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CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

12.09.2018 - Manhã 

 

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

regimental, declaro aberta a 27ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

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

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

pelas prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados Cássio Navarro, 

Marco Vinholi, Carlos Neder, Edmir Chedid - na Presidência -, Cezinha de Madureira e 

Barros Munhoz. 

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente,  solicito a dispensa da 

leitura da Ata. 

 

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

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

Quero registrar a presença dos nobres representantes do Tribunal de Contas do 

Estado, Gustavo Pereira; e do Município, Pericles dos Santos Brito.  

Objeto da reunião. Esta reunião foi convocada com a finalidade de: 

Item 1 - Proceder à apresentação dos sub-relatórios; 

Item 2 - Discutir e deliberar o relatório final dos trabalhos. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu dei entrada com um 

ofício, hoje, tratando de um acórdão do Tribunal de Contas da União - o Acórdão n
o
 

3.239, de 2013. Eu peço a V. Exa., uma vez que o ofício foi entregue hoje, que seja 

providenciada uma cópia do mesmo para cada um dos membros da CPI, especialmente 

para nós sabermos se o Tribunal de Contas do Estado vem acompanhando as 

orientações emanadas do Tribunal de Contas da União. Trata-se de um processo em 

curso no Tribunal de Contas da União, com várias orientações para a Secretaria de 

Estado da Saúde e a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo.  
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Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de levantar a Vossa 

Excelência. Que seja providenciada uma cópia física desse ofício, uma vez que ele foi 

entregue hoje, e é importante que nós conheçamos o que vem sendo analisado no 

Tribunal de Contas da União, que infelizmente não se fez presente nesta CPI. 

A segunda questão, Sr. Presidente: nós aprovamos alguns requerimentos de 

convite e convocação que acabaram não sendo realizados. Exemplo: senhor Márcio 

Cidade Gomes por duas vezes marcou a vinda e, nesse sentido, ele acaba não sendo 

ouvido. E outros requerimentos sequer chegaram a ser apreciados, como é o caso do 

senhor Danilo Druzian Otto. Pergunto a V. Exa. se no relatório final, cujo teor ainda 

desconheço, nós fazemos menção às oitivas aprovadas e não realizadas e àquelas que 

não chegaram a ser votadas. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente, entendo que a CPI teve 

uma função primordial nos trabalhos da Casa e que já vem demonstrando um êxito com 

todo o material apresentado, pelo qual agradeço a todas as sub-relatorias que 

encaminharam, embora um pouco tarde. Penso que dificultou um pouco para que nós 

tivéssemos concluído até esta manhã o relatório final da CPI. Mas gostaria, ainda, de 

agradecer a Rosibel, Camilo e Leo por terem feito toda a assessoria e pedir para que 

sejam distribuídas cópias do relatório a todos os deputados, para que tenham em mãos e 

a gente possa começar a fazer a apresentação. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Excelência. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, dada a magnitude da CPI, eu 

entendo que nós precisamos receber o relatório e ter um tempo para a leitura. E 

oportunamente discuti-lo e votá-lo. Então, para não requerer que a leitura seja feita, eu 

requereria uma suspensão. Já tem reuniões convocadas. A gente marcaria numa 

determinada reunião dessas que já estão convocadas, para retomar os trabalhos, e aí nem 

precisaria ser lido o relatório. A gente leria e dispensaria a leitura. Essa é a minha 

proposta. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu concordo com o 

deputado Barros Munhoz. Acho que o documento poderia ser dado como lido para 

efeito de publicação. E nós precisaríamos ter um tempo de análise desse documento. 

Inclusive, no sub-relatório da capital, eu fui além ao propor que eventual proposta de 

projeto de lei, ao invés de ser formalizada como tal, deveria ser colocada em consulta 

pública, de tal maneira que nós possamos ter a certeza de que ela expressa uma visão 

mais ampla do que aquilo que nós pensamos fazer aqui.  

