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O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - ...constituída pelo Ato 

nº 24, de...  (Inaudível.) “Apurar irregularidade nos contratos de quarteirização praticados 

nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do 

estado de São Paulo com o terceiro setor”.  

Registro, com muito prazer a presença dos nobres deputados efetivos, Delegado 

Bruno Lima, eu próprio, José Américo, (Inaudível.) que está olhando aqui para nós, 

Edmir Chedid, Thiago Auricchio, (Inaudível.) Acabaram de chegar.  

Bom, então nós temos aqui um número tranquilo. Está registrado então o quórum, 

com a ausência apenas da... (Inaudível.) Vou passar então para as formalidades.  

Indicação do presidente. Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de 

algum nome para o cargo de presidente da comissão. Pessoal, eu pergunto aos senhores 

deputados se há alguma indicação de nome para a Presidência.  

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, meu querido 

Alex de Madureira.  

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, deputado querido José 

Américo, deputado Thiago Auricchio, deputado Edmir Chedid, deputado Wellington 

Moura, Sergio Victor, Delegado Bruno Lima e o camisa dez, Vinícius Camarinha, queria 

aqui, presidente, fazer a indicação do nobre deputado Edmir Chedid para presidente desta 

seleta comissão.  

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok.  

   

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente.   

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Por favor. Pode falar.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Deputado Wellington 

Moura. Sr. Presidente, eu gostaria de, se for possível, não sei se isso é possível, pedir a 

suspensão desta comissão por cinco minutos, para que nós deputados possamos 

conversar...  

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Se todos os Srs. 

Deputados concordarem.  

   

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só um minutinho, só 

para eu terminar com o meu raciocínio, Sr. Presidente, por gentileza.   

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Perfeito. Todos os Srs. 

Deputados que concordarem, permaneçam como estão. Está suspensa por cinco minutos. 

Ok? Suspensa por cinco minutos. TV Alesp.  

   

* * *  

   

Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. José Américo Lula  

   

* * *  

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Além de ser essa figura 

simpaticíssima, foi o nosso presidente da CPI das OSs, que foi muito bem.  

Bom, o seguinte. Há algum outro nome? Em não havendo outro nome, eu peço aos 

Srs. Deputados que concordam com a indicação do Edmir Chedid que permaneçam como 

estão. (Pausa.) Aprovado.  

Então, queria empossar, aqui no meu lugar, para tocar a reunião, o nosso presidente 

da CPI, o deputado Edmir Chedid. Por favor, Edmir.  

   

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Boa tarde a todos, quem eu cumprimentei ali, 

Vinícius Camarinha.  
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O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Edmir, eu preciso 

interromper. A secretaria está me dizendo que a votação do presidente precisa ser 

nominal. Então eu vou fazer a votação nominal. Vocês me desculpem. Tá bom?  

Então, primeiro nome, primeira pessoa a votar. Delegado Bruno Lima. Como vota?  

   

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Boa tarde a todos. Meu voto é no 

meu amigo Edmir.  

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Deputado José Américo, 

como é que o senhor vota? Eu vou votar no meu amigo Edmir Chedid. Vinícius 

Camarinha, o nosso camisa dez, como diz o Alex. O que o senhor vota, Vinícius 

Camarinha?  

   

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Bom, o senhor é o nosso capitão então, 

não é? Olha, primeiro pela competência, Sr. Presidente, um brilhante deputado, 

experiente, companheiro, leal e proponente desta CPI. Merecidamente, meu voto é para 

o deputado amigo e companheiro, Edmir Chedid.  

   

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Voto para o 

Edmir Chedid. Deputada Analice Fernandes, em quem que a senhora vota para 

presidente?  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É uma honra muito grande - viu, 

deputado José Américo? - trabalhar ao lado desse parlamentar brilhante que é o deputado 

Edmir Chedid. Tenho absoluta certeza de que o trabalho desta comissão vai render 

grandes frutos para a Saúde do nosso estado, e tenho absoluta certeza de que o Edmir é 

uma pessoa muito competente para estar à frente desta comissão, e eu quero dar o melhor 

de mim ao lado dele. O meu voto é para o deputado Edmir Chedid. 

 

 O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Edmir Chedid. Muito 

obrigado, deputada Analice Fernandes. Agora eu queria ver o voto do deputado Edmir 

Chedid. 

 

 O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Por favor. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tenho que agradecer a indicação de todos e, 

também, a quem já votou, e me pronuncio no futuro. Voto no Edmir Chedid. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Perfeito, muito 

obrigado. Voto em Edmir Chedid. Thiago Auricchio, deputado Thiago Auricchio. Como 

vota o deputado Thiago Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, eu deposito meu voto também 

no amigo, companheiro Edmir Chedid, por todas as razões que já colocamos aqui. 

