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

declaro aberta a 22ª 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 Organizações Sociais de Saúde - OSS - pelas prefeituras e pelo Governo 

do Estado de São Paulo.  

Registro a presença dos nobres deputados, agradecendo a cada um pelo quórum. 

Deputado Cássio Navarro, relator desta CPI; nobre deputado Carlos Neder; nobre 

deputado Barros Munhoz;  nobre deputado Hélio Nishimoto; e este deputado na 

Presidência. Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

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

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, estou aguardando uma folha 

que foi reimpressa. Eu pediria, portanto, a suspensão da reunião por três minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sem dúvida, Excelência. Fica 

suspensa a reunião por três minutos.  

 

* * * 

 

- Suspensa por três minutos, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Edmir 

Chedid. 

 

* * * 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, de minha parte, agradeço a 

gentileza, o documento já chegou. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Gostaria de 

comunicar aos Srs. Deputados a presença dos representantes do Tribunal de Contas do 

Estado, Gustavo Pereira, que se faz presente, está na bancada atrás do nobre deputado 

Cássio Navarro, e também do Sr. Sérgio Takahashi, representando o Tribunal de Contas 

do município. Muito obrigado. 

Se quiser ficar aqui ao lado do seu colega do Tribunal de Contas do Estado, fique à 

vontade. Muito obrigado pela presença dos senhores e pelo acompanhamento.   

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, na reunião passada eu fiquei 

de trazer a esta comissão os documentos que embasariam o meu requerimento de não 

audiência do servidor público municipal de Amparo, Mário Auler. 

Então, se V. Exa. me permite, eu queria ler o ofício que eu estou encaminhando a 

V. Exa., juntamente com a documentação que, a meu ver, comprova que está correta a 

minha afirmativa. 

O requerimento é no seguinte sentido. “Sr. Presidente, sirvo-me do presente para 

encaminhar esta CPI, por meio de V. Exa., considerações abaixo, bem como 

documentação anexa em relação à convocação do Sr. Mário Auler, conforme 

requerimento em apreciação nesta comissão. 

Não pode ser convocado o Sr. Mário Auler, por não ser ele servidor público 

estadual. Além disso, não há contrato entre o Estado e a prefeitura, por meio de OS, o que 

ensejaria a referida convocação. 

Foi estabelecido, no início da CPI, que seriam convocados funcionários de 

autoridades municipais, se houvesse contrato de gestão entre o estado e a OS, para gerir 

um serviço de Saúde municipal, o que não é o caso. 

O Gamp é uma OS, mas não participou da licitação para fornecer médicos para os 

equipamentos de Saúde municipais Amparo, nessa condição de OS. Participou, com 

outras cinco empresas privadas, em pé de igualdade, de uma licitação que venceu por 
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oferecer menor preço. Documentos A, B, C, D, E, F, que, inclusive, transcrevem o pregão 

havido. 

Repita-se. Ela não participou, nesse caso, de qualquer licitação, convênio ou 

contrato com o estado, mas sim com a prefeitura de Amparo. Documentos A, B, C, D, E. 

Tanto assim que a prestação de contas desse contrato foi feita pela municipalidade, em 

2015 e em 2016. Documento E. Nessas duas contas do município foi apreciado inclusive 

esse contrato da Gamp pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aprovadas por 

unanimidade pelo TCE, inclusive esse contrato da Gamp, que foi apreciado no bojo 

dessas contas de 2015 e 2016 no município.  

Se a Gamp tivesse sido contratada como uma OS para um contrato de gestão 

específico, como todos os que têm sido corretamente analisados por essa douta CPI, aí 

sim seria o caso de se analisar o contrato da Gamp e até ouvir pessoas a respeito dele. 

A propósito, tanto Mário Auler não tem absolutamente nada a ver com esse 

contrato que ele, o contrato, foi assinado como testemunha e, portanto, como autoridade 

do setor a avalizá-lo, o secretário interino da Saúde da época, vereador Antonio Hélio 

Favoretto, por sinal o melhor amigo em Amparo e cabo eleitoral do insigne presidente 

dessa egrégia CPI, deputado Edmir Chedid. 

