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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - (Áudio indisponível até este 

momento.) ... Dra. Camila e do nosso querido Dr. Cosenzo, que sempre colabora, nos 

ajuda também aí na Assembleia. Presente, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Nobre deputada 

Analice Fernandes presente. Nobre deputado Thiago Auricchio, relator final da matéria. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Bom dia, Sr. Presidente. Confirmo aqui 

minha presença. Queria aproveitar também, como todos amigos fizeram aqui, e saudar V. 

Exas., estendendo o cumprimento a todos os deputados, e saudar o procurador-geral, Dr. 

Mário, que, acho que ele não vai lembrar, mas foi meu professor nos primeiros anos de 

direito penal na FAAP. 

Então, é um prazer falar com o senhor aqui. Estendo os cumprimentos também a 

Dra. Camila e o Dr. Cosenzo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente o nobre deputado 

Thiago Auricchio. Deputado Wellington Moura, presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento. Estamos votando a LDO por aí, ontem, hoje. 

 

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

presente. Bom dia a todos aí.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente o nobre deputado 

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu estou subindo no 

elevador para chegar na minha sala aqui no escritório.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está certo. Nobre deputado 

Sergio Victor.  
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O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Bom dia, Sr. Presidente. Presente. Saúdo 

aqui todos os nossos convidados. Sejam bem-vindos aqui à nossa reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente o nobre deputado 

Sergio Vitor. Nobre Deputado Alex de Madureira.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Relator da LDO, não é? Você 

é relator da LDO? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Não, não, não. Fui relator do texto final, 

da nossa redação final. 

 

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

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Queria só agradecer aqui a presença do 

Dr. Sarrubbo, também da Dra. Camila e do Dr. Cosenzo, que é um grande amigo. Estamos 

sentindo falta do Conenzo aqui na Assembleia, e dizer da alegria de termos hoje o 

Ministério Público participando desta reunião tão importante desta CPI. Bom dia a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Presente o nobre 

deputado Alex de Madureira, e este deputado, Edmir Chedid, na Presidência. Então, 

quórum mais do que regimental. Todos os membros desta CPI presentes. Solicito à 

secretária, Leticia, a leitura da ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

Alex de Madureira.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Queria pedir, se é de comum acordo de 

todos, que seja dispensada a leitura da ata da reunião anterior. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Todos estão de acordo? Deem 

um joinha para a gente. Todos de acordo, fica dispensada a leitura da ata. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, só uma questão de ordem, 

presidente. 

 

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

Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Sobre o andamento dos trabalhos hoje. 

Sei que o senhor deve falar isso agora, mas não poderia deixar de perguntar se nós 

daremos andamento à pauta primeiro, ou se nós já vamos ouvir o Dr. Sarrubbo, e depois, 

se for necessário, abrir uma nova reunião, como nós fizemos na reunião passada, seguir 

o mesmo procedimento? 

Essa é a minha pergunta, a minha questão de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato, Excelência. Nós 

vamos primeiro ouvir o Dr. Sarrubbo, a quem já agradeço a sua presença, procurador-

geral do Ministério Público. Também o Dr. Cosenzo, procurador, e agora está lá no 

conselho. A Dra. Camila, que se faz presente também. (Inaudível.) de Justiça.  Agradecer 

muito a presença deles. 

Nós vamos fazer primeiro, os primeiros dez minutinhos, quinze, com o Dr. 

Sarrubbo, trazendo para todos nós o que o Ministério Público tem atuado quanto  

às quarteirizações. Qual é o ponto de vista que o Ministério Público tem. A questão da 

legislação vigente, o que poderíamos melhorar na legislação para dar mais transparência 

ao processo, juntamente com o Dr. Cosenzo, a Dra. Camila, e posteriormente nós vamos 

para a pauta do dia.  

Quero agradecer também as procuradoras, a Ana Carolina e a Dr. Lúcia, que se 

fazem aí presentes, são procuradoras da Assembleia Legislativa, e nos auxiliam nesta 

importantíssima CPI. 

Dr. Sarrubbo, seja muito bem-vindo. O senhor, o Cosenzo e a Camila. Passo desde 

já a palavra ao senhor. Parabéns por assumir o Ministério Público do estado de São Paulo, 

que tem feito um grande trabalho, tem uma grande missão todos os dias, principalmente 

agora com essa pandemia. 
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Nós, da Assembleia ficamos satisfeitos, alegres pela sua presença, agradecidos, 

porque nós sabemos dos seus afazeres. Uma uma presteza rápida, enorme. Era para ser 

ontem, aí teve reunião de todos os poderes lá no Palácio, e o senhor vem aqui hoje de 

manhã junto com toda a equipe aí para prestar informações. 

Portanto, passo a palavra a V. Exa. com muita alegria. Seja muito bem-vindo. 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Muito bom dia, muito bom dia a todos, bom 

dia a todas. Eu queria saudar o presidente desta Comissão Parlamentar, nobre deputado 

Edmir Chedid, e, em seu nome saudar todos os demais membros desta comissão, 

deputado Vinícius Camarinha, deputado Sergio Victor, nossa colega da área do Direito, 

deputada Janaina Paschoal, nosso querido Thiago Auricchio. Mesmo sendo aluno nosso 

lá, venceu. Hoje representa aí a população. Parabéns, Thiago, muito bom te ver aqui 

deputado. Deputada Analice, deputado Wellington, deputado Alex de Madureira, 

deputado José Américo.  

É realmente uma grande alegria. Lamento apenas que tenha que ser na modalidade 

virtual. Sempre, desde o momento em que postulei o cargo de procurador-geral de Justiça, 

eu já dizia à classe, ainda em campanha da importância de o procurador-geral, da 

importância de o Ministério Público ter um diálogo muito próximo com a nossa Casa 

Legislativa. 

A importância do procurador-geral de Justiça... E eu dizia em campanha, “quero 

estar próximo, quero ir semanalmente à Assembleia Legislativa”. É muito importante 

dialogar com a Presidência, o presidente Cauê Macris, com quem eu tenho conversado 

bastante. Já disse isso a ele, quero estar pelo menos uma vez por semana, se não der uma 

vez por semana, uma vez a cada quinze dias. Estarei sim na Assembleia Legislativa 

dialogando, ouvindo. Enfim, criando, construindo caminhos conjuntos para melhorarmos 

a condição de vida da população de São Paulo, e - por que não? - da população brasileira. 

Enfrentamos um momento difícil, um momento de pandemia, um momento de 

restrição orçamentária absoluta. Não obstante isso. É hora de nós, servidores públicos, 

darmos sempre o exemplo. 

Trago aqui comigo hoje, tenho alegria estar aqui com o Cosenzo, que é secretário 

do Conselho Superior, e que tanto nos ajuda na condução do Ministério Público. O 

conselho superior é, pode-se dizer, o nosso Parlamento, a nossa Casa Legislativa, e o 

Cosenzo lá é o nosso secretário, é o nosso grande articulador, o nosso grande condutor. 
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E trago, claro, a especialista no tema, a Dra. Camila Moura e Silva, que coordena 

toda a área de patrimônio público e social do Ministério Público, procurando construir, 

junto com os colegas, políticas de atuação, políticas de repressão, políticas de prevenção 

de atos ilícitos que venham a causar dano ao patrimônio público, atos que venham a 

esbarrar na Lei de Improbidade Administrativa.  

Como disse, Camila, promotora de Justiça aqui da grande São Paulo, em 

Carapicuíba, que tem um conhecimento técnico e prático suficiente, e daí nós termos a 

convidado para vir aqui falar em nome da nossa instituição. 

O Ministério Público, eu já adianto, em linhas gerais, tem sugestões, mas, mais do 

que isso, e quero aqui demonstrar, e a Camila vai trazer aqui, um pouquinho daquilo que 

nós pensamos e daquilo que nós temos feito em termos de prevenção de atos ilícitos, de 

prejuízo ao erário, notadamente quando envolve a terceirização ou a quarteirização de 

serviço público, e o que está mais próximo de todos nós nesses momentos é, de fato, essa 

questão que envolve a Saúde. 

Em um momento de pandemia, salta aos olhos eventuais contratos que têm sido 

feitos com organizações sociais, e que têm trazido um prejuízo muito grande à população, 

em um item que nos é muito caro, como, por exemplo, a Saúde, e em momento de 

pandemia. 

Então, o Ministério Público tem, os promotores de Justiça do patrimônio público e 

social, feito um trabalho, mas nós temos enfrentado, e a Dra. Camila vai trazer maiores 

detalhes aqui, um problema muito sério, que é o conhecimento. Porque nós temos que 

lutar, e muito, pela transparência. Qualquer contrato de terceirização, quarteirização, 

enfim, isso tem que estar previsto, isso tem que ter muita transparência, e a necessidade, 

a importância de um diálogo, que nós temos construído nesse início de gestão, com o 

Tribunal de Contas.  

O Tribunal de Contas tem que ser um parceiro da instituição Ministério Público. 

Nós temos que ter um diálogo e um fluxo de informações muito amplo, muito fácil, muito 

transparente, para que a gente possa atuar e para que a gente possa, mais do que isso, 

prevenir eventuais contratações que sejam lesivas à população de São Paulo, que sejam 

lesivas ao nosso já muito sacrificado Erário Público. 

Sabemos das necessidades da população de São Paulo, e enfrentamos um momento 

de crise, em que os nossos orçamentos estão absolutamente comprometidos, mas existem 

questões importantes. 
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Quando se pensa em terceirização, é muito importante que se conheça a realidade. 

Temos que trabalhar com os custos. Temos que olhar os custos gerais. Temos que olhar 

custos de forma individualizada, preços de insumos, e, mais do que isso, a utilização de 

adequadas técnicas de quantificação e qualificação dos serviços prestados. 

Não é um trabalho fácil. O Ministério Público precisa, nesse campo, de apoio 

técnico. Temos que saber, por exemplo, quanto custa - trabalhando aqui muito com o 

campo da Saúde - a hora de um médico que trabalha, quanto custa um diagnóstico, um 

exame. Tudo isso tem muitas vertentes, tem muitas variáveis, e é essa, talvez, uma das 

grandes dificuldades que a gente encontra para apurar irregularidades, e talvez seja essa 

também a grande dificuldade para o estado, para o município, que o estado encontra no 

momento da contratação da Organização Social para a prestação de serviços terceirizados. 

Temos que dar conta dos editais de chamamento. Temos que construir juntos, e ter 

uma legislação que traga um controle muito seguro para a população, porque essa 

segurança é importante, tanto para quem contrata como para aquele que é contratado, mas 

ela é muito, muito importante para a população, que precisa do serviço e não quer ter os 

impostos, que tanto pagamos, dilapidados em contratos mal feitos, em contratos que 

podem nos levar a prejuízos muitas vezes irreparáveis. 

Mas vamos falar um pouquinho, se me permitir, presidente. Esta é uma fala inicial, 

apenas uma saudação. As questões mais técnicas eu deixaria para a Dra. Camila, que 

inclusive se preparou para nos trazer aí a nossa visão mais especializada. Fizemos ontem 

uma reunião longa para tratarmos desta CPI, e a Dra. Camila pode nos trazer, portanto, 

informações que podem nos ajudar aí a construir soluções para melhor atendermos a 

população de São Paulo. Vou devolver a palavra ao nosso presidente e, se ele entender 

pertinente, passar para a promotora de Justiça, Dra. Camila Moura e Silva. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado pelas suas 

palavras iniciais, Dr. Sarrubbo, e sem dúvida nenhuma, vamos passar para a Dra. Camila.  

E desde já, Dr. Sarrubbo, solicito ao senhor um contato que a gente possa fazer, a 

nossa assessoria, com o Ministério Público. Quando fizemos aquela CPI das 

Organizações Sociais de Saúde - e que esta CPI é fruto daquela -, nós identificamos 

muitos problemas. A legislação é de 1998, precisa se aprimorada em um 

acompanhamento conjunto da troca de ideia, até para que a gente possa formular uma 

legislação, de acordo com os dias de hoje. 
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Queremos agradecer muito e, se o senhor permitir, passar a palavra para a Dra. 

Camila Moura e Silva, promotora de Justiça do Patrimônio Público. Seja muito bem 

vinda, Dra., tem a palavra. 

 

A SRA. CAMILA MOURA - Obrigada a todos e todas. É um prazer estar aqui, é 

uma honra vir representar o Ministério Público, na Assembleia Legislativa. Como disse 

o Dr. Sarrubbo, é uma pena que não seja presencial, porque é muito importante a troca, a 

conversa. Esta plataforma digital dificulta um pouco a maior interação, mas é o que nós 

temos hoje, então vamos lá. 

Faço minhas as palavras do Dr. Sarrubbo, um agradecimento desta oportunidade de 

conversar. Já vou passar diretamente para a parte um pouco mais técnica, do que eu 

entendo como muito importante a participação do Poder Legislativo: ir atrás do Tribunal 

de Contas, exigir do Tribunal de Contas, exigir do Estado a parte do controle e da 

fiscalização da prestação de contas, que eu acho que aí é uma questão muito delicada. 

Como o Dr. Sarrubbo já adiantou, o primeiro passo importante, quando se vai 

contratar uma OS, é o Estado saber - o Poder Público exatamente -, conhecer de forma 

exauriente o seu serviço. Qual é o serviço, o custo, como ele deve ser prestado, o 

cronograma financeiro. 

Inclusive uma demanda reprimida, o Estado, o Poder público, não estão 

conseguindo atender, mas a proposta é que terceirizando, passar isso para o poder privado, 

para a pessoa privada, essa demanda reprimida também será atendida. Então é importante 

que ela também seja considerada. 

Nesse primeiro passo é importante saber quanto custa, se o estado sabe quanto custa 

e se ele faz de forma correta, irá fazer uma contratação baseada nisso. Esse valor que tem 

sido desviado e fraudado, se você não souber quanto custa, ele não irá entrar nessa conta. 

Então já fica mais fácil de dar a previsão e a cobrança de quanto irá custar o serviço, 

e qual o serviço de qualidade. Esse primeiro momento é muito importante e daí a 

fiscalização e a exigência do Poder Público, de que faça adequadamente esse primeiro 

passo.  