Primeiro, por ser o proponente; segundo, pela experiência, capacidade técnica, enfim, o 

grande parlamentar que é, eu tenho certeza de que fará uma belíssima condução dos 

trabalhos nessa CPI que é tão importante. É como o senhor bem colocou, acho que é a 

CPI mais importante da Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado, 

deputado Thiago Auricchio. Como vota o deputado Wellington Moura? 

 

O SR WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, eu voto 

com muito prazer, com muita honra no deputado Edmir Chedid, nosso companheiro de 

trabalho. Sei da sua grande capacidade à frente desta CPI e, por ter sido o idealizador, 

tenho certeza de que as conduções do trabalho serão de forma muito clara para a 

população, com certeza toda essa investigação será de suma importância no trabalho para 

todos os deputados. Parabenizar o deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Obrigado, deputado 

Wellington Moura. Como vota o deputado Sergio Victor, do Novo? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Boa tarde, Sr. Presidente, voto também no 

idealizador e proponente desta CPI, o deputado Edmir Chedid. (Pausa.) 

 

O SR. - O José Américo congelou. 
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O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Só para confirmar, o meu voto foi 

computado, presidente? (Pausa.) 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para mim está congelado ainda. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Estou vendo o Auricchio, estou 

vendo o Edmir.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ele está entrando de novo, o nosso presidente. 

Acho que caiu a linha.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Voltou? Estão me 

ouvindo? Edmir, estão me ouvindo?  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, ouvindo, sim, mas não tem vídeo, 

só áudio. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E agora, tudo bem? 

Voltamos?  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Agora sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vamos lá, como vota 

o deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Pela ordem, Sr. Presidente, voto no 

deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado, 

deputado Sergio Victor. Por último, como vota o deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente, quero 

registrar aqui o meu voto no deputado Edmir Chedid, parabenizá-lo pela idealização desta 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

CPI. Acho que nós temos muito a contribuir para o estado de São Paulo, é um assunto 

que está muito em alta agora, muito em pauta, que são as questões das quarteirizações, 

das terceirizações.  

Então, eu tenho certeza de que, da mesma forma que o deputado Edmir Chedid 

conduziu a CPI da Furp, com aquela maestria que nós conhecemos, não será diferente 

agora nesta CPI. Não poderia deixar de dar o meu voto para ele neste momento.  

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado, 

deputado Alex de Madureira. Quero, então, registrar os votos para a assessoria nossa. 

Nove votos a favor do deputado Edmir Chedid para presidente.  

Como presidente da CPI, o deputado Edmir Chedid. Estou proclamando o 

resultado: nove votos a favor, nenhum contra.  

Deputador Edmir Chedid está eleito então presidente da nossa CPI, previsto pelo 

Ato nº 24 de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de 

quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes 

firmados pelo Governo do Estado de São Paulo com o Terceiro Setor.  

Muito obrigado, quero passar a Presidência para o presidente eleito, deputado 

Edmir Chedid. Por favor, Edmir. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

Assumindo aqui a Presidência, agradecer primeiro ao José Américo pela condução dos 

trabalhos, sempre com maestria, alegria e felicidade que nos transmite com toda a sua 

bagagem e experiência.  

Quem presidiu a Câmara Municipal de São Paulo tem uma facilidade para fazer de 

tudo dentro da política, não é brincadeira. Quero cumprimentá-lo e aproveitar para 

cumprimentar todos os colegas deputados que fizeram a indicação e também a votação, 

quero agradecer muito e dizer que eu os considero demais.  
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Quero agradecer os elogios e dizer que as amizades que a gente vai formando ao 

longo do tempo são maiores que qualquer ideologia ou discussão. Vou tentar ser um 

presidente democrático, dando abertura a todos. Ficam aqui meus agradecimentos a todos, 

de coração, por me conduzirem à Presidência.  

Queria dizer que não tínhamos feito conversa nenhuma, recebi a ligação do líder do 

governo: “Olha, está marcada a reunião para tal dia”. Mais ou menos da mesma forma, 

aconteceu ontem a CPI das Fake News, que já foi votada. O Caio França ficou lá como 

presidente, parabenizá-lo também.  

A Casa volta a funcionar desta forma, a gente de longe, mas sintam-se todos vocês, 

colegas deputados e todos que nos veem, principalmente a Letícia, que está aí e vai nos 

secretariar com muita alegria, porque ela é muito competente, dentre tantos, e vem nos 

acompanhando há um tempo já. Quero agradecer ao pessoal das comissões, agradecendo 

a todos os deputados.  

