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CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE 

12.09.2018 - Tarde 

 

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

regimental, declaro aberta a 28ª 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 de Saúde - OSS, 

pelas prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Registro a presença dos nobres deputados Cássio Navarro, Carlos Neder, Edmir 

Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de Madureira. 

Dando sequência aos trabalhos, temos que discutir então, já que os Srs. Deputados 

receberam os sub-relatórios e os relatórios - devem ter feito a leitura -, e vamos colocar 

em discussão o relatório. 

Nobre deputado Cássio Navarro. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Conversei com o deputado Cássio Navarro 

e acho que seria de bom alvitre nós fazermos uma reunião sobre a possibilidade ou não 

de um entendimento para a discussão e votação do relatório. Porque se isso não 

acontecer, eu vou obstruir os trabalhos até o esgotamento do prazo da CPI, porque há 

coisas absolutamente inaceitáveis no relatório. Então, eu queria saber, queria indagar de 

V. Exa., indagar do deputado Cássio Navarro, se há essa possibilidade de busca de 

entendimento ou não. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Respeito as orientações do nobre 

deputado Barros Munhoz, mas penso que não só ele, como outros deputados me 

procuraram questionando e indicando algumas modificações no relatório. Inclusive, 

para quem nos assiste e acompanha hoje, ao lado direito de vocês, atrás da assessoria, 

tem uma pilha de documentos, fruto de todo o trabalho desta CPI e que, dificilmente, a 

gente consegue simplesmente a modificação de uma indicação sem que a gente possa 

redigir novamente e vendo os pontos que são atacados ali.  

Por essa razão, entendo que seja cabível, sim, esse momento para uma discussão, 

nobre presidente. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu gostaria muito que algum deputado 

tivesse lido essa pilha, até para poder concordar com o deputado Cássio Navarro. Como 

tenho absoluta certeza de que nenhum leu, eu insisto em que deveria ter um 

entendimento. Quero dizer bem claramente o seguinte: também vou falar para as 

televisões ali, porque o combinado deve valer para todos os deputados - a combinação 

aqui deve valer para todo mundo -, que eu sou a favor daquilo que foi realmente a 

finalidade da CPI, apurar coisas que estavam sendo erradas e precisam ser feitas 

corretamente. E ir a fundo nisso. E a CPI começou muito bem e  fez isso durante uma 

parte do tempo. Depois, descambou para fazer outro objetivo que ela tinha, que eu já 

desconfiava que tivesse, e que é evidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor poderia colocar o 

que é, Excelência, porque o senhor deixa uma dúvida nas CPIs. Acho que é importante 

clarear... 

Desculpe interrompê-lo... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas é importante o senhor 

deixar claro o que são, porque o senhor coloca dessa forma, como o senhor colocou 

diversas vezes. Então, é bom o senhor clarear. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vou clarear, vou clarear. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Que é o seu pensamento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vou clarear, basta haver um entendimento 

partidário. São medidas políticas. A CPI se transformou num instrumento político 

contra o governador Márcio França, pura e simplesmente isso. Pura e simplesmente 

isso. Todas as recomendações boas da CPI, eu aprovo. Todas as representações boas. 

Agora, aqui tem uma proteção a um secretário do governo Alckmin, que foi o Dr. David 
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Uip, que eu assisti a grande parte do depoimento. Pelo menos a uma hora e quarenta, eu 

assisti ao questionamento do Dr. Carlos Neder. Depois, o restante da uma hora seguinte 

eu não assisti.  

Mas, enfim, e passa em branco, como se ele não tivesse falado aqui. Eu vejo 

coisas que são feitas na Prefeitura de São Paulo que também não apareceram aqui. 

Então, é evidente que é um posicionamento político. É muito evidente. Se não há essa 

disposição, então vamos ao enfrentamento. Eu nunca fiz isso. Aliás, vai ser uma 

sensação nova para mim. Nova. Eu ouvi o Rui Falcão ler 17 horas um relatório, um voto 

em separado, e tive que aguentar. Então, agora, estou disposto a fazer isso, porque acho 

que é minha missão estar aqui para fazer com que a CPI não desvie do trilho e não faça 

dela um instrumento político, não seja um instrumento político. E apure simplesmente, e 

aponte simplesmente o que muito bem ela apurou, ela levantou. E deixe de fazer aquilo, 

que, na minha opinião, é meramente instrumento político de ação política eleitoral. Para 

ser mais claro: político-eleitoral.  

Então, eu quero a leitura do relatório integral. Não concordo que ele não seja lido, 

e depois terei o prazer de exercitar a minha voz, que eu estou precisando fazer, até para 

ficar melhor nas andanças que tenho feito por intermédio da campanha eleitoral. E 

vamos ficar aqui até dia 17, às 24 horas. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Deputado Barros Munhoz, V. 

Exa. sabe do respeito que tenho por Vossa Excelência. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É recíproco. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - E já tenho declarado isso algumas 

vezes, a experiência de Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi ministro. Vossa 

Excelência tem uma envergadura muito grande naquilo que faz, que, diga-se de 

passagem, um trabalho muito bem feito. Mas eu não posso me calar aqui quando V. 

Exa., eu que faço parte desta CPI, diz que em momentos a CPI desvirtuou seu caminho. 

Obviamente que nós temos aqui divergências em pensamentos. Nós concordamos e 

discordamos em inúmeros assuntos. Entretanto, quando foi instaurada esta CPI, nós 

tínhamos um propósito, e estamos caminhando no mesmo propósito. Eu tenho 
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trabalhado sem cor partidária. Não tem cor partidária no meu trabalho como membro 

desta CPI.  

Agora, é fato, Sr. Presidente, que se nós tivéssemos mais tempo, mais prorrogação 

dos trabalhos desta CPI, além dos trabalhos que já foram apontados no relatório, nós 

encontraríamos muito mais problemas para fazer com que o modelo que existe das OSs, 

que o modelo não é ruim, que o modelo venha a ser aprimorado no (Ininteligível.) do 

dinheiro público.  

Então, eu não concordo quando V. Exa. diz que desvirtuou o caminho da CPI. 