Aliás, esse cidadão foi secretário da Saúde de Amparo de cinco de janeiro de 2015 

a seis de março de 2015, conforme portaria anexa, documento F, período em que foi 

homologada a licitação, ou seja, oito de janeiro de 2015.  

Por fim, destaca-se que, caso a CPI queira investigar qualquer contrato de gestão de 

equipamentos de saúde do município de Amparo, poderá fazer por meio do único 

contrato de gestão do município entre a Fascamp e a Secretaria de Estado da Saúde da 

AME do município de Amparo, aí sim, atendendo o objeto específico da CPI. Contando 

com a especial atenção de V. Exa., antecipo agradecimentos e renovo os protestos de 

consideração e apreço”.  

Então era isso, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, não 

pode haver a convocação, porque não se trata de um contrato entre o estado e a prefeitura. 

Em segundo lugar, por não ser ele funcionário estadual, e sim funcionário municipal, e 

por não ter absolutamente nada com o assunto, que aconteceu exatamente na época em 

que o Sr. Hélio Favoretto era o secretário da Saúde, tanto no julgamento da licitação 
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quanto na assinatura do contrato. Se alguém tiver que ser convocado, o que não é o caso, 

é o Sr. Hélio Favoretto, e não o Sr. Mário Auler. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, nobre 

deputado. Registro a presença do nobre deputado Carlão Pignatari. Com muita alegria o 

recebemos aqui. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao 

deputado Barros Munhoz se a objeção se estende também aos dois outros nominados, 

porque eram três requerimentos relacionados ao Gamp, não é? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não. Só se refere ao servidor Mário 

Auler, porque ele não tem absolutamente nada com o setor, inclusive. Uma das pessoas 

“convocadas” foi secretário da Saúde, então eu entendo que, se a CPI desejar convocá-

la... Eu entendo que não pode convocar, podia convidar, mas não tenho objeção. Com 

relação ao vereador que faz denúncias, também entendo que não há problema nenhum em 

ser convocado. Não há objeção quanto aos dois, em resumo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Ok, entendi. Sr. Presidente, eu acho que 

seria importante que a assessoria da CPI nos informe se, além desse contrato identificado 

pelo deputado Barros Munhoz, que diz respeito a um AME, se eventualmente houve 

algum outro que porventura possa não ser do conhecimento do deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, não. Entre a prefeitura e o Estado? Só 

existe o contrato da prefeitura com o Estado em relação ao AME. Aliás, com o Estado, 

não; com a Fascamp, que eu mencionei aqui. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Seria um contrato com a prefeitura, não é 

isso? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso. 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 
 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exato. Então, a questão é saber se houve, 

por parte do Estado, algum tipo de contrato com a Gamp que justificaria a vinda de 

representantes. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A Gamp não fez contrato com o Estado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não. Estou perguntando se eventualmente 

há algum que não seja do nosso conhecimento, independentemente do município... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, ótimo, perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós vamos buscar essa 

informação que V. Exa. solicita. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu, como autor do Requerimento n
o
 03, 

sem prejuízo do debate que eventualmente possa ser feito aqui, acho que poderíamos 

aprovar os dois outros e deixar esse ainda sob análise, em face da argumentação trazida 

aqui pelo deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, Excelência. Acho que 

vamos, então, dar continuidade. Eu só gostaria de falar, nobre deputado, que não faço 

questão de que o vereador Helio Favoretto, presidente do meu partido - V. Exa. o 

conhece muito bem, é nosso amigo -, seja convocado aqui, já que o deputado Carlos 

Neder está cuidando disso. Ou que seja convidado.  