Vou dar prosseguimento à sessão como presidente. Nós temos a indicação para 

vice-presidente; esta sessão foi convocada para a indicação do presidente e do vice-

presidente.  

Nós temos indicação de uma nobre deputada, a única mulher que faz parte desta 

comissão e é presidente da Comissão de Saúde. Tem uma competência enorme, a nobre 

deputada, querida deputada, presidente da Comissão de Saúde, Analice Fernandes.  

Coloco em votação, sendo ela a única indicada. Passo diretamente então. Quero 

perguntar se há mais alguma indicação, fora a nobre deputada.  

Não havendo, então, passo à votação. Coloco o nome da deputada Analice 

Fernandes e faço o questionamento: nobre delegado Bruno Lima, qual é o seu voto? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Presidente, tendo em vista a 

competência da nobre deputada e a representatividade feminina, o meu voto é a deputada 

Analice. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem.  

Nobre deputado José Américo, como vota Vossa Excelência? (Pausa.) Está sem 

som, Excelência. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pronto. Meu voto é da deputada Analice 

Fernandes. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem.  

Como vota o nobre deputado Vinicius Camarinha, aquele que tenta unificar a 

Assembleia? 

 

O SR. VINICIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, parabéns pela eleição de 

Vossa Excelência. Cumprimentar o deputado José Américo, que conduziu os trabalhos; 

me desculpe, eu não fiz essa saudação.  

Eu reconheço aqui, presidente, não estou fazendo média: vejo aqui nesta comissão 

muita gente competente, muita gente preparada para fazer um trabalho que nós, sem 

dúvida nenhuma, daremos uma boa resposta para a sociedade. Colegas do mais alto nível 

do nosso parlamento estão presentes aqui nesta CPI, eu queria abraçar a todos. Digo isso 

com toda a sinceridade e digo isso desprovido de qualquer outro interesse, mas apenas 

para registrar a verdade. A deputada Analice Fernandes é uma deputada que há muito 

tempo, desde que eu a conheço, ela vem lutando pela Saúde; ela é da área da Saúde 

Pública.  

A gente sabe que os contratos de quarteirização, muito embora atinjam outras áreas, 

mas eu percebo que o grande volume é na área da Saúde e eu acho que nós temos um bom 

quadro, com certeza absoluta, para lhe auxiliar na Presidência. Não teríamos outro nome 

senão o da deputada Analice Fernandes.  

Então parabéns, deputada. Meu voto é de Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Como vota a 

nobre deputada Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu gostaria até de ficar por último, 

meu amigo querido, Edmir. Primeiro, te saudar, que é um prazer muito grande trabalhar 

ao seu lado. Você tem realmente um brilhantismo, competência. É muito bom estar 

trabalhando com você. E mais, transparência na sua maneira de lidar com as pessoas, com 

tudo. Eu fico muito contente com isso.  

E quero desde já agradecer o voto do Bruno Lima, do José Américo, do Vinícius. 

É um prazer muito grande também ter o voto de vocês e, claro, eu quero e faço questão 

de dar a minha contribuição como profissional da Saúde, enfermeira já aposentada depois 

de 35 anos de trabalho, mas é um prazer estar ao seu lado trabalhando nesta empreitada.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Como vota o 

nobre deputado Thiago Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, com muito prazer que eu 

também voto na deputada Analice Fernandes por tudo que já colocaram aqui. Muito antes 

de eu ser deputado, acompanhando a política do nosso estado, a gente já ouvia dizer sobre 

o trabalho e a dedicação que a deputada tem na área da Saúde. Então é muito merecedor 

o voto a ela, presidente.  

 

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

Como vota o nobre deputado Wellington Moura? (Pausa.) O Wellington acho que deixou 

um pouquinho a sessão. Vamos dar continuidade. Como vota o nobre deputado Sergio 

Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu voto na 

deputada Analice. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Como vota o 

nobre deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu não iria 

votar aqui na deputada Analice. Brincadeira, ela é uma querida. É a nossa presidente na 

Comissão de Saúde. Tem uma trajetória política invejável não só na Assembleia 

Legislativa, também na sua cidade, onde faz um trabalho de excelência.  

Então eu não poderia deixar neste momento de apoiar essa candidatura a vice-

presidente desta CPI da deputada Analice Fernandes. Parabenizá-la pela vontade, pela 

indicação e recebê-la aqui também de braços abertos, como o deputado Edmir Chedid, 

nosso presidente, para que nós possamos desempenhar um trabalho com excelência nesta 

CPI. Parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. O nobre deputado 

Edmir Chedid, eu também voto na querida deputada Analice Fernandes, pessoa especial. 