Queria deixar registrado aqui, repito, todo o respeito que tenho por Vossa Excelência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Com todo o respeito também que V. Exa. 

sabe que eu dedico a V. Exa., queria dizer que não precisaria prorrogar nada. Bastaria 

cumprir o Regimento. O Regimento é claro. Os membros da CPI têm 10 minutos para 

questionar. E aqui foram usadas uma hora, uma hora e meia, duas horas. O debate entre 

o deputado Carlos Neder, sempre em elevado nível e demonstrando competência, mas 

foi perto de duas horas com o Dr. David Uip. Isso não existe.  

Então, era só reduzir o tempo que daria tempo para fazer muito mais do que foi 

feito. Agora, eu digo que a CPI funcionou muito bem até determinado ponto. Dali para 

frente, ela descambou para a política partidária e eleitoral. Falei, digo e repito: eu queria 

saber, foi tão questionada a taxa de administração. Foi um dos tópicos mais 

questionados desta CPI. Não pode cobrar taxa de administração. Cobra, não cobra, não 

cobra, cobra. Cobra, não cobra, não cobra, cobra.  

Aí veio o Dr. Pollara aqui, que foi secretário da Saúde do município de São Paulo, 

foi adjunto do Estado, e foi do município de São Paulo, e fala claramente: “A Prefeitura 

de São Paulo cobrava taxa.” As OSs que prestavam serviços à Prefeitura de São Paulo 

cobravam taxa. E até se jactou de ter diminuído de 15% para cinco por cento. Ora, se 

isso era ilegal para o Estado fazer, não foi ilegal para a Prefeitura fazer? Porque não 

consta do relatório. Não consta do relatório. 

Então, são coisas desse tipo, deputado Cezinha, que estou abordando, porque o 

pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Agora, aqui, às vezes, vejo que o 

pau só está batendo em Chico. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Vossa Excelência me concede um 

aparte? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Concedo, lógico. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Na parte referente à Capital, eu citei 

exatamente esse fato. No sub-relatório da Capital estão expressos até os valores. A 

menção feita pelo secretário, ou ex-secretário, de 3 a 15% e que ele teria feito um 

acordo informal para mantê-lo em cinco por cento. Está no sub-relatório da...   

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E qual foi a providência que V. Exa. 

recomendou com relação a isso? O ressarcimento aos cofres municipais, a prisão de 

quem fez isso, o crime de responsabilidade, qual foi? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu não só defendo isso, como sou 

contrário à parte do projeto de lei que defende a institucionalização dessa prática. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas como é que V. Exa. não propôs então? 

Vossa Excelência é contrário à cobrança, V. Exa. soube que cobrou, V. Exa. não 

incrimina quem cobrou... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelências, só para 

informar, para não termos problemas - desculpe interrompê-lo, nobre deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vamos ter bastante tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu sei, quero deixar claro 

para que não haja dúvida depois. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Concordo. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas é importante essa 

discussão, até para ver se os senhores deputados, dentro da maioria, desejam suspender, 

fazer esta reunião. Acho que é importante essa colocação que todas V. Exas. estão 

fazendo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Exatamente, eu também acho. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vossa Excelência já tem um 

relatório? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não recebemos nada. Vossa 

Excelência quer dar entrada, já deixar cientificado? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu tenho impressão que até por igualdade 

de condições deviam suspender para V. Exas. lerem também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se for o caso e os deputados 

assim o desejarem. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente, entendo que ainda estamos 

no momento da discussão de suspender para que possam ser feitas essas correções. 

 

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

Vossas Excelências têm a maioria aqui. Nós presidimos e encaminhamos. Eu acho que 

houve a proposta, precisa haver uma discussão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Suspender eu acho bastante razoável. É 

melhor do que começar a ler o relatório. Vai ler esse e depois vai ler o outro.  

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 

                                  

8 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Poderia haver um acordo de 

suspender por quanto tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Meia hora, Excelências? 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Por mim meia hora está de bom tamanho. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Em meia hora nos reunimos 

na sala do relator? Se for o caso reabrimos, suspendemos por mais um tempo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu penso que haveria outro 

encaminhamento possível, que o relator pudesse destacar os aspectos mais importantes 

que nortearam a elaboração do relatório, e o deputado Barros Munhoz e outros 

elencarem as principais objeções, de tal maneira que qualquer diálogo entre nós seja 

transparente e todos saibamos quais são os problemas detectados pelo deputado Barros 

Munhoz que justificariam uma reunião reservada. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Apenas para esclarecer o seguinte, pessoal, 

eu não estou querendo ser intransigente, não estou querendo fazer nada. Estou usando a 

única arma que tenho. É evidente que o governo Márcio França é minoria nesta CPI, são 

sete a dois. É evidente isso. Estou usando como o PT sempre fez, como o PSOL sempre 

fez, enfim, estou usando a única arma que tenho, que é obstruir.  

Não é crime, não é nada. É a arma que me resta. Eu já fiz isso com o deputado 

Cássio Navarro e não tem segredo nenhum para mim. Eu coloco muito claramente, são 

cinco objeções só; com todas as outras recomendações, eu concordo, deputado Neder. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria só de saber também quais 

são as cinco recomendações. Sinceramente eu, como deputado que vou votar, não sei.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, não tem segredo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Por gentileza, deputado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Acho que basta ler o relatório, o item “a” da 

página 105 é muito evidente, representação à Mesa Diretora contra o Sr. Governador 

Márcio França por crime de responsabilidade por ter nomeado o Sr. Antonio Rugolo 

secretário da Saúde sem seu desligamento da organização social Fundação para o 

Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Famesp.  

Tenho impressão de que 90% de quem é nomeado ocupa algum cargo público no 

Brasil. Quem o nomeou incorreria nesse crime porque todo mundo se afasta depois de 

nomeado, antes de tomar posse. Essa é a praxe nos 27 estados do Brasil, nos 5.500 

municípios do Brasil e da União. E da mesma forma a representação à Assembleia 

Legislativa por crime de responsabilidade contra o secretário adjunto.  

Nós podemos até dizer que o secretário adjunto é ingênuo, porque ele foi ingênuo 

no seu depoimento, mas pelo amor de Deus, achincalhar um homem, acusar de crime de 

responsabilidade um homem com a reputação que tem, com o conceito que tem, com a 

história que tem, acho isso uma violência inominável, incabível e juridicamente errada.  