Tanto é verdade que num seminário organizado pela CPI nós observamos vários 

questionamentos em relação à redação do projeto de lei. Então, penso que nós devemos 

ter um tempo para a análise dessa proposta de relatório e, ao mesmo tempo, pensar na 

possibilidade de que um eventual projeto de lei fique em consulta pública antes da sua 

formalização. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Entendo que essa convocação do nobre 

deputado Barros Munhoz é cabível, mas gostaria ainda de informar aos deputados sub-

relatores que no relatório final foram respeitadas as sub-relatorias e que foi colocado na 

íntegra através de anexo. Então, todo o trabalho que foi desempenhado pelos nobres 

deputados faz parte. Mas estou de acordo com o pedido. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, quero falar a V. 

Exa. e aos demais da preocupação de nós não termos aqui muito mais tempo, pelo prazo 

em que se esgota a CPI. Realmente, é de grande valia nós suspendermos para ler o 

relatório e evitar, na próxima reunião, ou agora, a leitura e discussão sem conhecer a 

fundo o que foi feito no relatório. Então, concordo em suspender os trabalhos. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sr. Presidente, queria cumprimentar os 

parlamentares aqui presentes. Não estou colocando questões partidárias, mas 

cumprimentando a todos, cada um com um foco importante na CPI. Nós fomos a fundo, 

aqui, em vários temas importantes, que são de interesse público do estado de São Paulo. 

Concordo com os nobres colegas; está até quentinho o relatório que chega para a gente. 

Mas, como a gente tem imprensa aqui, tem todo um acompanhamento nesta CPI, eu 

queria pedir que o relator pudesse fazer um breve resumo sobre o que foi colocado no 
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relatório. Daí sim, a gente dá como lido e suspende ou levanta, para na próxima reunião 

a gente poder votá-lo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, é claro que cada 

um aqui tem a sua opinião. Mas, dado o tamanho do relatório, sobretudo com a nossa 

responsabilidade de votá-lo ou não, discutir a leitura ou não, acredito, deputado Marco 

Vinholi, com todo o repeito à opinião de V. Exa., ser mais cabível a gente dar uma lida 

no relatório. E posteriormente, na próxima reunião, o deputado Cássio Navarro faria 

uma explanação dos tópicos daquilo que foi feito no relatório, para nós ganharmos 

tempo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, é exatamente isso. É 

absolutamente impossível a gente, através de uma leitura, principalmente se for 

superficial, pior ainda... Acho que o ideal era a gente encerrar esta reunião e combinar, 

já deixar definido que na reunião das 14 horas nós voltaríamos a nos reunir. Aí, seria 

feito isso; seria feita a leitura de um relatório e a gente poderia começar a discussão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Posso fazer uma sugestão, 

Excelências, ouvindo a todos aqueles que estão aqui? Nós suspenderíamos a reunião até 

as 14 horas para que as assessorias dos deputados pudesse fazer a leitura mais detalhada 

e para que elas possam até informar os senhores... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Anotar os apontamentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Os apontamentos etc. O 

importante é salientar a V. Exas. que o prazo da CPI termina segunda-feira. Seria 

importantíssimo que esta CPI não terminasse sem um relatório votado, seja ele qual for, 

da forma que for. Então, eu pediria aos deputados, se todos concordarem, que façamos a 

suspensão. Voltaríamos às 14 horas. E poderíamos dar como lido o relatório... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Após a reunião das 14 horas; agora, não. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Após as 14 horas, para a 

gente agilizar os trabalhos. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Até sugeri que fosse hoje 

exatamente para isso, para não atrasar os trabalhos. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, só para deixar 

claro que uma palavra às vezes é mal falada, uma vírgula etc. É mal entendida, melhor 

dizendo, desculpe. Não é que leiamos o relatório e às 14 horas já fica acordado para dar 

por lido. Acho que temos que fazer os apontamentos e daí então haverá as discussões ou 

não; a leitura, sendo dado por lido ou não; e assim sucessivamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está correto, Excelência. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Não, eu gostaria de dizer que fico de 

acordo com o retorno às 14, até para dar oportunidade, porque temos os apontamentos. 