A gente aprende muito com ela, como aprendemos com os outros, mas ela na área de 
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Saúde… Eu nem sabia que estava aposentada. Nasceu então, não é? Logo que nasceu já 

assumiu o cargo e começou trabalhar. É de uma juventude, um sorriso sempre que nos 

deixa muito felizes; todos olham. Um sorriso desses quando a gente está doente e a gente 

já quase que nem sente dor mais. Então, parabenizar a nobre deputada.  

Declaro eleita vice-presidente da CPI da Quarteirização a nobre deputada Analice 

Fernandes pela unanimidade dos presentes e passo a palavra à nobre deputada. Como 

vice-presidente, eu sei que a senhora quer se pronunciar um minutinho. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Claro. Agradecer imensamente, viu, 

deputado Edmir? E volto aqui a falar sobre a importância dos trabalhos desta comissão, 

porque V. Exa. sempre chamou atenção sobre essas questões graves que vêm acontecendo 

no estado de São Paulo com relação às OSs.  

As OSs, embora tenham trazido um grande aprendizado e, principalmente, para a 

gestão pública, trouxe qualidade, trouxe excelência, só que de uns anos para cá nós 

estamos observando alguns malfeitos dentro de tudo isso e nós precisamos apontar e 

colocar o dedo na ferida mesmo.  

Então esta comissão vai ter muito trabalho. Vai mexer com muita gente, com muita 

coisa. Mas, em virtude de estarmos todos empenhados em melhorar a qualidade da Saúde 

no estado de São Paulo, fico imensamente feliz de dar o melhor de mim ao seu lado, para 

que a gente consiga trazer realmente um resultado bastante profícuo.  

Muito obrigada a todos pela votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Parabéns, Excelência. É uma 

alegria ao seu lado e ao lado de todos. E a senhora como vice-presidente, parabenizá-la. 

Vou fazer a indicação da relatoria do nobre deputado Thiago Auricchio, como a 

gente já tinha falado anteriormente. Então, quero nomear o nobre deputado e indicar o 

nobre deputado Thiago Auricchio para relator final desta CPI.  

Tenho também alguns informes, Excelências, que passo a colocar. Eu queria 

consultar os nobres deputados sobre o melhor dia da semana e horário para as reuniões 

virtuais da CPI. E deixar meio alertado, como aconteceu ontem uma grande discussão que 

participei: também sou membro da CPI das Fake News, presidida pelo nobre deputado 

Caio França. E já deixar alertado que, quando retomados os trabalhos presenciais, a gente 

verifica tudo de novo.  
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Nós, se Deus quiser, vamos poder nos abraçar, nos cumprimentar, rever, olhar nos 

olhos de todos, sentir o calor humano. Então eu queria verificar com os senhores qual é o 

melhor dia e a melhor data para fazermos as reuniões desta CPI. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tenho uma sugestão. 

 

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

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pode ser quarta-feira às 11 da manhã? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quarta às duas da manhã? 

  

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Onze horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Onze da manhã? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Onze da manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O que os senhores acham, 

Excelências? 

 

O SR. - Se for às duas da manhã, eu aceito. Acho que é bom. 

 

O SR. - Qual é o dia, Edmir? Não peguei, desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quarta-feira às 11 da manhã. 

 

O SR. - Por mim esse horário é tranquilo. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Analice Fernandes. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Tem todo o meu apoio para ser às 

quartas-feiras, às 11 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Alguém tem outra sugestão 

de horário, deputados? 

 

O SR. - Presidente, podemos passar, ao invés de 11, ser às 10?  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para mim, não tem problema. Pode ser 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Questiono os Srs. Deputados. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu não tenho nada a opor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Todos estão de acordo? 

Então, quarta-feira às 10 horas. Toda quarta-feira às 10 horas. Então, na próxima reunião, 

a ideia é que a gente discuta e delibere uma proposta de plano de trabalho para a CPI.  

A ideia é que a gente apresente com antecedência a proposta de plano de trabalho. 

Para que todos os senhores deputados e deputadas possam dar uma contribuição antes de 

a gente deliberar, eu queria sugerir aos Srs. Deputados membros desta CPI, se todas as 

sugestões puderem ser encaminhadas para o e-mail cpiquarteirizacao@al.sp.gov.br. Vou 

só deixar registrado, aqui na sessão. Mas depois a gente entra em contato com a 

assessoria, que é o próximo tema.  

Para facilitar a comunicação entre os membros das CPIs e suas respectivas 

assessorias, vamos formalizar um e-mail solicitando a todos a indicação dos contatos de 

telefone e outros e-mails além dos institucionais, para que a gente possa fazer contato. 