A partir disso, o Poder Público irá montar a parte da licitação, que é feita por meio 

de chamamento às empresas interessadas. Esse é um outro momento extremamente 

crucial da participação dos órgãos de controle, porque é quando é feito o edital. Será ele 

e a minuta do contrato que irão regulamentar, regular toda a questão da prestação de 

contas, a prestação do serviço e dos valores encaminhados do tipo de serviço. 
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 Então nesse momento seria muito interessante ter regras mais adequadas - como o 

deputado falou, a lei que hoje vigora é de 98, são muitos anos, são 22 anos. Muita coisa 

mudou, aprimoramos, sabemos melhor como deve ser feito - que deve ser focada a parte 

de como se quer fazer, principalmente a questão da regulamentação da contratação de 

pessoal e de contratação de produtos e serviços. 

Eu acho que aí é uma grande questão. Diferente do Poder Público, que o controle e 

a fiscalização - principalmente o Ministério Público - tem os princípios da administração 

- que são previstos na Constituição e a lei, a lei “stricto sensu” -, é fácil. A gente olha a 

lei e vai estabelecendo. 

Quando a gente tem as OS’s, o que vigora é o contrato, é uma visão contratual, não 

é mais baseado na lei, é o que contrato estabelece para aquela OS. Por isso que o 

chamamento e o edital com uma minuta correta, irão regulamentar a prestação desse 

serviço. Então é nesse momento que o Ministério Público e o Tribunal de Contas podem 

trabalhar juntos, para exigir que o edital seja feito de forma correta, inclusive vedando 

essa subcontratação, do que é um serviço fim.  

Por exemplo, fará a terceirização em uma UBS. O que uma UBS faz? Faz consultas, 

exames diagnósticos, tem tratamentos, tem tratamentos auxiliares, de fono, de terapia 

ocupacional, de fisioterapia. Esse tipo de serviço não deve ser quarteirizado, deveria ser 

prestado pela própria OS, com a contratação dos funcionários pela CLT, porque daí você 

tem o controle correto. 

 O que tem acontecido é a contratação de empresas ou dos médicos como pessoa 

jurídica, o que dificulta a fiscalização e, de alguma forma, eles ganham mais. É muito 

comum não ter médico efetivo, médico concursado nas cidades, é um grande problema. 

Na minha cidade e na maioria das cidades, as contratações acabam sendo feitas de forma 

temporária, não tem concursado. O único setor do serviço público que não tem 

concursado. 

 Então eles são contratados por PJ ou temporários, porque não interessa, vale mais 

a pena financeiramente ser contratado como PJ, ou por meio de uma PJ que reúna outros 

médicos. Essa parte que tem de ser muito bem cuidada, e que não pode ser subcontratada. 

 Uma coisa é subcontratar a parte da segurança, por exemplo, no Ministério Público 

não é o próprio Ministério Público que tem a segurança. São contratadas empresas de 

segurança específicas para isso, porque não é o serviço fim. Então na saúde é importante 

que o serviço fim seja prestado pela própria OS. Isso ajuda muito, inclusive na forma da 

qualidade do serviço. 
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 Uma vez, conversando com um médico que é do CRM, ele falou que conseguem 

saber muitos problemas a respeito das OS’s, em relação aos médicos também. Então eu 

acho que seria uma parceria interessante entrar em contato com o CRM, porque eles 

apuram muitas questões e tem condições de fornecer informações valiosas a respeito do 

dia a dia de médicos insatisfeitos, de prestadores de serviços que estão insatisfeitos. 

Então nessa parte do chamamento é importante fazer um edital e um contrato, 

porque depois que fez um contrato e estabeleceu as regras, essas regras contratuais que 

seguirão por todo o período da gestão. Precisaria de um trabalho conjunto com o Tribunal 

de Contas, que tem um setor técnico importante, faz fiscalização “in loco”. 

 Acredito que a situação irá melhorar agora, entram com uma fase 5 da Odesp.  

Então a partir de agora é necessária a prestação de contas por meio da Odesp. O gestor, a 

OS prestam as contas para o Poder Público, que presta as contas por meio da Odesp. Isso 

é importante porque os dados são colhidos de forma correta, melhor para depois analisar, 

para estruturar. Essa fase começou, se não me engano, em julho, e em tese isso irá 

melhorar a fiscalização. 

Nessa parte de contratação, as pessoas têm de ser contratadas pela OS. Outra 

questão é que a Organização Social de Saúde não tem fins lucrativos, não é para ninguém 

ficar rico e ganhar dinheiro, tanto é que é uma organização social sem fins lucrativos, mas 

o que a gente vê, na prática, é o oposto. É uma mina de dinheiro em que os gestores 

acabam ficando muito ricos.  

Nessa etapa, o que chamo mais uma vez a atenção, é o chamamento, e na hora de 

fazer o edital e o contrato. O que acontece, o que tem acontecido muito - e aí é terreno 

muito fértil para fraudes - é que os gestores contratam empresas inclusive de médicos, de 

lavanderia, de laboratório, de exames diagnósticos.  

Essas contratações são feitas de pessoas jurídicas, que muitas vezes são de parentes 

dos gestores ou de empregados. Já que não pode contratar diretamente o próprio 

funcionário, e não ganhar dinheiro dessa forma, ele contrata empresas que são muitas 

vezes de laranjas, mas que irão repassar esse valor para o gestor, ou para as pessoas que 

estão na administração. 

Então essa é uma boa forma de fiscalização, e se a gente conseguir impedir, ajuda 

muito nessa prevenção da fraude. Outra coisa, a parte de contratação de pessoas não será 

exatamente como uma contratação para um serviço público, um concurso público, mas 

deveria.  
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Tem que observar algumas questões de contratação, de seleção, de publicidade, de 

impessoalidade, contratar pessoas com base em qualidade técnica e não porque é amigo 

do gestor, do diretor. Isso ajuda muito na questão da qualidade e de não ter esse vínculo 

com o gestor.  

Um caso que ficou muito conhecido, de atuação do Ministério Público, foi uma 

investigação muito bem-feita pelo Gaeco de Campinas, a respeito dos Hospital Ouro 

Verde, isso em 2018. Acarretou a prisão de secretários e de gestores, diretores da OS 

Vitale e foi constatado que foram desviados 7 milhões desse hospital, se não me engano, 

era municipal. E as fraudes eram, principalmente, contratação de lavanderia. 

Isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, contratação de lavanderia, desses 

serviços que não são fim, mas acabam sendo contratados sem muita publicidade e sem 

observar a qualidade do serviço. É um terreno bem fértil para as fraudes e eles super 

faturam esses valores. 

O que o Ministério Público faz? Quando chega alguma notícia de crime de fraude, 

deflagra uma investigação que é muito complexa, normalmente precisa fazer quebra de 

sigilos e uma análise contábil bem importante.  

No que eu entendo do meu dia a dia de experiência de 18 anos no Ministério Público 

- e muitos deles nessa área do patrimônio -, uma questão que a gente tem trabalhado 

bastante é exigir que as informações sejam prestadas nos portais de transparência.  

Principalmente nesta época de combate à Covid, o GAECO fez e está fazendo um 

trabalho bem importante: encaminhou para todas as prefeituras uma planilha 

questionando todos os gastos. Este é um trabalho preventivo, planilha solicitando que 

todos os entes públicos preenchessem de uma forma na planilha, porque a forma de 

prestar informações e fornecer os dados é muito importante.  

Quando é feita por PDF, ela dificulta a colheita dos dados e, quando é feita de uma 

forma estruturada, por meio de planilhas do Excel ou alguma coisa similar, a gente 

consegue ter instrumentos, ferramentas digitais para cruzar esses dados.  

Já estou tentando conversar com o Tribunal de Contas do estado para que seja 

exigido das prefeituras que todas as informações do Portal de Transparência sejam feitas 

desta forma. Não vai ficar mais caro, minha argumentação é que eles vão ter que prestar 

essas informações pelo Portal de Transparência, que seja feito de uma forma que 

possibilite a fiscalização.  

É só fazer de uma forma diferente, dar um prazo para eles se organizarem, mas isso 

tem que partir do Tribunal de Contas ou do estado, que seja feita a prestação de contas de 
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forma estruturada. É muito importante para a fiscalização, tanto para o Tribunal de Contas 

quanto para o Ministério Público.  

Nesse período da Covid, o GAECO fez essa parte e nós também. Tem um 

subcomitê, que é o grupo de transparência; nós elaboramos algumas recomendações, 

tanto para o poder público quanto relacionado às OSs, recomendando que seja melhorado 

o Portal de Transparência.  

Vou citar um exemplo da minha comarca, que é Carapicuíba: o Hospital Geral de 

Carapicuíba, a gestão é da Santa Casa de Pacaembu. A gente entra no site da Santa Casa 

de Pacaembu, entra no Portal de Transparência, gastos da Covid, tem uma planilha de 14 

linhas super simples.  

Dá para entender, fala lá o valor, mas eles são gestores talvez de dez diferentes 

lugares, serviços de Saúde no Brasil e em São Paulo; como é que pode, tem dez e uma 

única planilha de 14 gastos? Não pode.  

Então, eles não estão cumprindo a lei neste momento e cabe ao promotor de justiça 

entrar no portal e exigir que ele seja alimentado de forma correta, com as informações 

mais (Inaudível.) possíveis em relação ao contrato - qual é o hospital, que é a UBS, qual 

é a AME -, para que seja feita a fiscalização e o controle pelo legislativo, pela população, 

pela imprensa. 

Muitas vezes, a gente não tem como ter algumas informações, mas uma pessoa que 

vai lá olhar, ou a imprensa, fala assim: “nossa, mas essa empresa contratada é de um 

parente do gestor”, e daí a informação chega no Ministério Público desta forma.  

Então, tem que dar uma publicidade muito maior, porque isso está na lei - a Lei de 

Acesso às Informações -, que não é cumprida a contento pelas organizações sociais. O 

que é interessante discutir e cobrar do poder público nesse aspecto? Quem faz a análise 

da prestação de contas é o poder público, então vamos falar do Estado.  

Precisa saber quem faz esse controle, a fiscalização e análise da prestação de contas; 

precisa ver na PGE quem faz, quem são os técnicos. São só contadores? Porque o que o 

a gente tem visto... Isso na CPI, eu acompanhei a CPI passada porque chegou para mim 

em Carapicuíba, que depois mudou agora para Pacaembu.  

As prestações de contas são meramente financeiras, para ver se bate a nota fiscal 

com o valor pago. Isto é muito pobre, porque daí você tem serviços superfaturados que a 

nota fiscal está lá e dá tudo certo. Você passa e, quando você olha, bate. Financeiramente, 

numericamente está batendo.  
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Então, essa prestação tem que cobrar do estado, da PGE, quem faz. Qual a equipe 

que faz? Qual é a qualificação? Eles são comissionados? São efetivos? São só contadores 

que fazem? Porque precisa mais que isso, precisa de uma equipe técnica que seja capaz 

de avaliar valores e a qualidade do serviço.  

Precisa ter um fluxo e uma uniformização desse controle, porque estamos falando 

aqui de organização social de Saúde, mas tem organizações sociais de Educação, de 

Cultura, que são feitas da mesma maneira.  

Então, todas as secretarias do estado precisam ter uma forma uniforme de fiscalizar 

e controlar. Aí é uma grande questão, porque, quando chega as informações, tanto para o 

legislativo quanto para o Ministério Público, o poder público dá um “ok”, dizendo que a 

prestação está correta, mas a gente sabe que não é feito desta forma.  

Então, eu acho que é bem importante (Inaudível.), é um pouco mais difícil exigir 

do Executivo ir lá saber quem são as pessoas que estão cuidando disso. É importante que 

seja exigido que seja feito por funcionários efetivos, porque muitas vezes as fraudes estão 

em conluio com o poder público.  

A gente tem visto mais essa união entre o poder público, que já começa falhando e 

dando o caminho desde o começo quando não veda, não estabelece regras à 

regulamentação correta para o contrato. Então, é isso.  

Acho que o grande trabalho do MP hoje, que é a intenção que temos no centro de 

apoio, é trabalhar de forma preventiva, conseguir um acesso melhor a quem faz o controle 

e a fiscalização e trabalhar junto com o Tribunal de Contas, porque eles têm um setor de 

fiscalização técnica - principalmente in loco - que é muito importante.  

Basicamente é isso, eu me coloco à disposição. Eu posso depois passar o e-mail ou 

o contato para qualquer conversa que precisar, troca de ideias e a gente desenvolver um 

projeto de melhoria tanto da legislação quanto da fiscalização a respeito desse assunto.  

Estou à disposição de todos, muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dra. Carla... 

Dra. Camila, melhor dizendo. Agradecer muito a sua orientação e a forma que o 

Ministério Público tem atuado. Pergunto à Sra. se a gente pode abrir então as perguntas 

dos Srs. Deputados aos senhores. 

 

A SRA. CAMILA MOURA E SILVA - Claro. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Nós temos aqui na 

listagem já a nobre deputada Analice Fernandes, o nobre deputado Sergio Victor e o nobre 

deputado José Américo. Vou passar a palavra a nossa vice-presidente da comissão, 

Analice Fernandes. O tempo nosso está bem escasso, então vou pedir aos deputados que 

a gente faça as perguntas em até cinco minutos e também as respostas venham o mais 

objetivo possível dentro do tempo necessário. Passo a palavra... (Vozes sobrepostas.) Pois 

não? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Será que seria possível, 

Sr. Presidente, que cada deputado, respeitando esse tempo... Acho que é super importante 

isso para não cansar a reunião até diante da Dra. Camila, que explanou.  

A gente fazer, cada deputado faz as suas perguntas e responde? Seria possível se 

todos os outros deputados concordassem?  

Como um acordo de rapidez, é claro, de agilidade para as perguntas. 

 

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

a gente agilizar? Deem um positivo, por favor.  

Estou vendo a deputada Janaina. Está de acordo, Janaina? Põe o dedo para cima. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. Só queria 

entender: é pra todo mundo perguntar junto? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, Excelência, não. É um 

por um, mas a gente reduzir o tempo e, no máximo, perguntas e respostas por deputado 

em dez minutos. (Vozes sobrepostas.) Faz e volta, faz e volta. A gente vai rápido. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Ok, perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pedi a concordância da Sra. 

porque a Sra. é importante, está levantando várias coisas e eu não tinha visto o “ok” da 

Sra.  

Todos os outros deram... 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É que eu estava me inscrevendo no chat, 

presidente. Saindo e voltando. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ah, entendi. Desculpa. A 

gente vai aprendendo a mexer com o tempo.  

Todos estão de acordo, então passo a palavra à nobre deputada e presidente da 

Comissão de Saúde também, a deputada Analice Fernandes, para seus questionamentos 

com muita alegria. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito rápido, Dra. Camila, 

principalmente ouvindo a fala de V. Exa., que foi bastante produtiva e interessante. 

Trouxe e agregou valores ao nosso trabalho.  