Mas, mesmo fora do momento da reunião aqui, estou na Casa, à disposição de todos os 

deputados para até esclarecer, talvez, algum ponto que saiu do relatório, como, por 

exemplo, essa consulta pública colocada pelo nobre deputado Neder, que está 

contemplada no relatório, sim, mas é importante essa leitura para que fique bastante 

claro tudo aquilo que nós montamos, através do estudo do que vocês apresentaram 

também. 

Então, da minha parte, de acordo, só para deixar as coisas claras aqui. 

 

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

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - A proposta do deputado Carlos Neder é 

que o relatório distribuído, nós pudéssemos ler, mas se fosse dado como lido. Essa 

proposta é uma proposta que visa a nós não travarmos os trabalhos da CPI, e poder tê-lo 

votado, se possível hoje.  
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O que nós estamos dizendo agora é que vai para as duas horas, para daí, sim, nós 

começarmos a leitura do relatório, para daí, sim, nós vermos a possibilidade de colocar 

apontamentos. 

Então, a minha proposta é diferente. Eu queria, sim, podermos suspender, pode 

ser feito agora, pode ser feito mais tarde, mas é importante o relator colocar o ponto de 

vista dele para toda a sociedade paulista. Um breve resumo está sendo colocado aqui, 

cada um coloca seus apontamentos, mas podermos tê-lo como lido, dado como lido, e 

nós abrirmos a reunião das duas horas, já com o relatório dado como lido. 

Evidente que pode haver outros votos; cada um pode colocar os seus 

apontamentos. Senão, nós vamos postergando, vamos jogando. Foi para as duas horas. 

Chegam às duas horas e, se tivermos que ler, são 147 páginas. Se não votarmos hoje, e 

possivelmente, fica com uma dificuldade para amanhã também. 

Quero deixar esse alerta e pedir que nós déssemos como lido agora, nesta 

suspensão. Voltássemos às duas horas, com esse relatório já lido. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente,  caso prevaleça essa ideia 

de dar como lido o documento, não havendo sentido nisso, pode ser um problema 

regimental.  

Apenas peço que a versão da minha parte, que diz respeito ao relatório da Capital, 

seja a que eu entreguei agora, porque ela incorpora a questão do Tribunal de Contas da 

União. Não era do nosso conhecimento, então há uma versão de ontem e a de hoje, com 

uma pequena alteração, que inclui a questão do Tribunal de Contas da União. Então, 

peço que seja incorporada essa versão.  

Acho que o deputado Barros Munhoz poderia nos orientar aí, se é cabível ou não 

dar como lido, ou se nós vamos fazer a leitura.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Com toda franqueza, eu acho que há uma 

preocupação de encerrar. Acho que todos estão querendo encerrar. Essa preocupação é 

totalmente descabida. O lógico, correto, é isso, que cada um vai fazer a lição de casa. 

Vai levar, isto aqui são 147 páginas. Temos que ler devagar, anotar os pontos que ele 

esclareceu. Aí, faz-se uma reunião, esclarece o que tem que ser esclarecido, o relator faz 

a apresentação que desejar fazer e aí, sim, dá-se por lido e faz-se o que tem que fazer. 
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Por isso que eu fiz a proposta de fazer hoje, e não amanhã. Se fosse para amanhã, 

aí poderia se entender como procrastinatório. Como vai ser hoje, não há problema 

algum. Hoje nós encerraríamos a discussão, daria por lido. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu entendi que dar como 

lido não seria nenhum juízo de valor, apenas dar publicidade ao relatório. Não quer 

dizer que haja concordância da nossa parte, cada um, em relação ao teor do relatório, 

que sequer eu conheço, inclusive o teor do relatório. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O fato é que depois de lido, ele já vai para 

discussão e votação. E não é bem isso. Nós podemos fazer isso na reunião das duas ou, 

então, vamos ler o relatório. Nós vamos ficar só perdendo tempo. É muito melhor o 

relatório, ao invés de ser lido agora pelo relator, cada um, por seu gabinete, começar a 

trabalhar na leitura e nos apontamentos. Às duas, faz-se o que tem que fazer e já se parte 

para a discussão. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Vamos aceitar, vai até as duas, não há 

problema nenhum, vamos tocar, mas vamos ficar alertas também, para nós podermos 

encerrar esta CPI com relatório aprovado, que aponte as questões do estado de São 

Paulo. O que não podemos é ficar discutindo hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, 

segunda o dia inteiro, e não termos o relatório aprovado. 