Não sei, até criar um grupo de Whatsapp entre nós, deputados, a gente poderia criar para 

a gente ir discutindo. Mas se a gente pudesse condensar todas as propostas no e-mail 

cpiquarteirizacao@al.sp.gov.br, para que as assessorias todas tivessem também acesso e 

fossem conversando, para facilitar. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, presidente. 

mailto:cpiquarteirizacao@al.sp.gov.br
mailto:cpiquarteirizacao@al.sp.gov.br
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre deputado 

Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, boa ideia. Acho que o grupo 

de Whatsapp para a gente concentrar as informações é uma coisa mais ágil e mais rápida 

que o e-mail, você apresentar por e-mail. 

Uma dica pessoal minha. Acho que o grupo serve para a gente tratar só de trabalho 

mesmo. Se a gente puder concentrar aqui. Porque senão a gente fica vendo outros tipos 

de mensagem, não abre o grupo e, na hora que é coisa importante, a gente não viu. Então, 

uma sugestão que eu dou aqui é para a gente tratar, no grupo, coisas de trabalho; quando 

chegar alguma coisa lá, realmente é coisa que importa. Porque a gente tem tanto grupo. 

E aí a gente acaba não visualizando. Então, uma dica.  

E acho que V. Exa., presidente, poderia passar essas orientações já no grupo de 

WhatsApp: o nome do email... Como o tema é muito amplo, acho que caberia a nós 

construir um cronograma de trabalho. Ver o quê... Vossa Excelência, que foi o 

proponente, tem isso em mente, poderia já sugerir, ouvir todos nós aqui. São algumas 

sugestões que eu faço aqui; ouso fazer essa sugestão, presidente, para facilitar o trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bom, deputado 

Vinícius Camarinha.  

Pela ordem, nobre deputado Alex de Madureira, grande amigo, companheiro. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, só uma sugestão, dentro do 

que o deputado Vinícius Camarinha falou. Eu acho que hoje... Eu vou falar por mim, não 

posso falar pelos outros; quase ninguém usa mais email. Email virou uma coisa... Eu só 

olho meu email quando alguém me avisa pelo WhatsApp: “olha, te mandei um email”. 

Aí, eu vou lá no email olhar o bendito do email que foi enviado. É uma realidade nossa, 

que a gente vive hoje.  

A minha sugestão, presidente, é que nós façamos, então, nesse grupo do WhatsApp 

em que estarão os deputados, cada deputado indicar pelo menos um assessor para estar 

no grupo também. E aí toda essa documentação que for enviada seria enviada no grupo 

do WhatsApp; acabou. 
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E como também o deputado Vinícius Camarinha falou, eu acho que a gente já está 

numa fase em que ninguém vai ficar mandando piada, ninguém vai ficar mandando “bom 

dia”, “boa tarde”, “boa noite”. Eu acho que isso a gente já faz entre nós, quando a gente 

se encontra ou quando a gente se vê. Mas nós vamos utilizar esse grupo, realmente, como 

instrução de trabalho para a CPI. Essa é uma sugestão. E vai ajudar o relator, também, 

com certeza, a sintetizar tudo no final. 

E uma pergunta, agora, ao Sr. Presidente: qual será o objeto principal... Aliás, não 

vou nem falar “principal”. Mas qual será o objeto dessa CPI? Para ficar muito claro para 

nós, até para a gente não ficar abrindo tanto o leque e nem fechando tanto o leque, para 

que não aconteça que a gente chegue a ir tão longe que depois a gente não consiga voltar, 

mas também que a gente não fique num ponto pequeno, que a gente não possa abrir.  

Queria entender, do senhor...  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para uma questão de ordem. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Na próxima reunião, o senhor nos 

pudesse nortear, nos direcionar, qual será o objeto principal de investigação desta CPI.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para uma questão de ordem, por favor. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Uma vez que CPI é uma comissão 

parlamentar de inquérito, então ela tem o objetivo principal de investigação. Então, qual 

será o nosso norte? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Já respondo, 

Excelência. 

Para questão de ordem, o nobre deputado José Américo, com a palavra.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu proporia que a gente retomasse a 

votação, para votar o relator, porque eu vou precisar sair daqui a pouco; que eu preciso 

votar. 

 

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

Américo, o relator é simplesmente indicado pelo presidente.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ah, entendi. Não precisa votar. Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não precisa. 

E respondendo ao deputado Alex de Madureira. Acho que foi importante a 

colocação dele, e também do nobre deputado Vinícius Camarinha, sobre email. Sobre 

email, a gente precisa ter email, porque é muita documentação que os senhores vão 

solicitar. Nós vamos receber através desse email. 