Da mesma forma, a representação ao Ministério Público. Isso aqui é para amanhã 

a imprensa noticiar: “CPI da Assembleia incrimina o governador Márcio França”. É isso 

aqui, só essa finalidade, não vai dar em nada, absolutamente nada, porque não cabe. É 

absurdamente descabido. E da mesma forma representação ao Ministério Público para 

apurar improbidade administrativa. Meu Deus do céu, o que houve? No dia de tomar 

posse ele se afastou. “Não, não pode afastar, afastamento é uma coisa, desligamento é 

outra”. Isso é filigrana jurídica, como falamos nós, advogados.  

Isso é questiúncula. Isso aqui é aberratório, como a recomendação do querido 

deputado Wellington, grande amigo, de quem sou admirador. “Tem que encaminhar à 

Secretaria de Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado para que apure eventuais 

irregularidades praticadas...”. Pelo amor de Deus, então vamos fechar o Tribunal de 

Contas do Estado. Temos 1.000 técnicos no Tribunal de Contas para fazerem isso e 

vamos mandar para a Receita Federal e vamos mandar para apurar?  

Não me consta que caiba isso a esses organismos. Essas cinco propostas, com 

todo o respeito, deputado Cássio Navarro, elas são descabidas. Eu só me oponho a elas. 

Tem mais dezenas de proposições com as quais eu concordo integralmente. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - As cinco, deputado Barros Munhoz, são 

referentes ao mesmo fato, é isso? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, quatro são sobre a nomeação do 

secretário adjunto e uma é sobre a questão do encaminhamento à Receita Federal para 

apuração. Não é papel, a meu ver, da Receita Federal nem da Secretaria da Fazenda 

fazerem isso.  

Se ainda fosse para o Tribunal de Contas, eu concordaria também. Com todas as 

outras excelentes propostas eu estou concordando, deputado Edmir. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Essa parte referente à apuração pela 

Receita Federal, eu havia entendido que ela era mais abrangente, incluindo outras 

pessoas denunciadas, empresas etc. Então eu não sei se de fato ela se atém apenas ao 

secretário adjunto Antonio Rugolo Júnior... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, essa questão não é referente ao 

adjunto, ela é ampla. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Eu ainda insisto, se começarmos 

aqui a discutir item por item, então vamos já encaminhar para ler o relatório. Acho que 

seria mais prático acharmos um caminho e suspender por meia hora para os trabalhos 

serem mais práticos. Eu já conheço esse filme. Nos últimos anos, no momento de 

aprovação de contas nós viramos a noite, sendo que com uma conversa tinha sido 

resolvido, que veio a haver depois um diálogo no Parlamento.  

Acredito que se suspendermos por meia hora pode ser produtivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, Excelência. Antes de 

suspender a reunião por meia hora, todos concordam? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu concordo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Eu concordo. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Antes de suspender a 

reunião, convoco reuniões extraordinárias além das quinze que estão convocadas: às 15 

horas e 30 minutos; às 16 horas; às 16 horas e 30 minutos; às 17 horas e às 17 horas e 

30 minutos, ainda hoje.  

Fica suspensa a presente reunião por 30 minutos. Obrigado pela presença de 

todos. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta, sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por solicitação de todos os 

deputados na reunião em que estão acabando de discutir o relatório, solicitaram a 

suspensão dos trabalhos por mais 30 minutos.  

Está suspensa a presente reunião por 30 minutos. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta, sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Há uma solicitação 

novamente dos senhores deputados que parece que chegaram em um acordo, não no 

objetivo da CPI, mas sim na forma de colocar no papel e alguns erros de redação que 

estão acabando de acertar. Estamos suspendendo por mais meia hora, mas prevemos a 

votação do relatório logo em seguida.  

Está suspensa a presente reunião por 30 minutos. 
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* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta, sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

dez minutos, pois o relatório está sendo impresso para distribuição aos Srs. Deputados. 

Está suspensa a presente reunião por dez minutos. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta, sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Houve várias reuniões entre 

os Srs. Deputados. Questiono o senhor relator, o nobre deputado Cássio Navarro, para 

que ele nos explique quais foram as mudanças e o que acha conveniente fazer. Suas 

colocações, nobre deputado. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Perfeito. Sr. Presidente, eu gostaria de 

agradecer a todas as pessoas que acompanharam, desde o início, esta CPI. Quero 

parabenizar o trabalho realizado por cada deputado e pelas assessorias que prestaram a 

colaboração para que pudéssemos chegar a um relatório final. Tenho certeza de que 

cada um teve grande importância. Afinal, o objetivo desta CPI foi o de poder atualizar a 

legislação que rege os contratos das OSs com o Estado de São Paulo.  

Por mais que tenha havido alguns comentários sobre a questão partidária e 

política, sempre tivemos o objetivo, neste relatório, de mostrar a transparência. E, 

também, o de contemplar todas as indicações, de todos os deputados que fazem parte da 

Comissão. Incluindo, ainda, a íntegra das sub-relatorias em anexo, para que possa ficar 

bem transparente e claro o que cada sub-relatoria desenvolveu durante esse período. 
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Com isso, eu gostaria de falar que baseamos as conclusões em cima da Comissão 

Parlamentar de Inquérito das Organizações Sociais de Saúde, onde tivemos a conclusão 

de sub-relatorias. Demos atenção às questões comuns aos contratos de gestão de Saúde 

celebrados entre a administração pública e as organizações sociais. Tivemos algumas 

observâncias importantes que nortearam este relatório. Foi o caráter transversal de 

alguns assuntos.  

Muitas vezes houve divergência aqui na Casa e nesta CPI. Mas deixamos, sempre, 

que as sub-relatorias fizessem o seu trabalho de forma individual e sem interferência, 

para que pudéssemos discutir ao final, neste relatório. Discutimos quanto ao anteprojeto 

de lei, apresentando um produto de primeiro texto, para a construção de um projeto de 

lei novo. Para que possamos ter um ganho ao final desta CPI. Para que possamos 

direcionar qual é a forma contratual do estado para com as OSs, contribuindo com os 

municípios. 

Deixamos os anexos. Neste relatório final, concluímos com os anexos, para que 

possa ficar claro, para todos aqueles que buscarem o entendimento e buscarem saber o 

que representa. Para que possam buscar as informações de tudo aquilo que foi 

elaborado. Quando eu disse, mais cedo, sobre o tamanho do volume de documentos que 

chegou a esta CPI, entendo que nenhum deputado leu todo o material que chegou a esta 

Casa.  