Mas, ao meu ver - eu sou enfermeira de formação e casada com um médico -, de 

longa data eu vejo o quanto as organizações sociais trouxeram de avanços para a atenção 

referente à Saúde.  

Então, vejo também, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós não temos a 

possibilidade de efetuar, como V. Exa. disse, contratos para a prestação de serviços 

diretos de saúde por parte do poder público, principalmente do estado de São Paulo.  

Se hoje o estado de São Paulo pretender fazer concurso público para fazer uma 

administração direta da Saúde, se torna inviável. Isso acontece também com grandes 

prefeituras.  

Ao meu ver, as OSs, quando foram criadas, alavancaram o serviço de Saúde, 

trouxeram qualidade para o serviço; muitas OSs trabalham de forma séria, com 

verificação constante do grau de satisfação por parte dos usuários e isso é extremamente 

importante.  

Vejo também que a Secretaria de Estado acompanhou o desenvolvimento das OSs 

e vem fazendo isto de forma muita correta, mas, a meu ver, as OSs e esse serviço de 

terceirização acabaram fazendo parte do dia a dia de prefeituras - não só no estado de São 

Paulo, mas pelo país a fora -, se tornaram um meio de se cometer os ilícitos.  

Muitos gestores se enriquecendo fazendo esses contratos de terceirização. O que eu 

vejo é um avanço. Agora, a minha pergunta para a senhora vai na seguinte direção: hoje, 

nós observamos que existe uma maneira de contratação, por parte das OSs, de serviços - 

que aí esta comissão chama de quarteirização -, que contrata outros profissionais, 

principalmente de atividades-fim, para prestação desses serviços.  
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A minha pergunta para a senhora é a seguinte: há denúncias de que empresas 

subcontratadas pelas OSs para fornecimento de mão de obra, no que se refere à 

formalização da contratação de seus prestadores de serviço, têm utilizado também da 

prática de incorporar tais funcionários como sócios - aí seria um subterfúgio - para se 

isentar dos pagamentos dos encargos trabalhistas. A pergunta: há alguma irregularidade 

em tal expediente por parte dessas empresas? É a primeira pergunta, que é o que todo 

mundo vive comentando. 

Outra pergunta: a legislação e a jurisprudência vigentes permitem que as OSs 

celebrem contratos com outras empresas para que estas exerçam a atividade-fim do 

contrato (Inaudível.)? No seu entender, deve haver um limite para as contratações 

quarteirizadas? 

Outra pergunta: as OSs precisam seguir os princípios da administração pública na 

sua forma de atuação? A empresa quarteirizada também deve seguir os mesmos 

princípios? Quais foram as principais ocorrências de irregularidades nos contratos 

quarteirizados e quais foram as medidas adotadas pelo Ministério Público até hoje? Quais 

são as atividades passíveis de quarteirização e quais não são recomendadas?  

Há falta de transparência nas contratações das OSs nos contratos terceirizados ou 

quarteirizados? O que, na sua opinião, poderia ser alterado na legislação vigente para dar 

uma transparência nessas contratações? O Ministério Público tem encontrado a prática de 

nepotismo e de supersalários nas contratações de empresas pelas OSs? Quais seriam, 

então, as sugestões do Ministério Público... (Ininteligível). 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre deputada, 

agradecer muito os seus questionamentos, interessantíssimos. Respondem muito à 

pergunta de todos nós. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Passo a palavra ao Dr. 

Sarrubbo ou à Dra. Camila; não sei quem o Dr. Sarrubbo vai determinar para responder. 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Passar para a Dra. Camila, porque as 

perguntas são técnicas; acho que a nossa querida Dra. Camila, aqui, tem mais 

conhecimento para responder. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Dr. Sarrubbo. Dra. 

Camila, então. 

 

A SRA. CAMILA MOURA - Na verdade, eu acabei me perdendo. Foram muitas 

questões aí. Eu acho que a gente pode fazer, depois, um outro encontro, uma outra 

reunião, para eu poder trazer, porque tem algumas questões técnicas em que eu precisaria 

fazer pesquisa e organizar as informações que a senhora quer. 

Basicamente, assim: o problema não é terceirização e conceder para pessoa privada 

a prestação do serviço de Saúde Pública. Essa questão, realmente, foi desenvolvida, ela 

foi permitida na Constituição; e depois ela foi objeto de uma Adin, que é a 1.923, que diz 

que pode fazer, desde que entendida com base em todos os princípios da administração 

pública. 

Então, ela é possível, ela é necessária; não é à toa que cerca de 80% do serviço de 

Saúde, hoje, é terceirizado. A grande questão disso é que seja feito de forma correta. No 

dia a dia do Ministério Público, nós temos visto, não só no estado de São Paulo... E eu 

acho que a pandemia veio mostrar como isso; na verdade, ela só mostra o que tem no 

nosso dia a dia.  

É que ela fica mais chocante, porque é um momento muito mais difícil da atuação 

de todos; todo mundo se empenhando. E daí você vê que, para fazer compras de 

respirador, o valor é superfaturado, comprado de pessoas sem contrato. Então, assim, essa 

situação que nós estamos vivendo só demonstrou o que já ocorria.  

Por exemplo, eu participei de um evento, um “webinar” da Universidade de 

Columbia - então eram americanos falando -, e uma ex-diretora da (Ininteligível.) falou 

que é sem precedentes a corrupção que está ocorrendo neste momento da pandemia. Isso, 

ela falando dos Estados Unidos. Porque acaba tendo esse superfaturamento de toda a 

corrente de produção, esse “supply chain”, desde o começo; eles vão agregando um pouco 

mais a corrupção.  

Então, a ideia da organização social, de passar, é isso: ela não deve ser uma 

organização com fins lucrativos, ela não é para lucrar. Ela é para melhorar o serviço. Mas 

ela não deixa de ser... Acho que, como já foi constatado na primeira CPI, vamos constatar: 

há muitos excessos, há erros, inclusive da parte do Estado, na hora de fazer a fiscalização 

da prestação de contas. Sem tirar o mérito, né. 
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Uma outra questão que eu acho muito importante - é a forma como eu gosto de 

trabalhar - é pegar um bom exemplo. Então, assim: a organização social não é ruim em si 

mesma. Então, uma boa ideia é pegar uma boa organização social de Saúde e ver como 

ela é estruturada. Como uma boa se estrutura, como ela faz as compras, como são os 

regulamentos.  

Acho que a maior que tem... Eu não lembro o nome, é SDPM; é a maior organização 

social de Saúde do estado, que é gestora do Hospital São Paulo, né. Então, eu não conheço 

a fundo, nesse caso, mas ela é uma grande organização social. Então, uma ideia é pegar 

uma muito boa e analisar toda essa estrutura: o estatuto social, onde vem já 

regulamentando como é que são as compras, como é a prestação de serviços.  

Não há problema nenhum em quarteirizar, ou seja, quem já recebeu o serviço de 

forma terceirizada fazer outras contratações. Então, como eu falei, o que não for serviço-

fim tem que ser quarteirizado, tem que ser contratado outro serviço. Não dá para você ter 

manutenção de ar-condicionado dentro da OS. Mas não deve fazer em relação ao serviço-

fim; isso tem que estar dentro da estrutura da organização social. “Ah, não gostei de você, 

vou mandar embora e vou contratar uma amiga minha”.  

E essa questão de contratar terceiros... Onde nós vemos mais fraudes? Essas são as 

principais fraudes. Nas contratações de empresas, de pessoas jurídicas, inclusive de 

médicos. Então, o médico é funcionário público. Acho que teve um caso também grande 

na região de Araçatuba, em que foi encontrado isso: médico que está lá na gestora e que 

também faz parte, ou que é funcionário público, e que faz parte de uma PJ que presta o 

serviço quarteirizado.  

Então, assim, tem alguns princípios. Ele não é tão “stricto sensu”, ele não é tão 

restritivo quanto o poder público quando contrata, que tem que ser por meio de concurso 

público, por meio de licitação. Mas princípios da administração pública têm que ser 

observados. A publicização de todos os atos, de todos os contratos, sim; a forma de 

seleção dos outros funcionários, inclusive os médicos e enfermeiros, ela tem que ser 

pública e impessoal, porque é um serviço que é prestado ao público. É serviço público 

isso.  

Então, esses princípios da administração que estão no Art. 37 devem ser, sim, 

observados. A questão da moralidade. O nepotismo não é permitido, não é possível 

contratar o serviço de lavanderia ou de exame de diagnóstico do filho do gestor, porque 

é dinheiro público, então tem que observar os princípios. E isso foi uma das questões da 
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Adin no 1.923: que tem que ser encarada a organização de saúde, ela ocorre, ela é aceita, 

mas há necessidade de observar essas questões. 

Eu vou ficar devendo para a senhora; hoje eu não tenho aqui a questão de 

jurisprudência - como os tribunais têm se colocado. Por incrível que pareça, ainda estamos 

engatinhando; estamos pegando, infelizmente, na parte repressiva depois que já aconteceu 

o dano. Acho que isso é muito importante, esse evento e essa discussão, para que a gente 

faça um trabalho preventivo.  

Porque toda vez que chega ao Judiciário... Isso é uma visão do promotor, 

principalmente do promotor resolutivo: chegou ao Judiciário, a gente já perdeu muita 

coisa, já perdeu dinheiro, já perdeu energia, e muita coisa se passou. O trabalho principal 

é a prevenção; é cuidar desde o comecinho, da fase um que eu falei, para que a gente não 

tenha um dano, porque reparar o dano é muito difícil. E daí o Judiciário - fica mais 

complicado, né. 

Depois, se a senhora tiver mais algumas questões... Eu sei que realmente eu acabei 

me perdendo, porque foram várias. Mas podemos fazer esse trabalho para a senhora, 

inclusive para ver como está a legislação e mais algumas questões específicas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dra. Camila, Dr. Sarrubbo, o 

que a gente solicita: o que não conseguir responder hoje... É claro que não tem resposta 

para tudo, nem nós deputados temos; a gente precisa buscar e pesquisar isso. A gente está 

no YouTube, vocês vão ter aí toda essa reunião. Se, por gentileza, os senhores poderiam 

dar uma olhada no YouTube, depois manda por escrito para a CPI, ou até videozinho com 

as respostas, para a gente ir complementando. Muito obrigado, Dra. Camila.  

Passo agora a palavra ao Dr. Sergio Victor; ao deputado Sergio Victor.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Doutor, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É que eu tenho um primo 

com esse nome, que é médico anestesista. “Doutor Sergio, doutor Sergio e tal”. Mas é 

doutor em tudo aí. Deputado Sergio Victor, tem a palavra. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, presidente. Saúdo e cumprimento 

novamente aqui o procurador-geral, o Dr. Sarrubbo, e a Dra. Camila Moura, pelas 

explicações. Acho que a minha pergunta vai ser mais para a Dra. Camila também: 
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doutora, fiquei muito feliz com a sua preocupação, com a preocupação por parte do MP 

em relação à disponibilização e dados abertos, ao formato dos dados.  

Eu represento a Alesp no Conselho da Transparência do Estado nesse momento, e 

também sou presidente da Frente Parlamentar pela Transparência e Dados Abertos aqui 

da Alesp. E fui imbuído, aqui, do desafio de ser o subrelator dessa CPI também, com 

relação à transparência e governança nos contratos públicos firmados pelo poder público 

com essas entidades do terceiro setor.  

Gostei muito da sua fala. Já te adianto que teria muitas perguntas. Fui diminuindo 

aqui, mas já solicito um encontro - ou talvez presencial, não sei se possível ainda, mas 

talvez virtual com mais tempo, para a gente poder tirar algumas dúvidas.  

Mas vamos lá: na linha da investigação, o que eu queria entender é quais são os 

métodos utilizados pelo MP para investigar os sócios das Organizações Sociais e das 

quarteirizadas, que você falou que é um grande desafio, os prestadores de serviços, sejam 

eles das empresas médicas, sejam eles também de outros tipos de serviço.  

Que tipo de indícios que vocês consideram nas investigações de improbidade 

administrativa ou crimes relacionados ao favorecimento pessoal ou de terceiros nas 

contratações públicas envolvendo as Organizações Sociais? Me parece ser muito difícil 

conseguir encontrar esse vínculo, então queria entender que indícios vocês procuram.  

E aí hoje a gente está prestes a protocolar - foi um projeto de lei construído em 

conjunto com o conselho, com vários especialistas de transparência - um projeto de lei de 

dados abertos. Queria passar para você nos ajudar com a sua expertise para garantir que 

a gente conseguiu colocar ali todas as cláusulas necessárias para ajudar vocês no trabalho, 

tanto no preventivo, quanto também depois no monitoramento.  

Mas na visão de vocês, o que falta no ambiente regulatório, nas normas ou sejam 

elas um projeto de lei? Vocês acham que um projeto de integridade, um plano de 

integridade também poderia ajudar nesse processo? E ali na visão de vocês, onde está o 

maior problema que permite não identificarmos com facilidade as irregularidades?  

Eu sou muito ligado à Tecnologia; sou inclusive também presidente da Comissão 

de Ciência e Tecnologia da Alesp. Para mim, a gente já tem ferramentas, já tem 

tecnologias, já tem formas fáceis e suficientes para que vocês tivessem aí, seja ele um 

programa ou um software que vocês conseguissem cruzar todos esses dados.  

Agora a gente precisa trabalhar para conseguir implementar isso; ferramenta e 

tecnologia já existe. Finalizo aqui as minhas perguntas, meus comentários e devolvo a 

palavra aqui para o presidente ou direto para a Dra. Camila.  
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A SRA. CAMILA MOURA - Deputado, é o seguinte. O grande problema hoje que 

nós temos é que o trabalho muitas vezes vem de dicas, de denúncias e a gente realmente 

pega quando a situação já está aí. Eu vou falar rapidinho. Essa questão da integridade, 

que vem prevista na Lei Anticorrupção, ainda está engatinhando no Brasil.  

Então precisa desenvolver. É uma pauta que eu até tenho com o Dr. Sarrubbo para 

a gente conversar a respeito de sistema de integridade dentro do Ministério Público, 

dentro das pessoas jurídicas de Direito Privado, entender o que…  

Porque não é um programa de integridade da pessoa jurídica, porque ela não tem 

começo, meio e fim. Ele é um sistema que é para sempre. Então tem que ter a 

controladoria e tem que ter um programa de integridade que é todo voltado para 

prevenção e toda pessoa jurídica de direito público deve ter. São os princípios; é 

prevenção; é o combate; é conhecer os problemas; é apresentar soluções.  