Eu ia propor, então, de a gente ter dois grupos de WhatsApp: um grupo entre nós 

deputados, membros efetivos e substitutos; e um entre as nossas assessorias, para que aí 

tudo que tivesse de documentação, proposta, fosse para as assessorias. E aí as assessorias 

conversam com os deputados. E a gente fica num debate um pouco maior. O que os 

senhores acham disso? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu concordo. Pela ordem, 

presidente... 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Por mim, tranquilo. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Também concordo plenamente. 

Acho importante os assessores ficarem num grupo à parte; o volume de documentos é 

grande. E às vezes acaba acontecendo de... É lógico que nós não gostamos e nem 

queremos que isso aconteça, mas às vezes acaba acontecendo alguma coisa, e entre nós 

parlamentares fica muito mais fácil de resolvermos as questões. 

Então, acho que um grupo de deputados e um grupo de assessores, independentes. 

Concordo plenamente com Vossa Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Então, a ideia, a 

gente já vai passar, nobre deputado Alex de Madureira, qual o plano de trabalho. Acho 

que isso que vai nortear até onde a gente vai. Tem que buscar... Claro que o plano pode 

ser modificado, se todos concordarem, ao longo da CPI. Mas a ideia é já passar logo aos 

senhores e à assessoria qual seria esse plano de trabalho, que a gente irá fazer uma 

sugestão, para que os senhores complementem, para que na próxima sessão a gente aprove 

esse plano de trabalho. 
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Fazer uma comunicação a todos os Srs. Deputados, e todos aqueles que nos veem 

e nos ouvem. Caso não seja prorrogada esta CPI, o prazo para a conclusão dos trabalhos 

da CPI se encerra no dia 6 de outubro. Então, dia 6 de outubro. E, caso ela seja prorrogada 

por até 60 dias, regimentalmente, ela vai até 5 de dezembro, certo? Então nós temos muito 

trabalho pela frente. 

Eu queria questionar os Srs. Deputados se mais algum deputado gostaria de fazer 

uso da palavra. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, pela ordem. 

 

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

deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu gostaria, rapidamente, de saudar 

V.Exa., parabenizar pela sua eleição, e dizer que é uma honra. Agradeço a confiança de 

ser o relator dessa CPI. Como já coloquei no meu voto, pela sua história dentro da 

Assembleia, pela sua experiência de CPI e dizer também que vai ser um prazer trabalhar 

ao lado de todos, assim como o deputado Vinicius Camarinha, nosso camisa 10, bem 

colocou, aqui todos nós somos parlamentares de altíssimo nível, eu tenho certeza de que 

vamos fazer um grande trabalho, daremos uma resposta, uma resposta necessária para a 

população do estado de São Paulo. 

Acho que essa sugestão de a gente dividir em sub-relatorias vai dar mais eficiência 

ao nosso trabalho, pelo tamanho que a gente tem de trabalho, de situações nessa CPI. 

Entendi, em todas as colocações, do deputado José Américo, da deputada Analice 

Fernandes, a gente sabe que esse modelo de gestão das OS é muito eficiente, dá muita 

serenidade ao poder público. São extremamente necessários nos dias de hoje. 

Mas eu entendi também a preocupação do deputado José Américo, quando a gente 

vê que na quarteirização existem muitas empresas que a gente pode chamar até de fundo 

de quintal. Acho que é isso que nos preocupa, acho que é isso que a gente tem que 

regulamentar.  

Sem dúvida, a nossa maior missão, Sergio Victor, nessa CPI, não vai ser só 

investigar esses contratos. No nosso plano de trabalho vamos definir, definindo o tempo 

que a gente vai buscar esses contratos, se a gente vai entrar no momento atual. Enfim, a 
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união do nosso grupo, assim como o deputado Alex Madureira colocou, é necessária para 

o prosseguimento dos trabalhos, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. 

Mas acho que também é uma grande missão. Acho que o legado que essa CPI 

pode deixar é padronizar esse tipo de contratação, analisando de fato quem são essas 

empresas, se elas têm capacidade técnica de assumir, quem são os sócios dessas empresas. 

Então, eu acho que não só no sentido de investigar, mas também de criar um 

padrão para a contratação dessas empresas. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, a vice-

presidente da comissão, Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Concordando plenamente com o 

deputado Auricchio, quero só dar uma contribuição no sentido de que V.Exa., que 

acompanha de longa data o trabalho das organizações sociais e a importância do papel 

desenvolvido por elas no estado de São Paulo, mas o que eu vejo, também nessa mesma 

linha do Auricchio? 

Falta uma normatização para que cada uma dessas OSs siga o padrão à risca, 

inclusive também como a Secretaria, ou é a Casa Civil, que dá o aval para que aquele 

grupo se torne uma OS. Então, qualquer um pode se tornar uma OS, da noite para o dia? 

Não. 