Mas tenho certeza de que todas as sub-relatorias e assessorias, que foram 

dispensadas para poder contribuir nessas ações, tiveram grande atenção a todo o 

material que foi enviado a esta Comissão.  

Expusemos algumas coisas, no relatório final, sobre o acompanhamento, a 

fiscalização e a regulação técnica dos contratos de gestão. Também, sobre o controle 

interno das OSs e do Poder Executivo contratante. Ainda, sobre as subcontratações de 

atividades meio e fim, sobre a participação de servidores públicos na composição de 

diretorias das organizações sociais ou de empresas contratadas nos contratos firmados 

pelas OSs, nepotismo nas contratações das OSs, sobre a desincompatibilização para 

ocupar os cargos públicos e em OSs e vice-versa, sobre dispensas, técnica 

administrativa e rateio de despesas entre os diversos contratos, sobre política de pessoal, 

sobre limite de remuneração para dirigentes e empregados das OSs para manter o 

contrato de gestão com o Estado. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Cássio Navarro, V. Exa. 

teria cópias para fornecer aos membros desta CPI? 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Pois não, deputado Wellington. É que eu, 

simplesmente, peguei os tópicos do que está na íntegra do relatório. São só os tópicos 

que estou colocando. Mas peço que a Assessoria possa disponibilizar... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Peço, por gentileza, que a Secretaria 

forneça para nós.  

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sim.  

Eu disse, ainda, sobre os limites de remuneração, como já falei. Sobre a 

qualificação de entidades como organizações sociais. Muito foi dito sobre isso, da falta 

de qualificação, durante as nossas reuniões. Assim como sobre a contratação de 

mercado, quando foi colocado em dúvida, muitas vezes, sobre a forma que era 

correspondido. Falamos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre as sanções e as 

regras para a extinção de contrato de gestão. Falamos sobre a sub-rogação e a cessão 

desses contratos. Algo que foi muito discutido, nesta CPI, foi sobre a transparência na 

utilização de recursos públicos no âmbito de contratos de gestão. Também falamos 

sobre o contrato social das empresas. O controle externo também foi observado.  

Foram colocadas, na íntegra, as oitivas que tivemos durante o período em que 

fizemos a apreciação de todos os relatórios apresentados por aqueles que estiveram 

visitando e prestando a colaboração em momentos que foram quase interrogatórios.  

Fizemos, ao final, um relatório onde propusemos a criação do projeto de lei e 

algumas medidas. Estaremos encaminhando a cópia desses projetos, para demais 

providências, a outras câmaras. No sentido de mandar à Câmara dos Deputados, ao 

Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, à Presidência da República 

e a todas as entidades que possam estar envolvidas no aprimoramento do modelo de 

contratação entre as OSs.   

Por fim, quero agradecer todo o trabalho que a Mesa Diretora da Alesp 

desenvolveu. Corroborou para que tivéssemos a apresentação de todo o exposto durante 
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a apresentação desta CPI. Da Mesa do nosso presidente Edmir Chedid e dos demais 

participantes que estiveram em todas as nossas audiências. Do Ministério Público 

Estadual, sempre representado. Da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria 

Pública, que estiveram representados. Assim como os membros do Poder Executivo que 

aqui estiveram. Também, da Secretaria de Saúde, que aqui estiveram, colaborando e 

prestando esclarecimentos. Agradeço à Comissão de Fiscalização e Controle, do 

Tribunal de Contas do Estado, que esteve providenciando ajudas importantes para 

informações a fim de concluirmos os trabalhos da CPI.  

Faço esses agradecimentos e começo a fazer a leitura do relatório final para esta 

Comissão.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Acredito que seria a mesma proposta. Acho 

que, dando uma olhada no que ficou alterado, podemos dispensar a leitura. Só as partes 

alteradas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É isso o que estou 

verificando, deputado. Peço a suspensão por cinco minutos. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, tem a palavra o nobre deputado Barros Munhoz. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer a 

todos que houve algumas reuniões, não só uma, e nós acabamos convergindo para um 

entendimento, o que é extremamente saudável e democrático, porque permite que não se 

perca o trabalho hercúleo desta CPI, que foi, sem a menor sombra de dúvida, se não a 

melhor, uma das melhores, indiscutivelmente, da história deste parlamento. 

Então, o que realmente foi verificado é aquela parte que poderia dar uma 

conotação política, como eu mencionei. Então, eu acho que, para o bem da preservação 

da parte muito mais importante do que isso, que é o conteúdo das proposições, então, 

foram excluídos os itens que propõem a representação à Mesa Diretora da Assembleia 

contra o governador e contra o secretário-adjunto da Saúde.  

Também foi excluída a representação com relação ao Ministério Público, do Sr. 

Governador e do Sr. Secretário-adjunto da Saúde, e acrescentando um item que prevê... 

Então, a alteração que previa a criminalização, não pela renúncia, e sim pelo simples 

afastamento, foi modificada para a seguinte redação: “indicação por meio de ofício à 

Secretaria de Saúde do Estado, recomendando que exija do secretário-adjunto de Saúde, 

Antônio Rugolo Junior, a renúncia do cargo de presidente da Famesp”. 

Então, atende-se o que foi recomendado, o que era intenção da CPI, e não se 

criminaliza, porque que seria violenta demais a criminalização. Então, eu quero, 

sinceramente, parabenizar V. Exa. pelo brilhante trabalho. Tivemos desentendimentos, 

tivemos altercações, mas é preciso até que o pessoal entenda que faz parte da 

democracia, e é assim em todos os países do mundo, democráticos. Tem uns que não 

têm nada disso, aí manda a força e todo mundo respeita, e é esse debate. 

O fato é que 90%, ou mais, do que foi proposto pelo nobre relator, pelos sub-

relatores, está sendo acolhido por esse relatório agora apresentado e alterado. Então, eu 

parabenizo todos os colegas, os assessores, que fizeram um trabalho fantástico. 

Realmente, só a quantidade de documentos mostra isso, e todos foram analisados. Eu 

disse que os deputados não leram, e, realmente, nem têm condição de ler, mas todos os 

assessores leram, e percebemos isso pelos trabalhos elaborados. 