Sabemos que essa prática já ocorreu em várias CPIs desta Casa. Não estou falando 

que o deputado Barros está fazendo isso. Mas que fiquemos alertas, e todos os que estão 

aqui acompanhando, também.  

Agora vamos para as duas horas da tarde. Nós vamos abrir, os deputados farão os 

apontamentos, e poderemos, enfim, ler esse relatório e dar por discutido. 

 

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

esse. Acho que todos os deputados querem terminar este trabalho bonito, que todos 

fizeram, de levantamento. Acho que essa leitura do relatório é importantíssima, claro 

que se ganha tempo, dentro do gabinete de cada deputado.  
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O deputado Cássio Navarro já se colocou à disposição para, independentemente 

da discussão que vai ocorrer, do relatório, e possível até modificação do relatório, caso 

isso seja determinado por V. Exas., para que terminemos. Acho que todos estão 

centrados em terminar a CPI. 

Vamos anexar o ofício de V. Exa., nobre deputado Carlos Neder. E já caminhando 

rapidamente para o relator, para ele já, se for o caso, anexar. 

Quero pedir a atenção dos senhores. São três minutos de um vídeo. É um vídeo de 

um seminário que foi feito aqui. Foi um seminário bastante discutido. Pode até embasar 

os senhores deputados e assessorias, em função dos relatórios dos sub-relatores e do 

relator final, que trouxe muito conteúdo.  

Quero até agradecer a toda a assessoria que trabalhou nessa área dos deputados, a 

nossa assessoria, da comissão, do ILP, que fez um debate importante para trazer mais 

subsídios. Então, se os senhores tiverem tempo, sei que estão todos querendo fazer a 

leitura já do relatório, vão deixar até de almoçar, mais uma vez. Mas são três minutos 

só. Pode ser? 

Na verdade, não são três. São quinze. Desculpe, a assessoria me colocou aqui. 

Mas vamos fazer o seguinte. Verifiquem, se quiserem. Quem não puder ficar porque já 

quer olhar o relatório, verificar, deixe a reunião. Nós passamos um “link” para quem 

quiser olhar. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Ao “link” nós assistimos agora, 

no gabinete. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Para nós ganharmos tempo. 

Não é isso? Pode ser? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pode ser. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Acho que facilita. Quem 

quiser assiste.  
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Nós temos duas horas e 10 

minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Posso dar início? 

Quero agradecer a todos os senhores deputados, por todo o trabalho realizado, à  

assessoria.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - E agradecer à tecnologia que 

existe hoje, porque vamos ao gabinete e assistimos lá mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Além de tudo, tem que 

agradecer a toda a assessoria, de todos. O que há de documento aqui atrás! Se for 

necessário verificar, vejam o que há de documento da CPI, que foi analisado, e que vai 

ficar arquivado por um tempo, lacrado. Então, existe toda a tecnologia, V. Exa. tem 

razão. Mas o trabalho das pessoas, de inteligência, foi fundamental. 

Vou passar o vídeo. Àqueles que quiserem já ir para o gabinete, solicito à 

assessoria que já passe o “link”. Obrigado a todos. 

 

* * * 

 

- É exibido vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Como já foi 

acordado, estamos suspendendo a reunião, reabrindo os nossos trabalhos às 14 horas. 

Agradecemos a todos, inclusive a TV Assembleia, que fez a cobertura de todos os 

trabalhos, enriquecendo os subsídios para que os deputados e as assessorias pudessem 

avaliar. 

 Muito obrigado. Até às 14 horas. 

 

* * * 