Então, eu acho que quando eu quis, e talvez eu tenha me expressado de maneira 

errada, eu acho que a contribuição nossa vai ser nessa normatização, que vai trazer uma 

contribuição valorosa, porque hoje temos “n” organizações no mercado. 

Novamente, eu quero focar nessa questão. E se alguém ganha o processo 

licitatório, ele também tem a obrigação de seguir padrões estabelecidos, inclusive por lei. 

E todo esse trabalho construído, podemos estar elaborando. 

Essa é a minha ideia para essa CPI. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, só queria… Esse é o motivo 

por que eu perguntei qual será o nosso foco principal de trabalho dessa CPI. Por quê? 

Quando nós falamos de quarteirização se subentende que quarteirização é quando alguém 
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que já é terceirizado está contratando um novo serviço. Então, ele está quarteirizando o 

serviço. Então, se essa CPI é a CPI da Quarteirização, nós temos que entender. Nós vamos 

investigar ou nós vamos falar sobre terceirização ou sobre quarteirização? É isso que eu 

quero entender.  

Eu entendo que as OSs, as organizações sociais, sejam elas de qualquer trabalho, 

que não existe só OS da Saúde, existe OS da Educação, tem organizações sociais que 

prestam serviço na Educação, serviço social, cursos… Então, são vários os serviços de 

organizações sociais, não é só Saúde. E quando nós falamos da CPI da Quarteirização, 

então eu entendo o seguinte: nós vamos pegar as organizações sociais, que hoje são 

contratadas pelo Governo do Estado de São Paulo, e algumas delas podem estar 

quarteirizando seu serviço, que é algo que não pode ser feito. Então, volto de novo à 

minha pergunta que eu já fiz lá atrás: qual vai ser o foco da nossa CPI?  

Ou nós vamos continuar no nome dela, que é quarteirização, ou nós vamos fugir, 

ou nós vamos voltar um pouco atrás, até porque no ano de 2018, se não me engano, já 

teve uma CPI das OSs, que inclusive o deputado Edmir Chedid fazia parte, se não me 

engano, como presidente, que até gerou um projeto de lei que está na Comissão de Saúde. 

Eu acho que esse ano, como está um ano difícil ainda para pautar esse projeto este ano, 

mas é algo que eu acho que nós temos que analisar e pensar nesse projeto, que aí entra no 

que a Analice falou muito bem.  

Nós precisamos padronizar, e eu acho que padronizar, nós só vamos conseguir 

através do projeto de lei. Então, se nós pegarmos esse projeto de lei e trabalhá-lo de uma 

forma que nós vamos conseguir criar uma lei no estado de São Paulo, que eu acho que é 

a intenção da Analice, que é a mais nobre possível, e de nós organizarmos e 

padronizarmos o sistema das organizações sociais no caso desse projeto de lei 

especificamente na área de Saúde, eu acho que aí sim nós estamos indo no caminho certo. 

Mas, presidente, volto de novo perguntar para o senhor qual será o foco dessa nossa 

comissão? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, ele colocou 

muito bem a questão de tudo sobre a CPI das OSs que fizemos em 2018, presidimos, que 

além do relatório, surgiu o projeto de lei, e que V.Exa. é o relator. Já é um deputado que 

é da Comissão de Saúde, já participou da CPI da Furp também e já conhece. Eu acho 

importantíssimo esse projeto ser readequado para que a gente verifique o que é que a 

terceirizada, que são as OSs, até onde elas podem ir.  
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O foco é a quarteirização, mas a gente acaba voltando um pouquinho atrás, porque 

quem contrata tem que saber quem contrata, em quais condições contrata, e que nós 

podemos estabelecer isso também em projeto de lei da Casa para uma regra. Eu acho que 

o modelo é muito bom, o das OSs, justifica, mas a gente não pode deixar que aqueles que 

têm outras intenções estraguem tudo aquilo que tem de bom nesse seguimento.  

Dentro dessa decisão, desse modelo de trabalho que vou passar aos senhores e 

para a assessoria, o plano de trabalho, a gente poderia discutir. Tem uma sugestão e a 

gente já discute com todo mundo para ver como vai ser isso para deliberar na próxima 

sessão.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - O senhor permite só um aparte? Só um 

aparte na sua fala? 

 

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

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu concordo plenamente… 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Como eu não estou podendo pegar a 

palavra para falar o que tenho que falar, tenho que sair. Gente, obrigado, um abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por gentileza, então, 

senhores. Deputado Alex, dê sua palavra ao deputado José Américo, porque ele tem um 

compromisso agendado e retornar um compromisso… 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Estou desesperado para sair. Eu queria 

só saber o seguinte: nós vamos funcionar durante o período de recesso, é isso? 