Então eu acho de suma importância que isso seja desenvolvido, mas, de novo, nós 

estamos engatinhando. Enquanto os Estados Unidos já tinham a legislação na década de 

70, a nossa veio em 2013 porque teve uma pressão grande internacional e daí veio a lei 

em 2013, mas ainda estamos engatinhando. Falta muita coisa, mas já estava no radar do 

Ministério Público essa questão também.  

Em relação à questão dos dados, hoje em dia, o que nós temos são dados abertos; o 

que não faltam são dados. Eu acho que há dez anos ou quando entrei no Ministério Público 

há 18 anos, a nossa dificuldade era buscar dados, era como obter os dados. Hoje, temos 

milhares de dados de várias formas e a nossa grande questão é interpretar os dados.  

É cruzar esses dados que já estão aí, os dados abertos, e outros que o Ministério 

Público - que eu vou falar mais a frente da questão da investigação dos dados que não são 

abertos - mas o nosso grande desafio é buscar essas ferramentas tecnológicas para cruzar 

os dados, porque a informação está toda lá.  

Então nós temos algumas coisas com o Ministério Público, temos ferramentas em 

desenvolvimento ainda de apoio à investigação, que ela é muito importante. O Tribunal 

de Contas do Estado tem fornecido… A gente tem um convênio que eles já fornecem 

muitas informações e o que é importante nisso? São as matrizes de risco e isso também 

vale a pena fazer nessa área de Organização Social.  

Tem algumas questões que são risco, que é aquela bandeirinha vermelha, sempre 

vão dar problema. Então uma forma de fazer isso é estabelecer essas bandeiras vermelhas 
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de matriz de risco para entender o sistema. Então, por exemplo, na contratação do Poder 

Público, o que a gente chama de matriz de risco?  

É contratar uma empresa que acabou de ser criada na véspera da licitação; que nas 

empresas que estão participando o funcionário de uma é sócio da outra; que não tem 

nenhum funcionário no CNES. Então tem algumas informações, alguns dados que a gente 

já consegue fazer essa matriz de risco. Tem algumas ferramentas interessantes.  

Tem uma conhecida que chama Alice, que consegue fazer toda essa detecção. O 

Tribunal de Contas do Município estava explicando outro dia numa reunião que eles já 

fazem toda a análise do edital. Quando sai o edital, eles já fazem a análise para ver se tem 

critérios que são restritivos, que direcionam para alguma empresa.  

Então essas coisas são dados abertos que precisam de uma ferramenta, ou seja, 

precisa desenvolver um software para cruzar essas coisas. A investigação: é interessante 

que o Ministério Público tem duas formas de investigar. Ele tem a parte cível, por meio 

do inquérito civil, e tem uma parte criminal.  

Nós podemos fazer isso junto, inclusive o mesmo promotor pode fazer. Muitas 

vezes, na maioria das vezes, ela vem por forma de uma denúncia, alguma coisa na 

pontinha do novelo que você puxa e daí vai fazendo, vai desenvolvendo. Se tiver, se 

realmente a lei foi observada e os portais de transparência foram alimentados de forma 

correta com todas as informações, porque não têm sido, e mais uma vez eu falo, e de 

forma com dados estruturados.  

Essa é a grande questão. Essa é uma briga que a gente tem com o Tribunal de 

Contas. Eu tenho insistido, tem que ser de forma estruturada para permitir que essas 

ferramentas possam ler. Prestada por PDF não adianta. É muito difícil, você tem que fazer 

de forma manual.  

Então essa é uma pressão que se conseguisse que as prefeituras, as OS, forneçam 

todas as informações por dados estruturados, ajuda muito. Com base nesses dados e em 

algumas ferramentas que nós temos já dá para fazer uma análise a respeito dessas 

contratações, quem são os sócios.  

Alguns instrumentos… Tem um de Minas que a gente tem um convênio também, 

que é o Áduna e o Lins, que a gente consegue fazer um organograma das entidades e 

quais são as ligações; se têm o mesmo contador, se têm sócio que é funcionário público. 

Por isso que eu falo matriz de risco, essas informações que dão a dica de que pode vir a 

ter alguma fraude. Então a nossa investigação tem coisas que a gente chama de mato alto.  
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Tem coisas que se a gente parar para olhar para uma prestação de contas a gente vê. 

Uma UBS gastaria 18 mil para fazer uma manutenção de ar-condicionado todo mês? 

Então tem algumas coisas que são tão absurdas que a gente já consegue pegar logo de 

cara. Outras são muito mais minuciosas e às vezes demandam - daí os dados fechados - 

quebra de sigilo bancário, telemático, a troca de emails.  

Hoje em dia, é muito difícil a questão da quebra de sigilo, de quebrar os telefones 

porque as pessoas já não falam mais no telefone; é uma ou outra pessoa. É muito 

WhatsApp com informações, então isso dificulta um pouco nas investigações. E aquela 

coisa que é “follow the money”, siga o dinheiro. Então se você vai seguindo o dinheiro…  

Eu tenho uma investigação que é da Santa Casa de Pacaembu relacionada a 

Carapicuíba e é isso. Você vai vendo, aqui tem uma empresa que presta um serviço “X”. 

Essa empresa sempre tem uma outra empresa que presta serviço para ela. Então, na 

verdade, você tem todo um caminho do dinheiro que depois ele volta para o gestor e para 

quem está fraudando.  

Então essa questão de seguir o dinheiro e muitas vezes quebrar o sigilo bancário, 

fiscal, e a investigação muitas vezes vai por essa linha do dinheiro e de descobrir quem 

são essas pessoas, quem são os sócios e os empregados dessa empresa. Daí a gente usa 

bastante os dados abertos mesmo para fazer uma investigação, principalmente no início, 

para a gente fazer e entender a estrutura, que essa é a questão interessante.  

A gente precisa entender a estrutura da Organização Social, como ela funciona e, a 

partir daí, desenvolver técnicas e uma atuação profissional para investigar.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Pois não, 

Sergio, para encerrar. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - O senhor me permite só reforçar uma dúvida 

que talvez não tenha ficado claro para mim? Doutora, obrigado pela resposta. Existe 

algum dispositivo fácil que você lembre agora de cabeça que a gente possa colocar na lei 

ou numa norma que melhoraria o trabalho de vocês? Tem algo que fica evidente assim?  

 

A SRA. CAMILA MOURA - Eu não sei nem como fazer essa questão, mas a 

forma de prestar as contas, de prestar as informações no portal de transparência, sim, de 
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forma de dados estruturados e eventualmente alguma sanção para quem não faz, porque 

não tem uma sanção para quem não cumpre a Lei da Transparência e do Acesso de 

Informações.  

Isso é o dia a dia de todo promotor da cidade pequena. É eles pedirem 

recomendação; é ficarem de olho no portal de transparência; é cruzar… A CJU tem uma 

parte do site que acho que chama “Transparência 360” e algumas informações… Não são 

todas as cidades do estado de São Paulo; tem várias já analisadas.  

Os dados são um pouco antigos - são de 2018 - mas se coloca o nome da cidade, 

por exemplo, a gente consegue ver lá todos os problemas que tem no portal de 

transparência. Eventualmente, é uma questão interessante. Se não cumprir a Lei de 

Informação e os dados, principalmente do portal de transparência, eventualmente uma 

sanção.  

E a forma. Para a gente é muito importante também a forma que esses dados são 

colocados no portal. Eu não sei tecnicamente da forma da lei, mas eu digo no meu 

trabalho, se isso fosse exigido dessa forma, nós avançaríamos muitos passos.  

 

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

Eu vou modificar um pouquinho aqui o debate porque eu acho que todos os senhores vão 

entender, me desculpem, mas a gente não está conseguindo agilizar.  

Nós ainda temos aqui o deputado Wellington Moura, o deputado Vinícius 

Camarinha, a deputada Janaina Paschoal e temos uma pauta aqui extensa de 11 itens. Eu 

vou voltar ao modelo tradicional limitando a cinco minutos cada deputado fazer a sua 

pergunta, aí nós teríamos pelos deputados 15 minutos: cinco o Wellington, cinco o 

Vinícius, cinco a Janaina e vou cortar a hora que passar dos cinco, para que a Dra. Camila 

possa nos responder, porque a gente tem pouco tempo de sessão ainda.  

Então, agradecendo a todos desde já, sei que vão concordar, porque vamos ter 

outros debates, a Dra. Camila já se colocou à disposição, o Sarrubbo também. Passo a 

palavra então ao Wellington Moura... Ao deputado José Américo, primeiro, ao 

Wellington Moura, Vinícius Camarinha e, depois, Janaina Paschoal. 

Nobre deputado José Américo com a palavra, Excelência. Cinco minutos. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bom dia, Sr. Presidente, os cinco minutos 

de tolerância, eu vou procurar... 
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 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou fazer como o Crespo. 

Lembra do Crespo, que foi deputado aqui? Na Comissão de Finanças, ele levava uma 

campainha, acionava uma campainha. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Queria saudar mais uma vez o Dr. 

Sarrubbo, a Dra. Camila, os demais (Inaudível.) do Ministério Público e os nossos 

companheiros deputados.  

Bom, eu acho que a Dra. Camila me deixou bastante feliz com o grau de 

conhecimento que ela tem do assunto. Então, sei que ela vai ser uma parceira, uma pessoa 

que vai nos ajudar muito, representando o Ministério Público.  

Então, começando as minhas observações, antes de fazer minhas perguntas, quero 

só dizer o seguinte: eu acho que... Eu estive lendo esses dias que a Justiça, as leis que 

estabelecem os parâmetros para a atuação das OSs, a lei federal, ela deixa em aberto para 

os estados e municípios fazerem as suas regulamentações. Não estabelece limites dessas 

regulamentações, mas, enfim, tem que ter essas regulamentações, que podem ser feitas 

no plano estadual e municipal.  

Assim sendo, nós temos no estado de São Paulo um caminho muito grande a andar 

para estabelecer uma série de regras, parâmetros e etc. Então, queria ouvir isso do 

Ministério Público, se vocês têm essa mesma compreensão, porque eu acho que nós 

fizemos, na CPI passada, uma iniciativa de um projeto de lei que acho que deve ser 

enriquecido com as conclusões desta atual CPI para que a gente estabeleça alguns 

parâmetros para o estado de São Paulo.  

Eu acho, por exemplo, que, entre esses parâmetros, temos que estabelecer restrições 

para certo tipo de prática. Por exemplo: a contratação de empresas para atender o objetivo 

fim das OSs, eu acho que não é interesse do estado de São Paulo. Temos que estabelecer 

claramente em nosso parâmetro legal que não podemos aceitar empresas de médicos, não 

podemos aceitar certos tipos de empresas, porque elas, na verdade, burlam o caráter 

principal do espírito da lei que criou as OSs.  

Acho que ele deve também estabelecer regras, como o Sergio Victor colocou, e a 

própria Dra. Camila colocou, de transparência. Também não existe absolutamente nada 

de transparência. E aí estabelecer regras de fiscalização.  

Hoje, na minha opinião, a Secretaria da Saúde, através da Comissão de Avaliação 

das OSs, é uma das principais responsáveis pela não fiscalização das OSs. Eu participo 

dessa comissão juntamente com o deputado Alex de Madureira. Acho que a secretaria 
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preparou ali um jeito de avaliar as contas das OSs que é absurdo. Na verdade, a gente bate 

o martelo naquilo que as próprias OSs apresentam como suas prestações de contas. É um 

negócio absurdo. Absurdo, irregular e criminoso.  

Inclusive, eu, no dia de hoje, estou apresentando uma proposta de convocar o Dr. 

Osmar Mikio, que é coordenador dessa comissão, para ele vir explicar que história é essa. 

O projeto de lei que a gente elaborou a partir da CPI passada tinha uma proposta razoável, 

que era fazer audiências públicas com as contas da OSs, antes que elas fossem a esse 

órgão da Secretaria da Saúde.  

Dra. Camila, as reuniões dessa comissão... Eu digo o seguinte: eu acho que o comitê 

central do partido comunista da Coreia teria inveja. Só para a senhora ter uma ideia, nos 

relatórios da última reunião, todas as OSs tinham um grau de solução de problemas e 

críticas de 95%, acima de 95 por cento. É uma coisa de falta de vergonha na cara.  

Estou chamando o Dr. Osmar, porque o Dr. Osmar é o coordenador disso e acho 

que é uma pessoa que não entende o papel da comissão. Não entende o papel da própria 

comissão que coordena. Se entendesse, ele não faria as coisas do jeito que ele faz.  

Acho que começa na secretaria. A secretaria é conivente com as prestações de 

contas mal feitas, conivente com tudo o que acontece no âmbito das OSs. Eu não confio 

no poder fiscalizatório da secretaria, a partir do momento em que a gente vê aquilo 

expressado na comissão. O Alex de Madureira está aqui e pode falar também.  

O que a secretaria faz é... Ela não cumpre o papel dela, porque ela é a primeira 

fiscalizadora, não é? Primeira fiscalizadora e grande fiscalizadora, porque ela tem meios 

para fiscalizar, não é, doutora? Tem mais meios do que o Ministério Público, que a 

Assembleia e até do que o Tribunal de Contas, e ela não cumpre essa tarefa. 

Bom, posto isso, o que a gente precisa aprofundar, eu queria saber se a gente pode 

fazer uma legislação que restrinja certas práticas, como a terceirização excessiva, a 

quarteirização excessiva, a contratação de empresas para atividades-fim, etc. Minha 

primeira pergunta é essa. 

A segunda pergunta é a seguinte: se vocês, do Ministério Público, têm algum tipo 

de critério ou pensaram em alguma coisa de limites para subcontratação. Se vocês têm 

ideia de alguma coisa, ou uma porcentagem, ou um critério, digamos assim, um princípio. 

Se vocês pensaram em alguma coisa desse tipo, que eu acho que precisa ter restrição 

assim, como uma porcentagem, não pode ter mais do que 30%, tem áreas que não podem 

ter subcontratação. Acho que tinha que ser mais ou menos isso. Talvez a gente resolva 

isso com a legislação, não sei se vocês têm sugestão para isso. 
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Bom, a outra coisa é o seguinte: qual é o critério que vocês estão adotando na hora 

de fazer avaliação das OSs, do cumprimento dos chamados princípios da administração 

pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? 

O último, que é a eficiência, eu acho que as OSs deixaram para trás há muito tempo. 

A senhora citou o exemplo de uma OS que é a maior do estado, a SPDM, do Hospital São 

Paulo. Essa OS, em alguns lugares em que atua, ela tem um trabalho que podemos dizer 

que é eficiente. Em outros, é muito ruim.  