Então, eu quero comemorar o término dessa CPI com a aprovação deste relatório, 

que, a meu ver, não ficou perfeito, porque tudo que é humano não é perfeito, mas ficou 

extraordinariamente bem formulado. 
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Parabéns, relator, nobre deputado Cássio. Parabéns a todos os colegas aqui 

presentes, que participaram das discussões e da busca de um entendimento. Era isso que 

eu tinha a dizer, e sou inteiramente favorável a este relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Vossa Excelência, nobre 

deputado Barros Munhoz, acho que todos fizeram um grande trabalho, e seu 

reconhecimento é fundamental. Afinal, V. Exa. tem um histórico muito apreciado. Nós 

questionamos aqui se o relatório que o senhor havia apresentado... O senhor retira?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Retiro. Solicito a retirada. Desculpe até pela 

omissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Concedida então a retirada 

do relatório em separado do deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu 

quero cumprimentar todos os deputados membros desta CPI. O apoio que tivemos do 

corpo efetivo da Procuradoria da Assembleia Legislativa, e também da assessoria das 

comissões permanentes, e particularmente daqueles que nos ajudaram nos trabalhos 

desta CPI.  

Quero cumprimentar os trabalhadores da TV Assembleia e outros órgãos de 

comunicação que acompanharam a CPI, dando publicidade às preocupações e 

investigações feitas, e acho importante que, no excelente relatório feito pelo relator, 

deputado Cássio Navarro, nós tenhamos a preocupação de encaminhar a documentação 

também para os órgãos de controle em âmbito federal, quais sejam, o Ministério Público 

Federal e o Tribunal de Contas da União, uma vez que estas organizações sociais 

também recebem recursos do Orçamento da União, razão pela qual as decisões e 

orientações emanadas desta CPI não interessam apenas ao estado de São Paulo, mas 

terão repercussão em âmbito nacional. 

Eu entendo a dificuldade de nós elaborarmos um relatório, considerando que nós 

temos diferenças entre nós, sobre a visão, sobre esta modalidade, que, de preferencial, 

se transformou quase que em exclusiva no estado de São Paulo. Alguns advogaram aqui 
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que nós deveríamos ter uma variedade de modalidades de gestão, de tal maneira que nós 

pudéssemos fazer uma análise comparativa de custo e benefício em relação à adoção de 

cada uma delas, dependendo do porte de equipamentos, sistemas e subsistemas,  daí 

porque eu quero antecipar a V. Exa. e aos demais membros da comissão que eu votarei 

favoravelmente ao relatório, por concordar com ele em muitos dos seus aspectos, mas 

com algumas ressalvas, e isso não é nenhum demérito para o trabalho feito pelo 

deputado Cássio Navarro, tampouco para a condução do trabalho feito por V. Exa., na 

condição de presidente, pelo deputado Wellington Moura, na condição de vice-

presidente, e demais membros. 

Quais são as discordâncias que eu tenho em relação ao relatório? Primeiro, a 

questão da taxa de administração. Eu não acho que nós devêssemos legitimar a cobrança 

da taxa de administração ou a sua modalidade atenuada de rateio. Acho que está correta 

a Lei nº 846, e mesmo a lei federal, quando impedem o pagamento de taxa de 

administração. Nesse sentido, acho que ao invés de legitimar e dar suporte legal para 

algo que vem sendo praticado, infelizmente, nós deveríamos acentuar o controle sobre 

esse mecanismo.  

Da mesma forma que eu discordo de nós avançarmos nesse sentido de autorizar a 

remuneração de dirigentes. Até hoje o que nós temos é a remuneração de diretores e 

equipamentos, sejam hospitais, ambulatórios e outras unidades e sistemas sob gestão de 

OS, mas não a remuneração de dirigentes. Isso está contido tanto no relatório como no 

projeto de lei, a questão de dar cobertura à taxa de administração e também à 

remuneração de dirigentes.  

Acho, inclusive, que um aspecto que a gente conseguiu avançar pouco foi em 

relação à discrepância que se observa na remuneração dos trabalhadores das OSs. 

Muitas vezes, quando nós nos referimos à remuneração dos dirigentes, alguns 

provavelmente entenderam que nós estávamos questionando a remuneração dos 

trabalhadores. Hoje sabemos que não há um padrão de remuneração entre os 

trabalhadores que atuam nas várias organizações sociais. Sempre eles estão bem a 

menos do que é recebido por dirigentes que estão à frente dos hospitais, ambulatórios e 

outros cargos de direção sob responsabilidade das OSs.  

Uma terceira discordância em que... 
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O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Um aparte, só para colaborar, por favor. É 

que na questão das taxas já foi alterado, depois da nossa conversa, com redação 

expressa para que não haja. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É interessante, porque a própria redação 

do projeto de lei que eu sugeri que ficasse em consulta pública para nós 

democratizarmos o debate sobre a sua redação final, mantinha, não sei se ainda mantém, 

uma maneira de dar cobertura legal a esse tipo de taxa de administração e de 

remuneração. Eu acho que precisaria avaliar com calma se realmente é isso que nós 

queremos.  

Mas eu estava abordando aqui a ausência de um padrão de remuneração dos 

trabalhadores quando se comparam as organizações sociais, e mesmo quando nós 

comparamos as organizações sociais com os trabalhadores da administração pública 

direta e indireta da Secretaria de Estado da Saúde e das secretarias municipais. É preciso 

então que nós não tenhamos uma variabilidade tão grande de remuneração e, inclusive, 

uma distância que se observa entre os dirigentes de hospitais, ambulatórios e os 

trabalhadores médicos e não médicos que atuam nessas organizações sociais. 

Um quarto aspecto que eu queria ressaltar é o endosso que se faz ao Projeto de lei 

nº 10.720, de 2018, de autoria do senador José Serra. Esse projeto tramitou no Senado 

Federal e hoje ele tramita na Câmara dos Deputados. É importante que nós façamos 

referência ao fato de haver um projeto de lei 20 anos depois pensando na atualização da 

legislação federal, que precede a legislação do estado de São Paulo, o que é muito 

diferente de nós endossarmos o conteúdo do projeto de lei, porque nós não tivemos a 

oportunidade de fazer um debate aqui sobre o projeto apresentado pelo senador José 

Serra.  

Se de um lado cabe ressaltar a importância de atualizar o marco legal em âmbito 

federal, não cabe, a meu ver, nós fazermos um endosso, inclusive na forma de uma 

moção, como está proposto aqui no relatório: que nós façamos uma moção favorável ao 

projeto de lei do senador José Serra sem que nós adentremos em uma discussão do que 

está contido nesse projeto de lei.  

