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CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

17.07.2018 

 

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

regimental, declaro aberta a presente reunião. Registro a presença dos nobres deputados 

Marco Vinholi, Carlos Neder, Edmir Chedid, Wellington Moura e Carlão Pignatari. Srs. 

Deputados e Sras. Deputadas, V. Exas. são membros efetivos e substitutos da Comissão 

Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as denúncias de 

irregularidades nos contratos celebrados com as Organizações Sociais de Saúde - OSS - 

pelas prefeituras e pelo Governo do Estado.  

Esta reunião foi convocada, nos termos regimentais, para o dia 17 de julho, às 11 

horas. 

 Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

 O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Solicito suspender a leitura, por falta 

de quórum. 

 

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

de Vossa Excelência. Fica dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. 

 Existe uma proposta do calendário da CPI, que já foi distribuída a V. Exas., e 

precisamos fazer essa discussão. Vou fazer um breve balanço da CPI, para que V. Exas. 

tomem conhecimento, enquanto fazem a leitura da proposta.  

 Já temos 117 dias de funcionamento, nos termos do Regimento Interno. Foram 

duas reuniões especiais - uma para eleição de presidente, outra para de vice -, 19 

reuniões de pautas realizadas, 77 requerimentos de deputados deliberados, 118 ofícios 

emitidos, 20 oitivas de testemunhas e convidados realizadas, uma diligência a Unidade 

Hospitalar Estadual gerenciada por organização social e uma diligência à Central de 

Regulação de Oferta de Serviço de Saúde do Estado de São Paulo, Cross. No momento, 

nós não temos recesso. O prazo desta CPI, normalmente, com a data de hoje, terminaria 

dia 19 de setembro. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Esse relatório já foi publicado, foi 

tornado público, é a versão mais recente que nós temos? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É a mais recente, deputado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu pediria que a assessoria da comissão 

nos fornecesse uma cópia para sabermos o que já foi realizado e o que ainda é possível 

realizar.  

Outra questão, Sr. Presidente, para que possamos discutir o roteiro, qual é o tempo 

de fato disponível, supondo, por exemplo, que nós votássemos hoje a LDO, que é pouco 

provável. Na prática, o tempo da CPI está sendo consumido e houve uma diminuição de 

ritmo de trabalho da CPI agora no mês de julho. No mês de julho nós deixamos de fazer 

algumas oitivas e também diligências. Então, a questão é como nós vamos agir diante 

da possibilidade da não votação da LDO, e portanto como nós utilizaremos esse tempo 

do mês de julho. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra o nobre 

deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, vejo que a não votação 

da LDO... Nós podemos só ter ajuda do PT aqui na Comissão de Finanças, nós damos 

quórum e votamos e aprovamos a LDO aqui, para ficar pronta para a Ordem do Dia, 

para que possamos levar em Plenário.  

Então podemos, com isso, o PT parar de ser governo e vir aqui para aprovar a 

LDO da melhor maneira que a Assembleia Legislativa pode fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra o nobre 

deputado Marco Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Verifico aqui que estamos até sem quórum 

para deliberação. Tomei conhecimento agora do calendário. Nós temos aí uma agenda.  

Já tivemos uma grande atividade desta CPI, produzimos bastante coisa. É 

complexa, é bastante informação, houve diligências. Recebi agora esse calendário e, 

como até não tem quórum, gostaria de levar. Vamos ver o que é mais essencial, se tem 

alguém que não foi convocado, que tem que convocar, e trazermos para uma próxima 
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reunião para confirmação aqui, dessa próxima vez com quórum, para podermos 

deliberar. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra o nobre 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, o deputado Wellington 

Moura estava aqui até agora mesmo e ele é o vice-presidente da comissão. Ele não 

retornará, é isso?  

Porque, veja só: foi criada uma comissão especial de inquérito em Americana 

presidida pela vereadora Maria Giovana, que é do PCdoB, e é interessante o tipo de 

investigação feita em Americana pela comissão especial de inquérito que analisou uma 

outra OS denominada Plural e também uma fundação de apoio criada em Americana. 

Claro que as denúncias começaram a envolver o prefeito do MDB e este determinou que 

a Câmara Municipal encerrasse a comissão especial de inquérito.  