Se a senhora pegar o Hospital de Pedreira... O Hospital de Pedreira está com essa 

OS desde 2015. Além de ser uma administração absolutamente desorganizada, o hospital 

deixa muito a desejar na sua qualidade. Essa OS dirige também o Hospital Serraria, de 

Diadema. A quantidade de reclamação, a quantidade de conflito com a população do 

Hospital Serraria é imensa, é enorme. Então, a parte da eficiência é muito ruim.  

Só para dar uma ideia para a senhora, o Hospital de Pedreira paga plano de saúde 

aos funcionários, um plano de saúde da Amil aos funcionários. Então, é um contrassenso, 

não é? 

Bom, a quarta pergunta é a seguinte: o Dr. Smanio, na CPI passada, ele nos ajudou 

bastante. Vocês todos nos ajudaram. E uma coisa que, para mim, foi muito importante foi 

o seguinte: o Ministério Público mandou um texto para nós em forma de pergunta e 

resposta onde ele dava a opinião dele sobre as coisas. A senhora deve ter conhecimento 

desse texto. Queria saber se ele está atualizado, se vocês podem atualizá-lo e tal, porque, 

para mim, por exemplo, ele foi muito importante. Tinha coisas elementares ali, mas foi 

muito importante para a ação da CPI e foi um trabalho de vocês. A senhora já estava lá, 

então deve ter participado. Aquilo ajudou bastante a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Venceram os cinco minutos, 

Excelência. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Cinco minutos? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já venceu, Excelência. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Já vou terminar.  

Por último, talvez essa pergunta tenha sido feita pela Analice, pela nossa querida 

presidente Analice, sempre muito expedita e muito pertinente nas coisas que coloca. A 
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Analice acho que pediu um mapa das ações que o Ministério Público tem contra as OSs. 

Um mapa, digamos assim, das ações que vocês têm contra as OSs do estado de São Paulo. 

Não quero dizer assim nos últimos (Inaudível.), mas, enfim, uma coisa mais ou menos 

atualizada de ações que vocês têm contra OSs e que tipo de processo vocês estão fazendo, 

aquilo que foi transformado em denúncia na Justiça, se tem algum resultado, e o que não 

foi transformado, que seja a denúncia de vocês. 

Por último mesmo, uma observação, doutora, e não é para puxar a brasa para a 

sardinha nossa: o Ministério Público geralmente responde com uma razoável eficiência 

as provocações nossas em relação às OSs. Mas chega à Justiça e parece que a Justiça não 

tem boa vontade em transformar essas denúncias de vocês em processo, em condenação. 

A Justiça, acho que é muito... Eu vou usar essa palavra aqui, se eles quiserem eles podem 

me intimar que eu falo: é muito leniente. O Poder Judiciário é muito leniente em relação 

às OSs. O Ministério Público, não. O Ministério Público, acho que tem uma ação boa, 

efetiva. Até o Tribunal de Contas tem, mas chega à Justiça e as coisas demoram demais, 

as denúncias não se transformam em processos.  

Era isso que eu gostaria de falar. Queria agradecer ao presidente Edmir pela minha... 

Analice, você não vai falar isso para mim, não. A Analice está cobrando o meu tempo, 

você acredita? Eu que falei... A metade foi para elogiá-la! 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu já cedi metade do meu 

tempo para o senhor. Vamos... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu já terminei. A metade do meu tempo 

foi para elogiar a Analice e ela (Inaudível.) do meu tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Querido deputado Wellington 

Moura, presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, que já participou 

das OSs também, na outra CPI. Tem a palavra, Excelência. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, não 

vamos ouvir primeiro a Dra. Camila responder o deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A ideia era voltar de três em 

três. O que o senhor sugere, Excelência? 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se puder ouvir cada um, 

é aquilo, diminui o tempo de pergunta, não é? Eu vou fazer minhas perguntas em dois 

minutos, eu prometo. Senão a doutora pode até perder o timing das perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então vamos lá, aí ela já 

responde o José Américo e o deputado Wellington Moura. Vamos lá. Obrigado, 

Excelência. Tem a palavra. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, então. 

Primeiro, agradecer o Dr. Sarrubbo, que vejo que está muito bem assessorado pela Dra. 

Camila Moura. Tem o mesmo sobrenome meu e eu a parabenizo pela excelente 

explicação, pela explanação do início. 

Vou fazer logo as perguntas. Primeira pergunta: como o Ministério Público tem 

atuado nos contratos emergenciais no período de calamidade pública? No período que 

estamos vivendo agora, da pandemia. Há alguma fiscalização preliminar ou estão 

deixando para fiscalizar após a execução? 

Segunda pergunta: o Ministério Público questionou, em algum momento, a 

contratação da Iabas? Quais foram os apontamentos apurados na investigação? Se tiver 

sido questionado.  

Terceiro. Quais foram as medidas tomadas pelo Ministério Público diante de todas 

as denúncias de irregularidades apresentadas durante a pandemia? Quais foram as 

medidas que o Ministério Público tem tomado? Quantos inquéritos relacionados à 

pandemia, nesse período na pandemia, existem em trâmite atualmente? Qual é o número 

de processos? Como tem sido a agilidade do Ministério Público para investigar esses 

contratos nesse momento? Compra de respiradores, máscaras, aventais, de fraldas, de 

contratações de médicos? 

Quarta pergunta. Eu gostaria de saber se o Ministério Público chegou a apurar o 

motivo pelo qual o senhor Basile foi o intermediador do contrato de respiradores em São 

Paulo? Esse contrato apresenta os elementos necessários para ensejar uma ação de 

improbidade entre todos os envolvidos na contratação? 

Penúltima pergunta. O objeto contratual da organização social consiste na 

transferência da execução da atividade de gerenciamento, na medida em que quarteiriza 

a prestação de serviço médico. A organização social não perde a finalidade e passa a ser 
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uma mera tomadora de serviço? Qual o posicionamento do Ministério Público na 

quarteirização da atividade-fim? Essa quarteirização não dá ensejo para a prática de 

fraudes e passivos trabalhistas?  

O inciso IV do Art. 5o do Decreto 9.190, de 2017, que regulamenta as organizações 

sociais, determina que os representantes da sociedade civil no Conselho de Administração 

atenderão aos requisitos de notória capacidade profissional e idoneidade. Esse dispositivo 

vincula os administradores das OSs de Saúde serem profissionais de Saúde? Essa é uma 

das perguntas que faço. Tem que ser um médico para ser responsável e assinar por uma 

organização social de Saúde? 

A última pergunta, doutor. Quais são as atividades passíveis de quarteirização? 

Dessas atividades, quantas foram objeto de fiscalização pelo Ministério Público? Quais 

foram as medidas tomadas pela entidade para se exigir a transparência? Por qual motivo 

o Ministério Público não suspendeu até hoje as aquisições… Desculpe, é a sétima 

pergunta, a última. 

Por qual motivo o Ministério Público, até hoje, não suspendeu as aquisições de 

medicamentos  adquiridos por laboratórios particulares, com custo superior a 60% aos 

mesmos medicamentos que são fabricados pela Furp, e disponíveis no laboratório oficial 

do Estado? 

São essas as minhas perguntas. Agradeço ao doutor Sarrubbo, à doutora Camila e 

ao doutor Cosenza pela presença e as respostas. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Então passo 

à doutora Camila para fazer as respostas, por gentileza. Agradecendo o nobre deputado 

Wellington. Muitas das suas seriam as minhas perguntas, Wellington. Parabéns. E 

também aos outros. Com a palavra, a doutora Camila. 

 

A SRA. CAMILA MOURA - São muitas perguntas. É difícil, de bate-pronto, até 

lembrar. Anotei algumas questões para responder. Só para esclarecer: não tenho 

conhecimento de todas as investigações, de tudo o que acontece, por exemplo, em relação 

ao Iabas, a questão de respiradores.  

Porque o centro de apoio operacional que eu coordeno ele tem, como função, 

estabelecer estratégias de políticas públicas de auxílio aos promotores, de 

desenvolvimento de projetos, de material, de contatos - isso é muito importante - com 

outros ministérios. Para a gente tentar uniformizar, no Brasil, a nossa atuação. Em casos 
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concretos eventualmente sei de alguns. Mas não tenho essas informações, porque cada 

promotor tem a sua investigação.  

Acho que esses questionamentos podem ser passados para o Ministério Público, até 

de forma escrita, pergunta por pergunta. Porque aí a gente pode buscar junto aos 

promotores que atuam nesses casos específicos. Lembrando que tem uma Promotoria do 

Patrimônio Público, em São Paulo, que são 10 promotores, que daí fazem a atuação, tanto 

em relação ao Município quanto ao Estado. Tudo o que é do Estado vai para a Promotoria 

do Patrimônio. E o Município de São Paulo também. Então não tenho essas informações 

muito específicas dos casos.  

O que é importante, em relação à organização social de Saúde, é que o fundamento 

normativo dessas parcerias público-privadas é a Constituição. A Constituição permite, 

principalmente nos princípios. As regras de controle do Tribunal de Contas vinculam, na 

hora de fazer o chamamento, os contratos e a forma de prestação. Então o trabalho junto 

ao Tribunal de Contas é importante. Principalmente, o que ficou decidido na Adin 1.923.  

Já falei dela outras vezes. Mas ela é muito importante porque ela é a forma que o 

STF entendeu que as parcerias público-privadas podem ser aceitas. Ela já estabelece a 

interpretação conforme a Constituição. Então, toda a legislação que for feita a partir de 

agora, para tornar mais moderna e mais adequada ao momento que estamos vivendo, ela 

tem que se basear nesse julgado. Ele é bem importante. É de 98, a lei. Acho que realmente 

vale a pena buscar.  

Tem uma nota técnica muito boa que eu tive acesso no Rio Grande do Sul, que é do 

MP estadual, o MP do Trabalho, o MP de Contas e o MP Federal, a respeito das balizas 

que são importantes para esse tipo de contratação. E é interessante que, realmente, seja 

de uma forma bem técnica a lei, essa nota técnica, é muito bem feita.  

Ela é bem exauriente. Ela é bem detalhista Acho que ela pode servir sim como uma 

baliza para a modernização da lei. O Ministério Público faz o que pode. Somos 

promotores, no interior, muitos promotores têm atribuições cumulativas. Então fazem 

parte de um tribunal, faz Saúde, faz Consumidor, faz Família, faz atendimento ao público. 

Então, muitas vezes, não têm condições nem tempo de se debruçar, porque é muito 

complexo.  

Como os senhores e as senhoras estão vendo, é extremamente complexo entender a 

estrutura. Como eu falei, a nossa investigação e análise não é como poder público, que a 

gente vai pegar a lei e vai estabelecer. Ela tem base contratual. Então é diferente a forma. 
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Até para o promotor de Justiça, a gente tem que virar uma chavinha e entender que é 

contratual essa relação. Então, o que está no contrato é o que vai reger.  

Por isso que, novamente, eu falo: é importante pegar no primeiro momento, quando 

o poder público faz a análise do que necessita. Acho que está aí, deputado José Américo, 

a resposta: por que em alguns lugares é ruim? Talvez, na minha opinião, esse início de 

avaliação, de estabelecer o que vai ser necessário para, em termos de prestação de serviços 

da Saúde, tem que ser lá no começo. E daí o edital do chamamento. E a multa do contrato 

tem que estar bem feita. Principalmente na questão da regularização da contratação e das 

compras.  

É difícil falar por todo o Ministério Público. Mas, do que tenho estudado, é que 

serviços fins, que são de Saúde, então dei o exemplo da UBS. O que uma UBS tem que 

fornecer em termos de Saúde? Precisa do médico geral, do pediatra, do ginecologista, as 

especialidades, o diagnóstico, os exames diagnósticos, o tratamento. Não estamos falando 

só de consulta. A gente precisa fazer o tratamento. Então essa parte não deve ser 

subcontratada.  

O que pode, livremente, ser subcontratado, é o que não diz respeito à atividade-fim. 

Então estamos falando de segurança, de manutenção, do fornecimento de alimentação. 

Tem uma gama muito grande. Quando digo que a fiscalização também é muito 

importante: que se veja como a fiscalização por parte do poder público está sendo feita.  

Quem são as pessoas que fazem essa fiscalização? Não estou dizendo que isso está 

errado. Mas é algo, importante, inclusive, do Ministério Público saber, o Tribunal de 

Contas e o Poder Legislativo. Quem são essas pessoas? São comissionados? São efetivos? 

São técnicos? Qual qualificação que se tem? Não basta ser só contador. Porque senão a 

fiscalização fica meramente financeira.  

E é muito mais que isso. A questão da qualidade, tem que desenvolver caminhos de 

ouvidoria, de reclamação. Por isso que falei que outro parceiro interessante na conversa 

é o CRM, porque eles recebem muitas denúncias dos médicos e de erros. E eles também 

têm dados que podem ser bem interessantes.  

Em relação ao Ministério Público, a atuação que temos feito, brigado bastante, 

nesse momento de pandemia, do combate à Covid, é a transparência. O Tribunal de 

Contas do Estado faz as exigências também. Mas, por enquanto, ela está sendo mais 

formal, se eles estão prestando as informações pelo sistema Audesp.  

No caso, se foi elaborado, tem um comitê de trabalho, um grupo de trabalho a 

respeito da Covid. Ele é bem grande. Ele tem todas as áreas: de Saúde, Inclusão Social, 
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Defesa da Mulher. Tem de tudo. Um dos grupos, um subcomitê é o de Transparência. 

Inclusive, eu participei. Nós elaboramos para auxiliar e para dar um modelo, um subsídio 

para os promotores do interior, recomendações, tanto o poder público quanto das OSs, 

que coloquem no Portal da Transparência.  

Aí é instaurado um procedimento de acompanhamento. E nós vamos cobrando. Daí 

eu digo (Inaudível): “Não ficou bom”. Entro, faço uma reunião com o prefeito, chamo o 

prefeito. É o que eu falo: mostram o que é bom. Uma vez fiz uma reunião com ele e 

peguei, de uma outra cidade, de um outro município. Compartilhei minha tela com ele e 

falei: “Olha, esse é bom. Olha, esse está assim e assim”. Entrei no site de outra cidade e 

fui mostrando para ele o que deveria e o que está faltando em relação ao município de 

Carapicuíba.  

Então os promotores estão atuando nisso, exigindo que seja feito portal. O que 

acontece? Com o portal em dia, com todas as informações, chove representações. Então 

recebo, toda semana, reclamações do Conselho Municipal, de imprensa.  