Eu ressaltei aqui que acho importante - e o relatório caminha nesse sentido - que 

qualquer projeto de lei, ainda que em uma forma diminuta, que venha a ser apresentado 
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nesse relatório tenha esse caráter provisório e seja colocado em consulta pública para 

que todos aqueles que se envolveram no trabalho da CPI possam opinar sobre a sua 

redação e posterior tramitação normal na Assembleia Legislativa. 

Tem outro aspecto que também quero ressaltar, razão da minha ressalva, que é a 

informação de que as OSs trabalham também com recursos próprios ou de outras fontes 

que não o poder público. As OSs trabalham hoje 100% com recursos do fundo público, 

sejam da União, dos estados ou dos municípios.  

Originalmente elas foram criadas para captar recursos do mercado ou da 

sociedade civil do terceiro setor, mas, na prática, isso não avançou. Pode ser que uma ou 

outra tenha tido algum sucesso. Fala-se, por exemplo, no FID como sendo uma 

possibilidade de captação de recursos, mas 99% das OSs trabalham com recursos 

oriundos dos fundos públicos. Daí porque não cabe, a meu ver, fazer essa concessão, 

que é admitir a remuneração de pessoal da direção das OSs desde que com recursos de 

outra natureza que não de recurso do Tesouro.  

Outro ponto que eu acho importante é relativo à questão da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Quando os representantes do Tribunal de Contas do Estado e 

Tribunal de Contas do Município aqui estiveram - e eu quero ressaltar a importância da 

participação desses dois órgãos de contas que acompanharam praticamente todas as 

reuniões da CPI -, nós ficamos sabendo que há uma preocupação hoje dos órgãos de 

contas em relação ao montante de recursos que vem sendo gasto com pagamento de 

pessoal.  

Se naturalmente já se espera 60 a 70% dos gastos com pessoal, o que se observa 

hoje nas organizações sociais é que esse valor está superando em muito aquilo que é a 

tradição de gastar 60 a 70% com pessoal. Nós não sabemos se esse gasto a maior 

decorre de uma contratação excessiva de pessoal, que não condiz com as queixas de 

falta de médicos e outros profissionais em algumas unidades, ou se decorre de uma 

remuneração a maior se comparado, por exemplo, com o poder público.  

O fato é que se discute hoje nesses tribunais de contas se os gastos das OSs não 

deveriam estar respeitando limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda 

que definido outro patamar que não aquele que é observado em outras áreas de políticas 

públicas. Ou seja, o relatório nosso, da CPI, caminha no sentido de abrir uma exceção 

para contrato de gestão.  
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Ora, se for o caso de abrirmos uma exceção no que diz respeito ao cumprimento 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não deveria estar limitado à modalidade de 

contrato de gestão com organizações sociais, mas sim à política de Saúde como um 

todo, porque é a única caracterizada como sendo de relevância pública na Constituição 

Federal. Se for o caso de não observamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa 

mudança deveria atender a todas as modalidades de gestão na área da Saúde, e não 

apenas as OSs, como está proposta aqui no relatório.  

Ainda do ponto de vista das ressalvas, nós corretamente identificamos aqui 

requerimentos votados e não devidamente observados, sobretudo o convite e as 

convocações em que não houve tempo hábil para tanto. Lembrando que nós perdemos 

60 dias. Esta CPI poderia ter trabalhado durante 180 dias, mas na prática trabalhou 120 

dias. Nós perdemos os primeiros 60 dias entre a criação e a efetiva instalação e 

recuperamos esses 60 dias depois, por uma prorrogação aprovada por novos 60 dias. 

Mas, ao invés de trabalharmos 180 dias, acabamos trabalhando 120 dias.  

O fato é que algumas oitivas aprovadas não foram realizadas e outras, eu entendo 

que são legítimas também, quando as senhoras e os senhores deputados apresentaram 

requerimentos, eles não chegaram a ser votados. Portanto, eu acho que em algum local, 

seja no anexo, seja no corpo do relatório, é importante que conste também 

requerimentos apresentados pelas senhoras e pelos senhores deputados que não 

chegaram a ser votados, mas que sinalizam uma preocupação dos deputados com certas 

oitivas não realizadas. 

Por fim, dado que há diferenças entre nós no entendimento sobre esse caráter 

quase que de exclusividade do modelo das OSs, me incomoda, por exemplo - mas pode 

ser simplesmente uma opinião minha - o que está contido na página 131, que diz o 

seguinte: o fato de que o modelo de parceria com organizações sociais, reconhecida a 

necessidade de ajustes e aprimoramentos, foi bem sucedido no estado de São Paulo e 

veio para ficar. Qualquer posicionamento em sentido contrário transmitiria uma ideia 

irreal de que o poder público teria a capacidade de absorver diretamente toda assistência 

hoje prestada por intermédio das OSs, condição que sabemos nem de longe 

corresponder à verdade. 

Quer dizer, nem uma coisa, nem outra. Acho que todos nós aqui trabalhamos no 

sentido de aprimorar o marco legal, mesmo que haja diferenças entre nós sobre o peso 
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que cada um daria a uma determinada modalidade de gestão sabendo-se que há outras. 

Exemplo é o próprio Governo do Estado de São Paulo, que está caminhando para abrir 

o Hospital de Piracicaba não por meio de uma OS, mas por meio de um convênio que 

envolva a Unicamp e a Funcamp. Então nós vimos aqui que há possibilidades outras, e 

eu acho que não cabe aqui fazer apologia a uma determinada opinião, seja em um 

sentido, seja em outro.  

Por essas razões, eu queria, Sr. Presidente, apenas no que diz respeito ao relatório 

que eu apresentei sobre as OSs  no município de São Paulo que atendem a uma outra 

legislação que não a Lei nº 846, de 1998, destacar o que nós acordamos aqui. Primeiro, 

que é importante que analisemos essa questão dos gastos crescentes com as OSs e o 

cumprimento ou não da Lei de Responsabilidade Fiscal que está no item 13 do sub-

relatório que apresentei. 