Acho que se há algum erro, a CPI está aqui para olhar, verificar. A gente está aqui 

fazendo um trabalho, verificando os contratos das OSs do Estado com o governo e das 

prefeituras também, até porque há recursos do Estado que vão para a prefeitura, recursos 

públicos para que eles utilizem. Não faço objeção nenhuma que ele seja chamado aqui, 

muito pelo contrário, até vou fazer um contato com ele, ver se ele deseja, até, vir aqui, 

porque é importante ele explanar. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu apoio inteiramente, porque realmente ele 

é uma pessoa que pode dar informação a respeito desse conteúdo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo. Dando sequência, 

item nº 1. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, apenas a título de 

encaminhamento, o deputado Barros Munhoz faria a sugestão, ou V. Exa. mesmo? Vossa 

Excelência mesmo chamaria, porque não temos nenhum requerimento relacionado a ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu mesmo chamo, sem 

dúvida nenhuma. Ou todos podemos fazer, em conjunto. Não há problema nenhum, mas 

assumo o compromisso de fazer. 

Dando sequência, item nº 1 da pauta. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente, para poder atender a um 

pedido de um deputado, que não está presente, mas pediu a gentileza que eu pedisse vista 

do item nº 5, porque parece que ele tem algumas informações que parece que impedem 

também de essa pessoa comparecer a esta CPI. Então, só atendendo ao pedido do 

deputado Davi Zaia, pedindo vista do item nº 5. 

 

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

Vossa Excelência. Fica concedida a vista. 

Item nº 1 - Requerimento n° 85, de 13 de julho de 2018, de autoria do nobre 

deputado Carlos Neder - Requer a convocação da Sra. Micheli Aparecida da Câmara 

Rosin, presidente do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde - Gamp, com o 

objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre denúncias, inquéritos, processos 

e contratações celebrados entre esta organização social e municípios do estado de São 

Paulo, em especial os celebrados com o município de Amparo para gestão de serviços de 

Saúde, bem como sobre outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI.  
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 2 - Requerimento n° 87, de 13 de julho de 2018, de autoria do nobre 

deputado Carlos Neder - Requer a convocação do Dr. Geraldo Afonso Moreira Gomes, 

médico e vereador no Município de Amparo, com o objetivo de prestar informações e 

esclarecimentos sobre a representação que promoveu junto ao Ministério Público sobre 

irregularidades no contrato de gestão firmado entre o Município de Amparo e a 

organização social Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - Gamp, 

bem como sobre outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. 

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

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item nº 3... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, a sugestão é que esse item 

fique pendente de votação até que tenhamos a oitiva dessas três pessoas, das duas já 

aprovadas e da que V. Exa. vai convidar. 

 

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

fica suspenso até que possamos receber a oitiva.  

O item nº 4 é de minha autoria e eu não poderia presidir. Solicito ao nobre deputado 

Barros Munhoz, se puder fazer a gentileza, que conduza a Presidência até a votação desse 

requerimento. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Item nº 4 - Requerimento 

n° 91, de 10 de agosto de 2018, de autoria dos nobres deputados Edmir Chedid e Carlos 

Neder - Requer a convocação do Sr. Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, presidente 

da Fundação do ABC - FUABC, ou da Sra. Adriana Berringer Stephan, vice-presidente, 

caso esteja respondendo pela presidência, bem como dos gestores/diretores indicados pela 

FUABC, responsáveis pelos contratos de gestão do Hospital Municipal Dr. Radamés 

Nardini, em Mauá; e do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, com o objetivo 

de prestarem informações e esclarecimentos sobre as unidades supracitadas, além de 

outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. 

Em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o deputado 

Carlos Neder Lula. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, nós estivemos em 

diligência lá no hospital, aguardamos uma hora até sermos recebidos e há 45 dias o 

hospital está sem superintendente. Em que pese o tempo todo em que nós ficamos depois 

numa visita com a diretora técnica, não chegou um representante da Fundação ABC para 

nos esclarecer sobre a dívida que eles estimam em 120 milhões de reais que haveria entre 

o Poder Público com esta fundação. 

Achamos que seria conveniente trazê-los aqui na medida em que eles não 

compareceram nesta visita ao hospital para nós sabermos qual é, exatamente, a situação 

da fundação. Ela presta serviços não só no município de Mauá, mas também, Santo 

André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, entre outros. 