Com base no que está no portal, as pessoas falam: “Nossa, mas por que essa 

organização social de tantos milhões? Olha o contrato, como ele é aberto”. Chegou para 

mim e olhei: realmente, um contrato totalmente aberto. Não dá nem para saber qual é o 

objetivo da contratação emergencial - nesse caso era a Cijam - para esse momento de 

pandemia. Não sei. Eu instauro inquérito civil e imediatamente peço as informações.  

Vamos apurando. E agora que é tudo online é uma coisa, é realmente um “time”. 

Vai entrando e a gente vai (Inaudível.). Então tem chegado todos os dias denúncias para 

o Ministério Público, inclusive com base nas informações que estão sendo prestadas.  

Então, o portal de transparência é muito, muito importante. Nosso trabalho é que 

cada vez mais o portal traga as informações para que toda a população, órgãos de controle 

e conselhos municipais de Saúde olhem isso e mandem para o Ministério Público.  

Nós estamos tentando fazer de forma mais rápida, o Gaeco também se uniu, pediu 

que fossem preenchidas as tabelas, algumas tabelas. É um trabalho árduo. Nós não temos 

mãos suficientes, nós estamos, todo mundo, o Núcleo de Inteligência do Ministério 

Público e o Centro de Apoio do Patrimônio, estamos trabalhando para olhar todos esses 

dados e sermos o mais rápido possível na análise do que está errado, para poder evitar 

que continuem, que os pagamentos continuem. Mas nós temos uma limitação de pessoas 

e até de alguns instrumentos. 
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Eu só tenho mais uma questão aqui que foi perguntada, a questão de valores de 

medicamentos. Essa é uma grande questão também, muito interessante. Eu tenho bastante 

interesse que isso seja melhorado. Seria interessante ter um banco de preços.  

Assim, tem a compra de medicamentos, cada prefeitura compra de um lugar e com 

valores muito diferentes. Então, uma investigação de determinado remédio, você entra na 

internet, põe no Google, custa dois mil. A prefeitura comprou por quatro mil. Por quê? 

Hoje é difícil você falar em uma pesquisa de preços. Você manda para duas ou três 

empresas que vão mandar por quatro mil, mas você entra lá, joga no Google, faz uma 

pesquisa e está lá, dois mil.  

Uma das formas que nós pensamos que seria muito interessante, que ainda não 

conseguimos, seria que a Secretaria da Fazenda fornecesse essas informações. Como? 

Elas são (Inaudível.) as compras são expedidas dessas notas, as notas fiscais com as 

informações do medicamento, da quantidade e do valor.  

Esse acesso, essas informações deveriam ser abertas e elas não são. Ainda que você 

colocasse de forma anônima, a meu ver nem isso precisaria, de forma anônima, quem está 

prestando, quem está fazendo a venda, a pessoa jurídica que está prestando, está fazendo 

a venda do medicamento, mas, a meu ver, é uma informação dessas notas fiscais de 

compra do poder público que tinha que ser fornecida para o Ministério Público, para o 

Legislativo, para todo mundo.  

Com base nisso, é possível saber qual valor do medicamento “X”, Dipirona, está 

sendo, quando compra com base nessas informações das notas fiscais, nós poderíamos 

fazer um banco de preço dos valores do medicamento.  

Daí, é difícil para o poder público, o agente público falar “eu não sabia, eu comprei 

porque eu perguntei na minha pesquisa de preço esse valor”. Se a gente já tivesse um 

banco de preço, lógico que a gente vive em um mundo capitalista e há variação, não é 

tabelado, mas poderíamos ter uma noção muito melhor a respeito dos valores.  

Então seria interessante que a Secretaria da Fazenda disponibilizasse esse tipo de 

informação e, realmente, a compra de medicamentos é bem complexa, é difícil fazer essa 

investigação para chegar ao valor de mercado, valor que o poder público compra, mas é 

uma forma importante de comparar, com as outras cidades do estado, como são feitas. 

Ter um banco de preço ajudaria o promotor, o controle do Tribunal de Contas, inclusive 

o gestor.  
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Então, fica aí, é uma questão interessante de ser buscada, que ajudaria muito no 

controle, esse fornecimento das notas fiscais, de abrir as informações sem que a gente 

tenha que entrar na Justiça pedindo. 

É isso. 

 

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

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, pela 

ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, excelência? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só uma dúvida. Será que 

nós poderíamos, então, fazer essas perguntas oficialmente para que o Ministério Público 

possa obter as informações? Compreendo, é claro, não tiro a sua razão. É possível, 

presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim, excelência. Inclusive 

foi sugestão de V. Exa. que todos os procedimentos que esta Presidência encaminhasse 

tivesse conhecimento de todos os deputados, o que melhorou muito nosso programa de 

trabalho. Pode, sim, excelência. Facilita a vida de todos. Muito obrigado, nobre deputado 

Wellington. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, José Américo. 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Só me permita, rapidamente. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pois não, Dr. Sarrubbo. Por favor. 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Rapidamente, será uma alegria termos 

oportunidade de responder por escrito o que for preciso. Contem com o Ministério 

Público. Faremos isso com presteza e com muita alegria, poder colaborar com a CPI. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dr. 

Sarrubbo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A Dra. Camila, com todo o respeito, passou 

meio ao largo das perguntas que eu fiz. Não sei se eu não fui claro, não registrei ou ela 

tinha... Não sei. Ela passou ao largo das perguntas que eu fiz. Eu fiz três perguntas muito 

objetivas, que eu imaginava que ela fosse responder.  

Por exemplo, se o Ministério Público vai atualizar o texto do Dr. Smanio, que foi 

uma orientação para nós. Segundo, o que o Ministério Público acha dessa questão que eu 

interpretei, de que o Estado pode fazer uma legislação que impeça, que restrinja, por 

exemplo, a subcontratação de médico etc., se o Ministério Público tem essa mesma 

compreensão, porque nós, eu imagino que a gente vá fazer uma lei nessa direção e, aí, 

precisava ver como é entendimento do Ministério Público. Eu acho que nós temos que 

restringir, dizer “não pode, não pode, não pode”, já que a lei permite que a gente possa 

entrar nessa questão. 

Por último, o mapa, os encaminhamentos, as ações. Então eu vou dizer o seguinte, 

eu não fui específico, mas é o seguinte, o caso do Hospital Ouro Verde foi denunciado 

pelo Ministério Público, houve prisão etc., só que parou na mão de um procurador lá. Ano 

passado, eu fui com o vereador Carlão, de Campinas... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, excelência. Eu 

ia fazer esse questionamento (Inaudível.). 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Então eu acho, assim, eu fiz uma série de 

perguntas, ela meio que passou ao largo. Eu queria saber como que isso vai acontecer, se 

ela vai responder... 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Pela ordem, nobre deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, Sr. Presidente. 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Eu gostaria de responder. Em primeiro lugar, 

nós atualizaremos, sim. O texto do Dr. Smanio será atualizado, sem sombra de dúvidas. 

Em segundo lugar, a Dra. Camila não respondeu, nobre deputado, porque sempre 

que nós somos indagados a respeito de um determinado tema, e tendo em conta que somos 

uma instituição composta por 1940 membros, procuradores e promotores de Justiça, e 

tendo em vista o espírito democrático que rege a nossa instituição, eu não posso, aqui, 

falar diretamente em nome do Ministério Público, sem que antes tenhamos um debate lá 

no meio da classe. Não é? 

Então, o tema que o senhor colocou a respeito da legislação, nós queremos debater, 

nós queremos detalhes, queremos ouvir outros colegas, porque nem a Dra. Camila é a 

dona da verdade em todos os temas, em todos os aspectos, nem tampouco eu, como 

procurador-geral, de maneira que a sua resposta, o senhor pode nos indagar, inclusive por 

escrito, nós faremos um diálogo com os promotores especializados na área e, com certeza, 

teremos um posicionamento institucional. 

Mas posicionamento institucional tem que ser um posicionamento que possa 

abarcar a maioria dos nossos colegas. Talvez o senhor não conheça a nossa estrutura de 

independência funcional. Eu costumo, inclusive, brincar, Sr. Presidente, e dizer o 

seguinte, que o Ministério Público é uma grande empresa em que eu sou, hoje, o CEO e 

eu tenho 1940 vice-presidentes com autonomia funcional, com autonomia de pensar. 

Então, para construirmos o entendimento institucional, ou nós fazemos isso de uma 

forma ampla, com diálogo, para extrairmos a maioria do pensamento da classe - com base 

nisso a gente pode vir aqui sustentar com toda tranquilidade -, ou estaríamos sendo, a Dra. 

Camila e eu, absolutamente levianos. 

Por isso que a Dra. Camila, longe de passar ao largo, não trouxe um posicionamento 

efetivo. Por quê? Porque seria um posicionamento pessoal dela, que talvez não sirva para 

os fins desta CPI. 

Por último, com relação ao caso da operação Ouro Verde, houve um trabalho 

fabuloso dos nossos colegas de primeira instância, que estamos acompanhando de perto. 

E esse eu posso dizer pessoalmente a V. Exa., nós vamos até o final. Nós vamos trabalhar 

e nós chegaremos aos resultados, sim. O Ministério Público não quer, não deve e não irá 

tergiversar com temas que possam indicar qualquer tipo de lesão ao patrimônio público. 
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Acho que respondi ao nobre deputado. Se tiver alguma dúvida, eu continuo aqui 

atento para atender as suas demandas. 

Muito obrigado. 

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Passo a palavra, então, ao 

nobre deputado Vinícius Camarinha. 

  

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, bom dia, mais uma vez, a 

V. Exa., a todos os demais colegas. Minha saudação a todos. Saúdo, aqui, rapidamente, 

Sr. Presidente, o procurador-geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubbo, o Dr. Cosenzo, que já 

foi saudado, a Dra. Camila Moura. 

Estou muito satisfeito, particularmente, e, ao mesmo tempo, entusiasmado com a 

indicação e já cumprimentando o procurador-geral à frente do Ministério Público, pela 

sua história de vida, pela sua carreira, foi subprocurador-geral de políticas criminais do 

Ministério Público, professor de direito penal, tem uma equipe competente ao seu lado. 

Tenho certeza de que o Ministério Público, Sr. Presidente, fará um belíssimo trabalho, 

como vem fazendo em defesa da nossa população em sua missão de fiscalizar. 

Saudar aí a todos em nome do Dr. Cosenzo, que tem estado conosco esse período 

todo, em um brilhante trabalho. Desejar muita sorte ao conselho e a todos os membros do 

Ministério Público. 

Sr. Presidente, nós, como deputados, temos, além da função de legislar, cabe a nós, 

também, como função principal, fiscalizarmos. Esse é um ato principal do Poder 

Legislativo. Eu acho que a Assembleia tem atuado e... E uma CPI, ainda, se consolida de 

uma forma legal, de uma forma mais específica para nós atuarmos nessa nossa missão.  

E a presença do Ministério Público é fundamental para que possamos, em conjunto, 

em um grupo de trabalho, dar a satisfação que a sociedade tanto espera, sobretudo nesse 

momento de pandemia.  

E me salta aos olhos a informação da Dra. Promotora Camila dizendo que os 

Estados Unidos estão tendo recorde de corrupção, de malversação do dinheiro público. 

Imaginemos, infelizmente, no nosso País, o que não deve estar acontecendo. 

Então, acho que um grupo de trabalho composto por nós, legisladores, mais o 

Ministério Público, mais o Tribunal de Contas, será muito útil para essa averiguação e 

para a satisfação da nossa população. 
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Nós temos, Sr. Presidente, Dr. Procurador Sarrubbo, Dr. Mário Sarrubbo, quase 

oito bilhões de reais, segundo o Tribunal de Contas, segundo o orçamento que foi 

aprovado por nós, destinados ao terceiro setor. 

É muito recurso. Oito bilhões de reais é mais que 99% do orçamento do município 

do estado de São Paulo. É um valor extremamente significante. E a gente sabe que quando 

se trata de município, a fiscalização é muito rígida. A fiscalização orçamentária do 

município, do próprio estado, é uma fiscalização muito rígida, pelos órgãos de controle, 

seja do Ministério Público, seja do Tribunal de Contas, e da própria sociedade. 

O que a gente encontra hoje, e ouvindo a todos, é uma dificuldade enorme em 

relação ao terceiro setor. Dificuldade na transparência, dificuldade nessas manobras 

jurídicas de subcontratação, contratação, a malversação do dinheiro público, essa tal da 

quarteirização. 

Então, isso é muito importante, que nós possamos nos unir para, objetivamente, 

criarmos regras claras e objetivamente também termos grupos de fiscalização, porque não 

é possível nós, cidadãos, pagadores de impostos, destinarmos oito bilhões ao terceiro 

setor, e não termos, não por falta de vontade de fiscalizarmos, mas por não termos regras 

claras, e até mesmo transparência necessária, para que esse recurso possa ser devidamente 

fiscalizado. 

Então, a pergunta que eu faço, Sr. Presidente, Sr. Procurador, é se não é possível 

nós ampliarmos as estruturas, seja do Ministério Público, a nossa aqui da Assembleia, 

relacionadas ao terceiro setor.  

Estou vendo o esforço da Dra. Camila, que aqui eu quero saudar, pela brilhante 

exposição, mas eu penso que a gente precisava ter, e aqui apenas uma dica, eu não tenho 

as informações necessárias, sei do empenho e do desejo do Ministério Público, mas talvez 

uma força-tarefa, um grupo específico, especializado, apoiando as ações da Dra. Camila, 

para fiscalizarmos esses oito bilhões, dos quais quase seis bilhões são destinados à Saúde, 

especificamente. 

Eu mais ou menos sei, tenho visto a explanação do Dr. Sarrubbo e da Dra. Camila, 

mas o conceito de quarteirização, a doutrina diverge muito, não há muito, 

especificamente, o que é quarteirização, até onde a quarteirização é considerada um 

ilícito. E aí recorre-se aos princípios da administração pública, para fazer o 

enquadramento da malversação do dinheiro público. 

Então, objetivamente, para o Ministério Público, qual o conceito de quarteirização? 

Até onde? Eu sei que existe no contrato social das OSs, o objetivo final, que é a prestação 
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de serviço de Saúde. Saindo disso, é o que não seria permitido, mas não se tem claramente 

o que é um conceito claro de quarteirização. É bem isso, mas, objetivamente, para nos 

orientar e se é que há uma investigação mais profunda em quarteirização, dentro do grupo 

de trabalho de vocês.  