Em relação ao item 14, que trata do envolvimento da Câmara Municipal de São 

Paulo, hoje nós trabalhamos tanto por responsabilidade nossa como também por 

câmaras municipais que aparentemente não vêm dando a mesma atenção que o 

Parlamento Estadual deu a esse tema. Poucas são as câmaras que fizeram um estudo 

sobre as OSs. No caso do município de São Paulo, não há nenhum procedimento de 

análise de contratos de gestão, que chegam a cinco bilhões de reais. 

Então nós contamos com a participação do Tribunal de Contas do Município e 

com o Ministério Público Estadual, mas houve um silêncio constrangedor - não digo 

que isso é a opinião de todos, mas é a minha opinião - da Câmara Municipal de São 

Paulo. Se cinco bilhões de reais estão sendo gastos hoje com as OSs do município, era 

de se esperar pelo menos algum procedimento de análise, mesmo que não seja na forma 

de uma CPI. Então eu acho que nós deveríamos incentivar os vereadores a se 

debruçarem sobre esse material que levantamos, inclusive no caso da capital.  

Quero lembrar que nós fizemos um acordo em relação a um requerimento de 

minha autoria sobre o Hospital Sorocabana. O que é que foi o acordo? Eu retiraria - 

como eu retirei - o requerimento, e a sugestão de que se analise concretamente a 

possibilidade de fazer a cessão definitiva do imóvel onde está situado o Hospital 

Sorocabana nós faríamos constar como sugestão no relatório da CPI.  

Nós também faríamos uma indicação ao governador para que ele analise 

concretamente essa possibilidade, porque muitos dos problemas que temos hoje para 
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ativar o Hospital Sorocabana têm a ver com a situação indefinida, uma vez que ele é 

próprio do estado cedido precariamente por permissão de uso por 20 anos para o 

município de São Paulo. Ali há uma AME, a AME Sorocabana, e também uma rede 

Hora Certa.  

Portanto, eu pediria ao relator que nós incluíssemos, conforme o acordo que 

fizemos, essa sugestão de que o governador analise concretamente a possibilidade de 

envio de projeto de lei para a cessão definitiva do imóvel para o município de São Paulo 

sem prejuízo de uma indicação que nós façamos. Então, Sr. Presidente, meu voto é 

favorável ao relatório, com as ressalvas aqui apresentadas.  

 

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

Carlos Neder. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente, ainda não estamos em 

votação, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não. Estamos encerrando a 

discussão. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Gostaria de informar a todos que tudo 

aquilo que foi conversado e que nós entendemos no colégio deste Parlamento está sendo 

contemplado neste relatório. Inclusive uma das questões é que tudo que foi tratado aqui 

e aquilo que não foi possível ser feito, que foram as oitivas que faltaram, tudo está 

sendo encaminhado para a Comissão Permanente de Saúde da Assembleia Legislativa, 

para que se possa dar sequência aos trabalhos. 

Também, ao final deste relatório, estamos propondo esse projeto de lei 

contemplando um pedido dos pares sobre a consulta pública sobre este novo projeto. 

Então eu queria salientar só essas questões, para que ficassem bastante claros os 

objetivos. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, primeiro gostaria 

de agradecer aos companheiros de trabalho durante esse tempo em que trabalhamos 
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nesta CPI. É óbvio que, em alguns momentos, no calor do diálogo, existem algumas 

alterações, mas no final dá tudo certo e nós todos trabalhamos aqui com um só interesse, 

que é o melhor para a população do estado de São Paulo. Sobretudo, Sr. Presidente, 

gostaria de agradecer a V. Exa. pela paciência com todos nós e aos funcionários que 

fizeram um belíssimo trabalho, os assessores, sempre com paciência conosco.  

Quero endossar as palavras do nobre relator, que teve a preocupação de 

acompanhar cada detalhe com respeito à Comissão de Saúde. Eu presidi por volta de um 

ano e meio a Comissão de Saúde. Logo que foi iniciada esta CPI, fiz questão de 

procurar participar, por encontrar muitas coisas que estão citadas aqui nos relatórios. 

Com certeza, deputado Carlos Neder, obviamente em muitos requerimentos não houve 

tempo de ouvirmos as pessoas aqui por motivo de agenda etc. Pode ser dada sequência a 

isso na Comissão de Saúde, que têm as suas demandas e também pode convocar, pode 

determinar muitas outras coisas aqui também. 

 Então quero registrar o meu agradecimento a todos pela cooperação durante esse 

prazo que finalizou com este relatório final e também esse projeto de lei que servirá 

para aprimorar a Saúde Pública do estado de São Paulo e o melhor o uso do dinheiro 

público. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Cezinha de Madureira. 

 

 O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, quero só agradecer a 

todos os deputados também pela credibilidade, pelo trabalho que todos realizaram aqui, 

deputado Carlos Neder; deputado Barros Munhoz; deputado Cezinha de Madureira; e o 

relator, deputado Cássio Navarro. Nós entramos com certeza em um acordo comum 

para que não houvesse a discussão e todos se entenderam para esse relatório que V. Exa. 

apresentou com grande competência, incluindo, sem dúvida, os nossos sub-relatórios. 

Eu acho que isso foi o que aconteceu com todos aqui, e não tem como não agradecer e 

também agradecer ao presidente Edmir Chedid. 

 Nós cuidamos das Organizações Sociais de todos os municípios. Encaminhamos 

nosso relatório final ao Tribunal de Contas, é um dos nossos pedidos, tanto o de São 

Paulo quanto o do município, para que a fiscalização possa ser utilizada de forma 
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correta dos recursos públicos. Também para que possa ser enviado à Secretaria Estadual 

da Saúde, às secretarias municipais e ao Ministério Público, para que nós possamos 

então, de forma correta, punir todos os responsáveis. 

 Quero então agradecer, Sr. Presidente, pela confiança em ter nos entregado esse 

sub-relatório, e que possamos dar continuidade através da Comissão de Saúde. Eu acho 

que 180 dias, deputado Barros Munhoz, é muito pouco para que nós venhamos a apurar 

todas as irregularidades que acontecem. 

Acho que com certeza é importante que nós venhamos a dar continuidade através 

da Comissão de Saúde, da qual eu acredito que vários aqui fazem parte. Que possamos 

dar continuidade a esta CPI de uma forma também fiscalizadora, mais ainda através da 

Comissão aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

Wellington Moura.  

Coloco em votação o relatório final com as adequações de texto que foram  

acordadas já colocadas aqui. Em votação. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, V. Exa. admitirá a 

possibilidade deste voto favorável com ressalvas? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro, Excelência, sem 

dúvida. Faz parte do nosso processo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu voto favoravelmente ao relatório como 

redigido e apresentado aqui e agora, neste momento. 