 

 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Esta Presidência coloca 

em votação o requerimento. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que 

estiverem de acordo permaneçam como se encontram. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o nobre 

deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não dá mais tempo de pedir vista, não 

é? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu acho que sim. Eu não 

vejo problema.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Já está em votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não chegou a haver a 

votação ainda. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vossas Excelências decidem, porque ... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Cabe, porque ainda não 

chegou a haver a votação. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Se puder, eu peço vista desse 

requerimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então, autorizada a vista ao 

deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Devolvo a Presidência ao 

nobre deputado Edmir Chedid. 

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

  

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

Barros Munhoz, pela condução dos trabalhos. 

Item nº 5, também há o pedido de vista do nobre deputado Cássio Navarro.  

Item nº 6 - Requerimento n° 93, de 10 de agosto de 2018, de autoria do nobre 

deputado Wellington Moura - Solicita, nos termos do Art. 3º da Lei 11.124/2002, a busca 

e apreensão dos documentos solicitados através do Ofício nº 36, de 2018, enviado em 

17/05/ 2018, reiterado através do Ofício nº 92/2018, enviado em 20/06/2018 (prazo 

expirado em 05/07/2018): “no que tange ao contrato de gestão do Hospital Municipal de 

Cubatão, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Associação Hospitalar Beneficente 

do Brasil, que envia os seguintes documentos: a) relatórios contábeis e financeiros; b) 

relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade; c) 

pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d) descrição dos serviços da 

unidade”. 

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

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 2 - Proceder à oitiva do Sr. Fernando Proença de Gouvêa, presidente do Fórum 

das Organizações Sociais de Saúde, convocado com a finalidade de tratar de assuntos 

pertinentes ao objeto da CPI.  

Comunico aos Srs. Deputados que foi apresentado documento à CPI, informando 

que o Dr. Proença encontra-se com problemas respiratórios, e solicita o reagendamento 

para a próxima semana. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O Sr. Fernando Proença de Gouvêa, ex-

secretário municipal de Saúde, inclusive a quem eu fiz uma homenagem nominando o 

Hospital de Ignácio Proença de Gouvêa, na Rua Juventus, tem dois papéis em 
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importantes momentos na medida em que ele está à frente do Cejam e também do Fórum 

das OSS. 

Infelizmente, o problema de saúde dele é crônico e, provavelmente, esse tipo de 

situação vai se repetir num novo convite a ele. Organização social pagou churrascaria de 

luxo e jantares em boate com dinheiro da Saúde. Rio de Janeiro: almoço de mais de mil 

reais; jantares dentro da Boate da Lagoa, na zona sul do Rio, foram pagos com dinheiro 

da Secretaria Municipal de Saúde pela organização social Centro de Estudos e Pesquisas 

Dr. João Amorim-Cejam. E assim segue a matéria. No Rio de Janeiro, Churrascaria Fogo 

de Chão. 

 Se ele não vier, alguém tem que vir respondendo pelo Cejam. Entendo a situação 

de saúde do nosso amigo, médico, Dr. Fernando Proença de Gouvêa. Entretanto, o Cejam 

e esse fórum precisam ser mais bem conhecidos no que diz respeito ao papel que vêm 

cumprindo, inclusive, no município do Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, Excelência. No 

documento que eles encaminharam, solicitaram reagendamento para a próxima semana. 

Vamos fazer um contato e verificar a situação. Se ele não vier, um representante legal 

dele, um executivo que responda por tudo isso. Até então, temos que entender que existe 

uma boa-fé. O senhor mesmo fala que ele teve problema de saúde crônico. Esperamos 

que ele melhore. Desejamos a ele saúde e melhoras para que ele possa vir aqui. 

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a 

presença de todos os senhores deputados, dos representantes do Tribunal de Contas do 

Município e do Estado.  

 Quero consignar a presença do nobre deputado José Américo e agradecer a toda a 

Secretaria e aos representantes de organizações, conselhos e imprensa. 

 Muito obrigado. 

 

* * * 