Mas, eu me dou por satisfeito, Sr. Presidente, em poder trabalhar em conjunto com 

o Ministério Público, nessa nova administração que está chegando. Desejo boa sorte. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Camarinha. 

Se a Dra. Camila quiser responder, ou a gente já parte para a Janaina fazer os seus 

posicionamentos. O que a senhora prefere, Dra. Camila? 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Pela ordem, a Dra. Camila vai permitir, só 

agradecer as palavras do deputado Vinicius Camarinha e dizer, deputado, diante desta 

manhã muito produtiva e interessante para nós do Ministério Público, nós podemos, se 

assim concordarem V.Exas., pensar num membro do Ministério Público, um promotor de 

Justiça, para estar junto desta comissão, e trabalharmos de forma conjunta as melhores 

soluções para esse tema, que é um tema tão importante, como a gente tem visto e 

comprovado com as intervenções dos nobres deputados, com a exposição da Dra. Camila, 

a importância de as duas instituições, Ministério Público e Alesp, que trabalham com o 

mesmo intuito, que é o bem da sociedade. 

Vamos trabalhar juntos. Podem contar com o Ministério Público. 

 

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

importante a palavra sua. Agradecemos, mesmo, o acompanhamento aqui para 

construirmos aquilo que todos os colegas deputados, que representam as bancadas na 

Assembleia, desejam, uma legislação limpa, transparente com muita fiscalização, para 

melhorar o atendimento na Saúde e diminuir custos que não são necessários, vamos dizer 

assim. 

Muitíssimo obrigado. 

A deputada Janaina Paschoal está inscrita ainda. Dra. Camila quer já responder o 

Vinicius, ou ouvimos a Janaina, e a senhora já responde? 
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A SRA. CAMILA MOURA - Posso responder rapidamente. 

A questão da quarteirização é o que eu já falei. Eu digo por mim, é toda a 

subcontratação. A terceirização é chamar a pessoa privada para prestar o serviço público. 

Dessa forma, há uma terceirização. Uma vez que essa empresa contratada faz novas 

contratações, ela está subcontratando, ou quarteirizando.  

É isso que é a quarteirização. Acho que a questão de o que é vedado, de como fazer, 

eu já expliquei essa questão do serviço-fim, do que interessa. Há coisas que realmente 

não tem como uma organização de Saúde fazer esses serviços auxiliares. Mas, realmente, 

o Dr. Sarrubbo falou para pensar maior, e de forma mais específica, e desse trabalho é 

muito complicado.  

Nós fomos chamados hoje aqui para fazer uma conversa, uma pré-explanação a 

respeito dos fatos em si. Não sou doutora na área, eu trabalho, como o Dr. Sarrubbo falou, 

faz 18 anos que sou promotora, há muitos anos eu trabalho no chão da fábrica.  

Eu trabalho na investigação, trabalho na Promotoria, praticamente pequena, 

fazendo investigação, trabalhando de forma resolutiva, que acho que isso é o grande 

mérito do Ministério Público, é trabalhar de forma preventiva e resolutiva. Resolver os 

problemas, sem ter que (Inaudível.) o Judiciário, porque daí a coisa fica realmente muito 

mais complicada, e você tira a questão consensual, a mediação, de conversar e achar o 

caminho, com soluções que interessam às partes, e com menos conflito. 

Então, assim, o nosso trabalho no Ministério Público, a gente está buscando isso. 

Não consigo, realmente, responder a todas as perguntas, mesmo porque são muitas. Eu 

até me perdi, vou começar a responder e já esqueci quais foram. A gente precisa se 

preparar melhor, receber esses questionamentos e buscar as informações dentro do 

Ministério Público, ir mais a fundo, porque é um tema muito complexo.  Por isso a gente 

precisa se preparar melhor, organizar melhor, para prestar essas informações. 

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Dra. Camila, Dr. 

Sarrubbo. 

Passo a palavra, então, à nobre deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu 

queria destacar a inteligência rara da Dra. Camila, que nos presenteou hoje com o 

conhecimento teórico, com o conhecimento prático, com uma inteligência emocional 
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gritante, no bom sentido, e cumprimentar também pelo amor aos animais, que eu vi o 

gatinho dela passando aí, participando da nossa audiência. 

Queria também cumprimentar o Dr. Concesso, uma das pessoas mais educadas que 

eu já conheci na vida.  

Eu queria dirigir as minhas perguntas para o Dr. Sarrubbo, procurador-geral, porque 

eu entendo que são declarações um pouco mais estruturais.  

Excelência, pela imprensa eu tomei conhecimento de que o Ministério Público, no 

âmbito cível, está investigando a compra dos respiradores, em meio à pandemia. No caso, 

pelas notícias, eu vi que seria um blá-blá-blá. Mas não tenho certeza absoluta. Tentei fazer 

contato por e-mail, mas a situação toda da pandemia, do trabalho online, esse contato 

acabou ficando difícil. 

 Eu peticionei a V.Exa. informando que estou acompanhando esse caso, e 

indagando se V.Exa. sabe e, em sabendo, se pode dizer, eu particularmente entendo que 

poderia, mas compreenderei se V.Exa. entender que não. 

Se além dessa investigação cível, se há investigação criminal. E eu explico. 

Tomando por base até a aula dada pela Dra. Camila, existem situações que fazem acender 

a luzinha vermelha. O meu colega Wellington Moura falou em improbidade 

administrativa. Eu entendo, pelas luzinhas que esse caso faz acender, que nós teremos 

indícios de peculato. Eu não sei dizer a V.Exa sobre a autoria. Falo aqui com toda a 

honestidade, por tudo o que analisei, pelo que eu venho estudando, ainda não consigo 

dizer a V.Exa. sobre a autoria. Mas, sobre a materialidade, há indícios fortes.  

Então, eu queria saber de V.Exa. se há uma investigação criminal, para além dessa 

cível, que até onde eu sei, está sendo conduzida pelo Dr. Blat, em torno dessa contratação 

de compra de respiradores que, no final, veio a ser cancelada, mas para fins penais esse 

cancelamento não tem efeito. 

Eu também vi pela imprensa que o Dr. Basile George Pantazis, que é, vamos dizer 

assim, o centro desses tais indícios, e que o Dr. Wilson Mello Neto, que foi quem 

apresentou o Dr. Basile para essa negociação, que eles teriam se envolvido com o 

Ministério Público, pelo que eu compreendi, na esfera cível. 

Eu queria saber se V.Exa. sabe se eles foram ouvidos, e eu compreendo as estruturas 

de autonomia dos promotores de Justiça. Todos nós, nos primeiros anos do Direito, 

estudamos esse princípio da unidade, muitas vezes difícil de compreender, ao lado da 

independência funcional, mas caso V.Exa. tenha essa informação, eu peço que 

compartilhe conosco. 
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E aí, eu já engato, vamos dizer assim, uma sugestão, uma crítica construtiva à 

instituição, que é algo por que eu me ressinto. Não é como deputada, nem como advogada, 

que agora estou afastada da advocacia, mas sou uma estudiosa do Direito, eu me sinto 

como paulista. 

Eu acompanhei muito de perto, Excelência, as investigações a Lava Jato. Às vezes 

a gente fica chateado de ver que políticos tradicionais em São Paulo só acabaram sendo 

alcançados por força do trabalho da Polícia Federal do Paraná, quando não da Lava Jato 

do Paraná, da Lava Jato, ou seja, da Lava Jato trabalho federal. 

Então, eu queria saber, Excelência, se agora que V. Exa. inicia essa gestão, e hoje 

cedo até, nas minhas redes sociais, eu fiz uma publicação tratando da gestão também do 

Exmo. Sr. Procurador-geral da República, se V. Exa. está iniciando, se V. Exa. pretende 

estabelecer mudanças estruturais. Com isso não estou fazendo nenhuma crítica destrutiva 

com relação aos antecessores; não é isso. Mas, por exemplo, eu vejo como um (Inaudível.) 

do trabalho da Lava Jato, do Paraná, o fato de todos os depoimentos terem sido 

disponibilizados (Inaudível.) Havia um site, a possibilidade de qualquer advogado, de 

qualquer cidadão, de qualquer lugar do mundo ter acesso aos documentos. 

Então, (Inaudível.) todos sabemos que há documentos sigilosos, como 

movimentação fiscal, movimentação bancária, e isso tem que ser respeitado. Mas, por 

exemplo, depoimentos. Eu estou tentando ouvir esses dois senhores, Sr. Basílio e Sr. 

Wilson, há dois meses na Assembleia. Hoje vamos debater de novo se eles serão 

convocados, convidados, o que que vai acontecer. Mas se eu tivesse acesso aos 

depoimentos que eles prestaram ao Ministério Público, talvez eu não precisasse sequer 

pedir para que eles fossem ouvidos na Assembleia. E quando eu consigo ver, Excelência, 

motivos, sob o ponto de vista jurídico, para que esses depoimentos fiquem sob sigilo, 

então, eu penso o seguinte: é dinheiro público. Foram 550 milhões de reais nessa compra 

e venda. É uma compra e venda que foi cancelada, mas 30% foram pagos. A mercadoria 

não foi entregue. Pegaram aí um número insignificante. No meio da contratação tem um 

intermediário que ninguém sabe da onde veio. Parece-me que é um direito. Não estou 

falando porque eu sou uma deputada, mas é um direito da população ter acesso a essa 

investigação. 

Estou estourando o tempo, Excelência? (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já estourou, Excelência.  
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Peço um minuto de tolerância. 

Então, eu queria ouvir de V. Exa. o ponto de vista da estrutura mesmo do Ministério 

Público. Existe algum plano de mudar isso? Existe algum plano de deixar um pouco mais 

abertas à população essas investigações que lidam com dinheiro público? Com isso, por 

(Inaudível.), eu não estou pedindo que as pessoas sejam expostas. Jamais que as pessoas 

sejam, vamos dizer assim, culpadas de maneira antecipada, jamais. Mas eu entendo que 

a Lava Jato só andou por força dessa publicidade.  

Então, nós estamos aqui essa manhã toda falando em transparência, transparência 

das contratações, talvez também seja necessário, e com isso eu não estou dizendo que 

haja qualquer tipo de irregularidade. Não é isso, mas pensar em como tornar mais 

transparentes, no sentido de acesso, essas investigações do Ministério Público. Por isso é 

que eu trago essas indagações a Vossa Excelência. 

E especificamente com relação à fala da Dra. Camila, eu queria perguntar o 

seguinte: não é irreal nós acharmos que os gestores vão trabalhar nas OSs de maneira 

absolutamente não remunerada? Não seria melhor, a partir da realidade de que ninguém 

trabalha absolutamente de graça, estabelecer remunerações, por exemplo, que respeita o 

teto constitucional do que deixar esse caminho aberto para eles encontrarem maneiras de 

ganharem fábulas? Eu recebo, às vezes, denúncias de remunerações de 100 mil reais, 200 

mil reais, todas indiretas. Não seria melhor pensar em reconhecer que eles vão ser 

remunerados, de estabelecer valores fechados menores do que o teto constitucional? Aí é 

uma pergunta, porque não adianta ter uma lei que não vai ser cumprida. Seria melhor 

transformar a lei em algo mais real para que nós pudéssemos cumpri-la. 

E por fim, prometo que é por fim, eu queria pedir um olhar carinhoso de V. Exa. 

para um pleito que eu fiz ao lado da deputada Leticia Aguiar de reforço para o trabalho 

feito por dois promotores em Paulínia que objetivam garantir que os doentes de Covid, 

moderados, leves, sejam medicados, obviamente desde que o médico queira prescrever, 

desde que o doente queira tomar o medicamento, porque os secretários de Saúde dos 

municípios do estado de São Paulo se uniram, fizeram um protocolo mandando não 

medicar, e isso está tendo impacto no número de pessoas internadas, não posso provar, 

mas entendo que no número de pessoas mortas. Isso está gerando uma insatisfação muito 

grande na população, que vem entrando em contato com o gabinete para fazer 

reclamações. 

Então, peço um olhar (Vozes sobrepostas.) para esse pedido. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Passar a palavra aqui ao nobre 

deputado Thiago Auricchio, que também está inscrito. 

Gostaria de solicitar que a nossa vice-presidente possa assumir por alguns minutos. 

Vou ter que fazer uma saída técnica aqui e já volto. 

Pode ser, Excelência? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pois não, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Assuma, por gentileza. 

Lembrando, nobre deputada, que meio-dia e 40 termina essa sexta audiência e tem a 

sétima com a pauta, que talvez a gente tenha que convocar então a sétima para apreciar a 

pauta. 

Passo a presidência, e peço permissão a todos para me retirar por alguns minutinhos. 

Obrigado. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência a Sra. Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Estão me ouvindo, 

estão me ouvindo? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Está sem imagem, deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Então, um minuto. 

Um minuto. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Agora sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pois não, pois não. 

Vamos lá. 
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Então, com a palavra o nobre deputado Thiago Auricchio para suas perguntas. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Boa tarde a todos. Novamente dizer que é 

um prazer, uma satisfação participar desta CPI. Saudar agora a nossa presidente, deputada 

Analice, saudando todas as colegas, colega deputada Janaina, todas as mulheres, a Dra. 

Camila, que vem trazendo uma explanação muito importante no trabalho do Ministério 

Público nesse tema tão delicado.  

Quero saudar o sempre professor Dr. Procurador-geral do Estado, Mario Sarrubbo, 

dizer que é uma alegria reencontrá-lo nessa reunião online, dizer que o aprendizado com 

o senhor foi engrandecedor no ano que estivemos juntos na Faap. Então, dizer novamente 

que é uma alegria. 

Quero ser muito breve na minha pergunta, no meu tempo. Acho que a Dra. Camila 

vai responder melhor essa questão, haja vista que todos nós aqui colegas acho que a 

maioria das perguntas são relacionadas ao tema da Saúde. Eu acho que como nós estamos 

numa CPI da Quarteirização, acho que todos os assuntos, todas as outras áreas devem ser 

lembradas.  

Então, queria deixar aqui como na reunião passada o presidente do Tribunal de 

Contas, Dr. Edgard, disse que nas outras áreas, como Educação, Desenvolvimento Social, 

Cultura também tinha muita… existia muita quarteirização. Então, deixo a pergunta aqui 

à Dra. Camila, ao Dr. Sarrubbo se existe… chama atenção ao Ministério Público algum 

inquérito em andamento no Ministério Público do Estado de São Paulo de quarteirizações 

nas outras áreas, sem que seja a Saúde.  

