a Anamatra fez uma 

manifestação exatamente se opondo a esse tipo de parecer, e, os auditores ficam em uma 

situação difícil, porque se tem por função interpretar a legislação e interpretar de acordo 
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com a sua interpretação. Mas, os pareceres internos que definem através de notas 

técnicas a forma de proceder se contrariam a sua concepção do que é legal e do que está 

escrito, se perde um pouco isso e se é obrigado a atender essas notas técnicas internas 

que são um problema.  

Isso varia de governo para governo. É complicado. A legislação é muito clara, se 

for lida ao pé da letra. Mas, as interpretações são muito variáveis em função de quem 

está no comando. Isso é um problema. É claro que o trabalhador sofre com isso, mas, o 

auditor também sofre bastante.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Entendi. Agora, então, na 

sua opinião e no seu entendimento, cabe uma pergunta que parece, não sei se pertinente, 

mas vou fazer. O Estado contrata uma OS e ela contrata na minha opinião, quarteirizado 

e o contrato quinterizado. Quem é o responsável por tudo, seria o governo do Estado 

que contratou a OS, porque nos contratos temos o conhecimento que eles dizem que 

toda a responsabilidade é das OS, e, de quem é a responsabilidade?  

O senhor falou do contratado, é claro que eu dei o exemplo do caminhão, o 

senhor falou sobre isso. Mas, de quem é a responsabilidade na sua opinião, é do 

Governo do Estado, do contratante da OS ou da OS?  

 

O SR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA PRADO – Então, o senhor me permita 

responder como João José e não como auditor porque eu não posso falar em nome do 

Ministério nesse sentido. Mas, eu não tenho dúvidas que se o hospital ele pertence ao 

governo do Estado, o estabelecimento é dele. Qualquer tipo de contrato que ele faça ele 

não delegará a responsabilidade. Então, ele contrata porque ele tem o direito e o dever 

de selecionar, e, de habilitar quem ele coloca lá dentro, e, se ele faz isso de forma errada 

ele é responsável. Ele tem que estabelecer e principalmente quando se trata de dinheiro 

público.  

Então, se ele usa o dinheiro público na contratação ele tem que estabelecer os 

critérios e a forma de auditar, os parâmetros desse contrato que está sendo feito e eu 

creio que a minha opinião é essa. Sem dúvida ele não delega isso. Agora, quem for 

contratado, ele pode ser responsabilizado se ele não cumprir com aquelas regras como 

foi estabelecido. Mas, eu digo, não é só como eu havia dito antes, não é só o produto 

final que interessa. Os meios são importantes.  
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Quer dizer, eu prometo 500 consultas por dia. Mas, de que forma? Senão, toda a 

responsabilidade que eu tenho como contratante de prestar um serviço em tais 

condições, na forma em que eu subcontrato alguém e não transmito as mesmas 

condições e eu estou aceitando que esse contratado preste o serviço de qualquer forma. 

Não pode, eu creio que os parâmetros iniciais e previstos na legislação têm de ser 

mantidos até o quarto ou quinto, seja o que for.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Entendi. Fica difícil, 

porque quando se trata o serviço dentro do MEI, ainda se pode fazer uma compensação 

se a OS não paga o servidor ou o funcionário, já aconteceu isso. Agora, me parece que 

alguns contratos as OS recebem com três meses de antecedência. O Governo do Estado 

que paga três meses de antecedência a OS para um serviço que ainda não foi prestado, 

quer dizer, é um caixa que fica lá. 

Imagine só, falta tanto dinheiro na saúde, se isso fosse feito mês a mês teríamos 

um fluxo de dois meses, e um controle que seria melhor. Então é isso que temos de 

começar a olhar na legislação que aprovamos há 20 anos, e, que muita coisa mudou. 

Mas, eu pergunto aos senhores deputados se existe mais alguma pergunta ao Dr. José 

João que veio aqui e que nos respondeu tudo que foi necessário. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Pela ordem, Sr. 

Presidente.  

 

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

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Vossa Excelência está considerando a 

possibilidade de estabelecer alguns quesitos que seriam encaminhados a delegacia do 

trabalho? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – É claro, é só o senhor 

formular para nós o requerimento e encaminharemos lá o ofício que for necessário, não 

há problema Excelência. Como já havíamos determinado convocada a sessão para 

amanhã às 11 horas, e, com a pauta se os dois promotores aqui vierem nos termos do 

Art. 45 e inciso III do regimento interno. Irei convocar aos senhores deputados e 
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membros dessa CPI para uma reunião extraordinária a realizar-se amanhã, 30 de maio, 

às 11 horas nesse local.  

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. - Só para solicitar se pudesse ser mais cedo, existe essa possibilidade? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Não há problema, os 

senhores é que...  

 

O SR. - ... Nós tínhamos ficado de discutir isso ao final... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – ... Exato.  

 

O SR. - Agora estamos sem quórum.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Estamos sem quórum... 

 

O SR. - ... O Presidente tem a prerrogativa...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – ... Vossa Excelência me 

recordou que realmente ficamos de definir esse item ao final da sessão. Pois não.  

 

O SR. - O Presidente tem a prerrogativa de colocar mesmo que seja sem 

quórum, mas...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – ... Eu não posso, 

Excelência.  

 

O SR. - Não pode? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Não posso. 
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O SR. – Então, a discussão está terminada.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Amanhã não haverá 

sessão. Mas, temos as sessões marcadas da semana que vem, inclusive vamos colocar, 

na semana que vem até para a informação de todos, dia cinco de junho, terça-feira 11 

horas, nós devemos receber o Sr. João Antônio, presidente do Tribunal de Contas do 

Município, que confirmou a sua presença. E, o Dr. Carminho, secretário municipal de 

saúde de Campinas que também confirmou sua presença. 

No dia seis de junho quarta-feira, eu estou ajudando uma reunião reservada com 

os membros da CPI e Assessoria para tratarmos da organização e de interesses da CPI. 

Depois, dia sete de junho, quinta-feira às 14 horas, estão convidados o Dr. Didier 

Roberto Torres Ribas, do Seconci, que cuida da Cross. E o Dr. Michel Fukusato, 

servidor e sócio da empresa Sam Clínica Médica. Essa é a nossa pauta para a semana 

que vem. Quero agradecer muito a presença...  

 

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

 

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

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Presidente, temos a confirmação do 

recebimento dos ofícios no Ministério Público Estadual? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Temos sim, vamos 

encaminhar.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA – PT - Eu gostaria de ter a cópia para que eu 

posso dialogar com os dois promotores sem prejuízo da ação de V. Exa. mas não temos 

uma previsão de data. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID – DEM – Não, Excelência, já que 

não temos amanhã, se eles quiserem vir quinta ou na terça, ao invés de ouvirmos dois, 

ouviremos três, ou dia cinco ou dia sete de junho, não tem problema. Acho que 

procuramos ser mais rápidos nas perguntas e encaixamos os promotores sem problema 
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algum. Há tempo para que façamos isso. Agradeço a presença dos senhores deputados, 

da Assessoria, do representante do Tribunal de Contas, e, quero agradecer ao Dr. João 

José de Souza Prado, auditor fiscal do trabalho pelas suas informações, muito obrigado.  

 

O SR. - Muito obrigado, foi um prazer.  

 

* * * 

 