 

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

de Madureira, como vota? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Eu voto como está o relator, 

favorável. 
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 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Como vota o  vice-

presidente, deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu voto favorável ao voto do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Como vota o nobre 

deputado Carlos Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu voto favorável com as ressalvas 

apresentadas, e ao final queria fazer uma Questão de Ordem. 

 

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

relator Cássio Navarro? 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Eu voto com o relatório apresentado, 

nobre presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Este deputado 

também vota com o relatório apresentado por Vossa Excelência. Eu não fiz uso da 

palavra no momento da discussão, mas eu vejo que nós temos um projeto para ser 

assinado...  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, V. Exa. ainda não 

deu o comando de aprovado. 

 

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

Aprovado por unanimidade, com a ressalva do nobre deputado Carlos Neder. Obrigado, 

deputado Cezinha de Madureira. 

Quero colocar aqui uma questão que eu acho fundamental. O que ficou muito 

claro para nós no início é que não havia uma fiscalização adequada. Acho que essa 

fiscalização tem que ser aprimorada. Convido os senhores deputados para que possam 

fazer a assinatura agora nesta proposta de projeto de lei, porque o protocolo vai tramitar 
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ao longo do tempo. Pode ser feita a audiência pública, os debates, mas ele é de autoria 

desta comissão.  

Vejo em seu Art. 9º algo muito importante, que é: “deverá ser promovida, 

periodicamente, a capacitação dos membros do Conselho Estadual de Saúde e da 

Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, integrantes da Comissão de Avaliação a 

que alude o § 3º deste artigo, para aprimoramento do controle dos recursos repassados”. 

Isso é fundamental para que eles sejam treinados. Também consta no Projeto de lei que 

membros das OSs não farão mais parte dessa comissão de avaliação, afinal, a avaliação 

deve ser feita por técnicos.  

Quero parabenizar a todos os senhores deputados e agradecer a todos os 

funcionários do departamento de comissões, a Letícia, a Daiane, a Angela, a 

Alessandra, o João, a Luzia, o comandante Renê. Cumprimento e agradeço, também, a 

procuradoria da Casa, nas pessoas das Dras. Carolina Ponchio e também do Dr. 

Maurílio Maldonado. Agradeço, também, a presença, sempre, do Tribunal de Contas 

aqui, quer seja do estado ou do município. Agradeço a assessoria de todos os senhores 

deputados, da imprensa escrita, falada, televisionada, da assessoria da Assembleia 

Legislativa, da forma como todos trabalharam, afinal, os deputados não puderam ler 

todos aqueles documentos, mas, com certeza, a assessoria leu aquilo que mais 

interessava. Esses documentos, agora, ficam aqui na Assembleia à disposição, claro. 

Quero agradecer muito, também, a minha assessoria, que me orientou, a Rosibel e 

o Dr. Leonardo, que nos ajudaram muito. Agradeço a presença de todos os deputados, a 

orientação do deputado Carlos Neder, que é médico, técnico, já foi secretário de Saúde 

do município de São Paulo e nos auxiliou muito tecnicamente aqui. Foi muito 

importante a presença de todos. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Gostaria de fazer uma ressalva, 

quando V. Exa. diz que nós não lemos é porque os técnicos nos apontam apenas 

algumas coisas para que nós aprofundemos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É, eles nos trazem aquela 

leitura que é necessária, para que facilite o trabalho. Bem colocado, Excelência. 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 

                                  

28 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Também queria falar sobre 

a alegria ao ver o trabalho de todos os sub-relatores. Os deputados Barros Munhoz, 

Cezinha de Madureira, Carlos Neder, Wellington Moura, Cássio Navarro - relator final - 

e também do deputado que precisou se retirar para ir a Catanduva rapidamente, porque 

havia o lançamento da candidatura dele, que estava aí desde manhã, também como sub-

relator. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Marco Vinholi. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Que eles também tenham 

sucesso, como todos vocês. Agradeço muito o trabalho. 

 

O SR. CARLOS NDER LULA - PT - Sr. Presidente, vou apresentar uma 

questão de ordem, pode parecer óbvia, mas não é em razão do nosso problema de tempo 

disponível. 

Entendo que a redação final do relatório, por óbvio, é aquela que será publicada 

em Diário Oficial. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sem dúvida. 

 

O SR. CARLOS NDER LULA - PT - Portanto, pequenos ajustes, ainda 

necessários na redação final, que não tiram o respeito ao conteúdo, serão feitos. Por 

exemplo, na questão dos sub-relatórios apresentados. O meu que constou não é o final, 

peço que conste o relatório final que apresentei. São pequenas mudanças, mas 

importantes. 

Adianto a V. Exa., e não quero que isso pareça falta de cortesia com os colegas, 

que não irei subscrever o projeto de lei em razão das ressalvas que apresentei, o que não 

quer dizer que eu não vá me envolver no debate durante a consulta pública para 

chegarmos a uma redação final desse projeto. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem colocado, 

Excelência. 

A assessoria nos informa que o relatório será, novamente, relido, lido e relido, 

para que tudo aquilo que se foi colocado aqui, hoje, conste do relatório. 

Antes de ser publicado, será encaminhado a V. Exas., a todos os membros 

efetivos e substitutos dessa CPI, para que façam sua avaliação antes da publicação. 

Agradeço a presença de todos, o trabalho e a dedicação de todos os senhores deputados 

que participaram, da assessoria de todos os deputados, que se desdobraram dia e noite, 

de todos aqueles que colaboraram, trazendo, para todos nós, as sugestões que puderam 

trazer, os indícios de malversação de recurso público ou de desvios e sugestões, para 

que possamos melhorar a legislação. 

Cabe a nós, agora, o trabalho ainda maior, que é o de alterar e melhorar a 

legislação, para que São Paulo seja um marco, de novo, quanto a essa legislação. 

Agradeço à TV Assembleia, em nome da Sílvia e do Jorge, a toda a imprensa 

escrita, falada e televisionada. 

Muito obrigado a todos, está encerrada a presente reunião e solicito a todos os 

deputados que venham aqui à frente para tirarmos uma foto e, depois, subscrever o 

projeto para protocolo. 

 

* * * 