E indo na linha que a deputada Janaina acabou de colocar, e todos os deputados 

colocaram, o Dr. Cosenzo também falou um pouco disso, do trabalho conjunto que acho 

que esta CPI pode ter juntamente ao Ministério Público, que a deputada Janaina falou 

sobre o compartilhamento de informações de alguns inquéritos, ela mencionou no caso 

dos respiradores. 

Vou fazer aqui, como fez na sessão passada, um requerimento, obviamente que 

tendo aprovação do Plenário aqui desta CPI, e a gente pede encarecidamente ao 

Ministério Público, Dr. Mário, se puder… tendo a aprovação desse requerimento que a 

gente pudesse ter o compartilhamento de alguns inquéritos que envolvam a 

quarteirização. Então, a gente pede encarecidamente, isso caso seja aprovado, porque 

acho que também, como eu disse na sessão passada, o compartilhamento também de 
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alguns inquéritos que tem no Tribunal de Contas, acho que esses inquéritos que estão no 

Ministério Público também vão poder dar um norte para os trabalhos desta CPI. 

Novamente agradecer aos convidados que deram aqui, sem dúvida, um caminho 

para os nossos trabalhos. 

Obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada por sua 

participação, deputado Thiago Auricchio. 

E passo a palavra agora para o procurador-geral para que possa responder às 

indagações da deputada Janaina, e também a Dra. Camila Moura. 

Por favor o Dr. Mário. Por gentileza. 

 

O SR. MÁRIO LUIZ SARRUBBO - Uma honra, Sra. Presidente, a nossa nova 

presidente aqui, muito bom, a deputada Analice.  

A Profa. Janaina Paschoal, a Profa. Janaina é uma referência na minha área, que é 

o Direito Penal, Direito Processual Penal. O Thiago sabe bem é o que nós gostamos de 

trabalhar na área acadêmica. Profa. Janaina, é uma alegria vê-la tão atuante aqui na nossa 

Assembleia Legislativa. Eu já conhecia sua vida acadêmica, sua vida na advocacia, suas 

manifestações no Ibccrim. Realmente a senhora é sempre uma referência para nós na área 

penal. Então, permita-me lhe chamar de professora, porque realmente para nós seus 

ensinamentos sempre foram muito importantes. Temos vários colegas aí que foram seus 

orientandos aí no mestrado, no doutorado na USP. Bacana então ter uma representante da 

nossa área penal e processual penal aqui na Assembleia Legislativa.  

Nobre deputada Janaina, quero dizer o seguinte: quando anotei aqui Basílio e 

Wilson, eu nem sei quem são, mas posso lhe garantir o seguinte: vou hoje mesmo checar 

com os colegas do Patrimônio Público. Quem está cuidando desse caso são três 

promotores de Justiça, Silvio Marques, o Dr. Plat, o Paulo Destro. Vou indagar os colegas, 

a senhora já dizia, já mandei até um WhatsApp aqui para eles, mas ainda não me 

responderam. Eu tendo essa notícia eu lhe encaminho, se precisar, se a senhora quiser 

oficialmente encaminho oficialmente, senão comunico. Enfim, não tem nenhuma dúvida, 

eu realmente não sei dizer se já foram ouvidos ou não.  

Quanto a uma investigação desse mesmo tema na área criminal, sim, essa 

comunicação chegou ao MP e assim foi distribuída à área do Patrimônio Público, e ao 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

que sei tem alguma coisa sendo vista no Gaeco Capital também. Então, posso lhe garantir 

que tem duas frentes de investigação.  

Como procurador-geral de Justiça, eu, como disse aqui ao nobre deputado Zé 

Américo, a gente tem que ficar próximo apoiando, mas sempre com o cuidado de deixar 

os colegas trabalharem na mais absoluta independência funcional. Então, eu sempre peço 

aos colegas, procurador não pode estar mal informado. O procurador-geral precisa saber 

o que está acontecendo. E a gente tem tido informações das investigações que estão 

andando, ao que seria a contento e, enfim, vamos aguardar sempre com muita 

responsabilidade e cuidado com a coisa pública.  

Com relação, nobre deputada, à Lava Jato e às autoridades do estado de São Paulo, 

eu vou ousar discordar da nossa professora. Acho que o Ministério Público fez trabalhos 

que estavam ao seu alcance aqui no estado de São Paulo, cada um, como a gente costuma 

dizer, no seu quadrado; o MPF acabou tendo um sucesso muito grande na Lava Jato, e 

aquilo ganhou uma envergadura que acabou resvalando em alguns políticos antigos 

gestores aqui do estado de São Paulo. E o Ministério Público de São Paulo, quando 

confrontado com essas provas, imediatamente fez o seu papel.  

Nós temos aqui hoje, no âmbito do Ministério Público Estadual, um grupo de 

promotores atuando em força-tarefa para cuidar de todas as delações oriundas da Lava 

Jato que estão sob a órbita eleitoral. Esses promotores estão trabalhando com todo o apoio 

da Procuradoria Geral de Justiça, e (Inaudível.) sempre a independência funcional. Então, 

esse é o formato que estamos dando nesse momento.  

Nós temos no Ministério Público de São Paulo, e a deputada conhece bem, algumas 

estruturas de grupos de trabalho para combate à corrupção, como, por exemplo, o Gaeco, 

o Gedec, que é o grupo de combate aos cartéis de lavagens de dinheiro, o Gecep, que é o 

grupo de controle externo da atividade policial, que eu estou transformando, já é a 

primeira grande alteração em promotoria de Justiça regional da Segurança Pública. Há 

um projeto do nosso órgão especial, e estamos trabalhando lá com o relator.  

A minha Assembleia Legislativa lá a gente precisa dialogar bastante com os 

colegas. Então, tem alterações à vista. Uma das alterações que eu me permito trazer aqui 

aos nobres deputados que fizeram, já enquanto subprocurador geral, ainda na gestão do 

Dr. Smanio, é que os Gaecos hoje, deputado, eles trabalham nas três frentes das 

organizações criminosas: no crime praticado - tráfico de entorpecentes, roubo a bancos, 

etc. e tal -, na lavagem de dinheiro - porque toda organização criminosa tem como 

finalidade o lucro, e, portanto, aí vem a lavagem -, mas também na corrupção de agentes 
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públicos. O que eu quero dizer com isso: o Gaeco hoje, neste novo formato, ele trabalha 

com promotores criminais e promotores do patrimônio público e social também. Quando 

nós deflagramos uma operação dos Gaecos, essas operações envolvem atividade 

criminosa, a lavagem e também eventual ação civil pública por improbidade de eventual 

agente público que tenha colaborado ou que tenha participado desta atividade criminosa.  

Com relação à transparência, a senhora tem toda a razão. Eu sempre fui um 

entusiasta e eu sempre disse: uma vez que nós tenhamos segurança, uma vez deflagrada 

a ação penal, porque aí, - e a senhora sabe mais do que todos nos, né, como professora de 

Processo Penal, que deflagrada a ação penal - nós já temos aqueles dois pilares 

fundamentais, os indícios de crime de autoria. E aí, sim, há publicidade absoluta. Eu aí 

vou divergir um pouco da nobre deputada. Acho que nós temos cuidado, tem que ter 

muito cuidado em publicizar ainda ao momento da investigação. Eu sempre tive muita 

resistência a ações espetaculares, aspas, que depois resultam em arquivamento de 

inquéritos policiais.  

A gente tem que tomar cuidado. Todos somos aqui agentes, e eu também, como 

procurador geral, e a Camila, como promotora de Justiça, nós temos um componente de 

agente político, e nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas ficam 

expostas e nem tudo está provado. Então, transparência absoluta uma vez deflagrada a 

investigação, ou uma vez deflagrada a ação penal, porque aí nós já temos uma segurança, 

já temos uma acusação formalizada, com direito a ampla defesa, contraditório e assim por 

diante.  

Queremos reforçar e muito a estrutura dos nossos Gaecos. Estamos, não obstante 

as restrições orçamentárias, trazendo ou procurando qualificar os nossos agentes, e vamos 

procurar fortalecer esses grupos, para que eles possam enfrentar a criminalidade 

organizada, notadamente aquela que temos aqui no estado de São Paulo, que nasceu no 

nosso estado, e que temos procurado combater aí com o maior afinco possível. Então, 

essas modificações são modificações estruturais.  

Falava-se muito no Ministério Público em uma estrutura de agência. A agência, 

contudo, é algo que não, entendemos, não se compatibiliza com a nossa instituição, por 

conta da independência funcional. E hoje nós temos os Gaecos com representantes do 

patrimônio público, do crime, da lavagem de dinheiro e até da segunda instância. Então, 

a agência, na verdade, já existe. Nós queremos é aperfeiçoar algo que na nossa visão vem 

dando certo.  



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

Por fim, com relação à questão de Paulínia, salvo engano a senhora mencionou a 

respeito de medicamentos, etc. e tal. Eu não sei se o assunto é aquele medicamento 

controvertido da cloroquina lá, não sei. Não, né? Então, tá. Mas, de todo modo, nós 

montamos, e até aproveito o espaço, eu sei que eu tenho que ser rápido, mas logo que eu 

assumi, preocupado com as questões relacionadas à pandemia, eu montei um gabinete de 

crise no Ministério Público de São Paulo composto por médicos e colegas de cada área 

de atuação sensível, como Educação, Saúde, execuções penais, área criminal; mas sempre 

amparados por um corpo médico. Medicos, como, por exemplo, o Dr. Kalil, do Sírio 

Libanês, o Dr. Dráusio Varela, o Dr. Davi Uip, o Dr. Gonzalo Vecina, e tantos outros, 

que nos deram um norte na área médica, para que o Ministério Público não ficasse. Porque 

da área jurídica a gente entende um pouquinho, mas da área médica nós não entendemos 

nada.  

Então, com isso nós procuramos compatibilizar e orientar os promotores de Justiça, 

procurando uma atuação com maior unidade. Eu não sei exatamente o que está 

acontecendo lá em Paulínia, mas é outra que eu já anotei aqui, eu vou tomar pé disso. 

Como a senhora bem pontuou, vou conversar com os colegas e dar o apoio necessário 

para que eles possam avançar no tema, e dou um retorno para V. Exa., tenha certeza disso. 

Acho que os próximos temas são com a Dra. Camila. Peço desculpas se me estendi 

demais, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - De forma 

nenhuma, Dr. Mário. O senhor foi bastante elegante aí na sua resposta, e trouxa para nós 

também uma sensação, realmente, de transparência no seu trabalho, e de um interesse 

muito grande em reforçar toda essa estrutura de combate a todos os tipos de crimes no 

estado de São Paulo, e nos pediu muita cautela em tudo. Eu acho que a palavra exata é 

isso: antes de nós partirmos para qualquer tipo de denuncismo, nós temos que ter muita 

cautela, porque é um terreno muito difícil para ser trilhado. Com a palavra a Dra. Camila. 

 

A SRA. CAMILA MOURA - Bom, eu vou tentar também ser, vou ser bem sucinta 

agora. Só pegar um gancho aqui do que a deputada Janaina perguntou em relação ao 

inquérito civil. O inquérito civil é regulamentado pelo Ato Normativo nº 484, de 2006, e 

a regra é a publicidade. Então, qualquer pessoa tem acesso às informações da 

investigação. Como exceção é possível decretar o sigilo da investigação. No geral, quando 

isso, quando há a publicização das informações, pode atrapalhar a investigação. 
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Normalmente, são duas questões que de forma motivada nós podemos fazer, ou na 

portaria de instauração de inquérito civil ou durante a investigação. Se constatado que 

passar informação, tanto para o investigado, quanto para outras pessoas, isso pode 

prejudicar o andamento da investigação, aí, realmente, é parecido com a parte criminal.  

No geral, é a regra geral que seja público e tenha acesso público. Uma outra questão 

que também serve de baliza e de fundamento do decreto de sigilo, eventualmente é 

proteger essa pessoa que está sendo investigada. Algumas vezes nós percebemos 

denúncias anônimas a respeito de um agente público, por exemplo, um delegado que 

estaria com patrimônio incompatível com seus rendimentos. Nós não podemos deixar de 

investigar isso, mesmo que ele chegue de forma anônima. E se tiver um mínimo, assim, 

uma justa causa para instaurar, aí também tomamos o cuidado de decretar o sigilo no 

inquérito civil para proteger, porque é denúncia anônima. Nós estamos dando início a 

uma investigação que pode macular a honra do funcionário público. Há algumas questões 

que são muito delicadas, principalmente em cidades pequenas.  

Não tenho conhecimento a respeito desse caso, dos respiradores; não sei, não tive 

acesso. Mas se foi decretado o sigilo, foi fundamentado, devidamente fundamentado. De 

qualquer maneira, é possível fazer o pedido de compartilhamento dessas informações e 

dos testemunhos, dos depoimentos. E daí o promotor vai de forma fundamentada dizer se 

sim ou não, vai compartilhar essa informação sigilosa. Não conheço esse caso, então eu 

estou explicando só de forma geral a investigação no bojo do inquérito civil.  

Deputado Thiago, aqui, em relação ao que eu falei atrás, que realmente as 

organizações sociais não tem só de saúde, tem de educação, tem de cultura, elas podem 

atingir diversas áreas. É possível até uma universidade ser passada pela gestão de uma 

organização social. Eu não tenho aqui os dados, eu vim bem mais focada na questão da 

saúde, eu nem me atinei para essa questão. Então, eu não tenho relacionado fora da Saúde 

quais são os números de ações e de investigações que nós temos no Ministério Público a 

respeito de outras organizações sociais, sem ser as de saúde. Então eu vou ficar devendo 

essa informação para os senhores hoje. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Agradeço 

imensamente, Dra. Camila, a sua explanação. Agradecer a presença também do Dr. Mário 

Sarrubbo aqui conosco, do Dr. Cosenzo e pedir aqui a compreensão de todos os membros 

desta Comissão para que nós possamos encerrar esta reunião para darmos início à próxima 

reunião, que já está estourando aqui o nosso tempo. Então, mais uma vez, muito obrigada 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

a todos vocês, que enriqueceram a nossa manhã e deram uma brilhante contribuição para 

esta CPI da Quarteirização.  

Tenho certeza de que muito o Ministério Público vai poder contribuir no decorrer 

dos nossos trabalhos. E também, procurador, agradecer a participação e a colaboração do 

Ministério Público, porque provavelmente desse nosso trabalho sairá um projeto que trará 

mais clareza e dará uma contribuição maior nas investigações com relação às fraudes 

ocorridas dentro desse serviço de saúde que, infelizmente, é um serviço carente, que 

precisa da nossa atenção e de todo o nosso empenho. Muito obrigada. 

Está encerrada a reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