Eu espero que a nossa CPI não venha a encerrar os seus trabalhos sem que sequer 

os 13 requerimentos já aprovados sejam efetivamente cumpridos. Nós temos aqui 

requerimento aprovado para ouvirmos o ex-secretário de estado da Saúde, David Uip; 

temos requerimento para ouvirmos o ex-secretário municipal de Saúde, Dr. Wilson 

Pollara; temos requerimento para ouvirmos a Santa Casa de Birigui; um senhor médico 

que opera em nome desta OS; situações envolvendo inclusive profissionais que foram 

forçados a assinar documentos que não condiziam com os serviços prestados. 

Eu pergunto a V. Exa. se nós estamos caminhando para um fim melancólico desta 

CPI ou não, porque eu entendo o seguinte: nós podemos consumir o mês de julho não 

fazendo absolutamente nada, ou nós poderíamos usar o mês de julho para que o vice-

presidente assuma a Presidência se V. Exa. não estiver em condição de assumir, e, na 

presidência do deputado Wellington Moura, nós poderíamos analisar os documentos 

entregues. 

Uma parte deles foi oferecida aos deputados em meio eletrônico. Entretanto, há 

documentos impressos que só podem ser analisados estando disponibilizados em um 

local público e durante o mês de julho. 

Então, eu tenho muita preocupação de que aconteça na Assembleia Legislativa o 

que acaba de acontecer na Câmara Municipal de Americana: uma investigação em curso 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 
 

5 

 

foi bloqueada para que não se pudesse chegar a alguma conclusão, sobretudo analisando 

o envolvimento do prefeito de Americana nas denúncias. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, quero saber se com três 

ou quatro deputados nós vamos continuar. Caiu o quórum. É isso ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O quórum caiu, excelência, 

mas nós estamos aqui no debate... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ficar escutando discurso sobre 

Americana, acho que não é para isso que estamos aqui. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Vossa Excelência colocou a questão do 

PT votar em LDO. Qual é a razão? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só votar, só votar. Vamos votar. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, estou falando de Americana. Há 

algum envolvimento do PSDB em Americana que nos impeça de discutirmos aqui? 

 

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

a palavra ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Porque eu ouvi atentamente ao que V. 

Exa. estava dizendo, e gostaria que V. Exa. me ouvisse. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sim, fez provocações, inclusive. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Posso continuar, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pode, Excelência. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vai haver alguma coisa ou vamos ficar 

aqui sem quórum, fazendo uma discussão que não tem nenhuma validade para nós? Não 

tem validade, se não temos a comissão em funcionamento. Desculpem-me, mas é um 

tema muito importante para todos nós, inclusive com denúncias de parentes do atual 

governador, trabalhando em organizações sociais. Estão nos jornais desses dias. 

Também precisamos trazer isso para a relevância desta Casa. Acho que é isso que 

precisamos discutir. São parentes de primeiro grau. Não posso afirmar que isso é 

verdadeiro, mas são notícias veiculadas nos jornais desse fim de semana. Acho que é 

uma discussão que temos que fazer. 

Ou convocamos para que as pessoas venham... que venha todo o grupo de 

deputados para que realmente possamos fazer a discussão. Sinceramente, gostaria de 

analisar esses calendários. Não sei se foram feitos pelo presidente ou pela comissão, 

mas gostaria de analisar cada um e fazer uma pauta. Nós temos um ano eleitoral, e você 

sabe que cada vez vai ficar mais difícil de termos quórum nas comissões da Assembleia 

Legislativa de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Acho que é importante o 

tema colocado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, V. Exa. chamou uma 

segunda reunião às 11 horas e 30 minutos, não é isso? 

 

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

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ela está mantida, ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Está mantida. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Se houver, eu poderia até as 11 horas e 

45 minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Exato. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu acho que é importante nós termos a 

imprensa aqui, acompanhando. Não sabemos se os deputados estão na Casa e se eles 

darão quórum ou não, como o deputado Carlão Pignatari corretamente coloca. Quais são 

os deputados membros da CPI que estão na Assembleia...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Já solicitei para fazer a 

conferência. Enquanto isso, então, eu dou a presença na Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