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Qual a nossa próxima reunião? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quarta-feira às 10h, 

Excelência. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok. Um abraço para vocês e muito 

obrigado. Parabéns, presidente. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Um beijo, Alex. Tchau. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu vou retornar a palavra 

então ao nobre deputado Alex e depois o Sergio Victor. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Não, só corroborando o que você está 

falando, presidente, ia até pedir uma ajuda a vocês, pedir uma ajuda,  minha presidente, a 

deputada Analice, que eu tenho o prazer e a honra de ser vice dela na Comissão de Saúde.  

Agradecê-la por essa tão importante relatoria desse projeto das organizações 

sociais de Saúde. Eu vejo esse projeto como de suma importância para o estado de São 

Paulo.  

E, até agora, pedi essa ajuda a essa CPI e até a nossa presidente e à Comissão de 

Saúde. A minha intenção, deputado Edmir, nesse projeto, é chamar a Comissão de Saúde, 

chamar os representantes das organizações sociais e chamar os representantes da 

Secretaria de Saúde do Estado, para que todos nós juntos possamos construir um projeto 

que seja um projeto bom para quem? Para a população de São Paulo. Só isso. Que não 

traga prejuízo para o estado, que não traga prejuízo para as organizações sociais e que 

não traga prejuízo para a população. Eu acho que essa tem que ser uma construção nossa.  

Então, eu estou pedindo a ajuda de vocês para que nós possamos nos unir, juntos, 

e fazermos andar esse projeto dentro da Casa. Eu acho que a população de São Paulo 

merece isso. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Dá um aparte, deputado Alex? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Claro. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado Alex, em cima dessa fala, 

presidente, do deputado Alex, como presidente da Comissão de Saúde, eu até gostaria de 

já dar uma contribuição, convidando o presidente das OSs, o Dr. Renilson, que você 

conhece, todos conhecemos.  
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Acho que ele vindo e fazendo para nós uma explanação dentro da Comissão de 

Saúde e, nesse dia, nós convidaríamos os demais membros desta Comissão... Alô? Estão 

me ouvindo? (Pausa.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu só queria lembrá-los, 

desculpe, deputada Analice, o Renê está nos informando aqui que nós temos que encerrar 

a sessão, porque começa outra sessão neste plenário, e às 14 e trinta, normalmente eles 

começam dez minutos antes.  

A gente ainda tem o deputado Sergio Victor para ouvir, que havia pedido pela 

ordem também. Mas devolvo a palavra a V. Exa., nobre deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Não, é só uma sugestão, de chamar 

já o Dr. Renilson para falar o que é uma OS, a função que ela exerce e até onde legalmente 

ela pode estar indo. Eu acho que já dá um norte para a gente, para nós observarmos 

aquelas que realmente têm saído desse objetivo da organização social em si. 

 

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

Victor, tem a palavra pela ordem. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Pela ordem, presidente. Vou ser breve aqui, 

até por questão de tempo. Queria parabenizar V. Exa. pea presidência e pela proponência 

desta CPI, nossa vice-presidente, Analice, e o relator, o deputado Thiago Auricchio.  

Corroborando um pouco do discurso de vocês, acho que, sim, a contratação via 

organização social foi um grande avanço. A gente considerar que a Administração Direta 

vai conseguir executar todos os serviços que o estado é obrigado a fazer, a prestar, ou 

deveria prestar, seria loucura, né? Então, o sistema de organização social é um avanço.  

Agora, um dos nossos desafios é a transparência, é a prestação de contas, garantir 

que as organizações sociais tenham a competência adequada para prestar aquele serviço 

na hora da contratação.  

Então, queria também contribuir com esta CPI levando em consideração a 

experiência não só minha, como do meu time. E, como presidente da Comissão de Ciência 

e Tecnologia, para a gente trabalhar melhores indicadores, ou melhores práticas de 

transparência e também de inovação.  
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E, rediscutir quais são os indicadores de gestão nesse contratos de gestão via 

organização social. Eu acho que a gente tem bastante a contribuir.  

Parabenizo vocês de novo. Sem dúvida esta CPI já era importante antes da 

pandemia  e, agora, então, será a CPI mais importante da Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, muito obrigado, 

Sergio Victor. Sabemos que você pode contribuir muito. Quero agradecer a presença de 

todos, agradecer a votação, tanto minha, como da deputada.  

Cumprimentá-los, porque sei da capacidade que todos os senhores têm. Tenho 

certeza de que vamos fazer um grande trabalho para o estado de São Paulo, para o Brasil 

e, principalmente, para aqueles que se utilizam das redes públicas na área de Saúde. 

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo à 

Leticia e ao Renê, em nome de todos os servidores da Casa. 

Muito obrigado.  

Está encerrada a presente reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 

 


