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CPI - QUARTEIRIZAÇÕES (1)  

30.07.2020 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - (Áudio indisponível 

até este momento.) ... Vossa Excelência, deputado Alex de Madureira, deputado Alex de 

Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente.   

 

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

deputado. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente aqui, estou na escuta, obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigado pela 

presença de Vossa Excelência. Solicito, neste momento, após o registro dos membros desta 

Comissão, e constatado o quórum, a leitura da Ata da nossa reunião anterior. 

 

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

 

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

deputado Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Havendo acordo, pedir a dispensa da Ata 

da reunião anterior. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa.; está dispensada a leitura da Ata. Ordem do Dia, item 1. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

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

deputado Vinícius Camarinha. 
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O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Sra. Presidente, vou pedir vênia aos 

colegas, mas solicitar vista dos itens 1, 2 e 9. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., itens 1, 2 e 9. 

 

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

 

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

deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Quero pedir vista do item de nº 8. 

Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., vista no item 8. Mais algum membro da Comissão gostaria de pedir vista 

de algum item? Item 3, solicitação do deputado Wellington Moura, requerimento nº 15. 

Requer a intimação do Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, diretor presidente da Associação 

Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, para que tragam todos os contratos 

quarteirizados  e respectivos aditivos, durante todo o período de seu ato de gestão junto aos 

hospitais estaduais de São Paulo, em especial, os contratos de parceria junto ao Complexo 

Hospitalar Irmã Dulce, com objetivo de prestar informações a esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Em votação. Perdão, em discussão. Não havendo oradores... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, deputada 

Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu só vou fazer essa consideração  

novamente, para a reflexão dos colegas. Eu percebo isso em vários requerimentos: nós 

estamos solicitando uma universalidade de documentos, eu sei que pode ser que, nesse 

universo, nós encontramos algo. A minha preocupação é que a CPI fique mergulhada numa 

gama de documentos genéricos, que acabam prejudicando o nosso trabalho. Eu percebo, seja 
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nesse requerimento 3, seja mesmo nas consultas que serão feitas ao presidente do Tribunal 

de Contas.  

Eu queria pedir aos colegas sem, de maneira nenhuma, constituir qualquer obstáculo 

ao seu desejo de investigar, que tentassem, na medida do possível, individualizar mais os 

pedidos. Eu sei que até pelas sucessivas solicitações de vista, eu sei que a CPI estranha os 

meus pedidos, mas eu procuro fazer pedidos pontuais, para que nós tenhamos condições de 

investigar de verdade, entendeu, Excelência?  

Meu medo é pedir todos os contatos de quarteirização feitos no estado de São Paulo 

– como é que nós vamos ler esse material? Então, é até um pedido mesmo, que eu faço aos 

colegas, com a intenção de que nós consigamos fazer um trabalho eficaz. Eu sei que existe 

uma cultura de fazer relatórios com 1.000 páginas, a minha formação, é uma formação, assim, 

mais focada, sabe?  

Se pego um relatório de 1.000 páginas, a sensação que eu tenho, com todo o respeito, 

é que o relator enrolou – eu estou sendo bem sincera aqui. Eu acho que, se nós conseguirmos 

fazer um trabalho focado, duro até, nós teremos um resultado mais eficaz. É só, de novo, uma 

colaboração mesmo, não é crítica, não é nada. Porque, o meu medo é a gente inviabilizar um 

trabalho sério com tanta documentação para analisar. É isso, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu concordo 

plenamente com V. Exa., eu também, eu acho que é um pouco do perfil feminino, viu, 

deputado Wellington Moura? Mas, se me permite aqui uma sugestão, a deputada Janaina, ela 

pode, porventura, pedir vista do requerimento do Wellington, e dar uma contribuição aqui, 

dando um direcionamento maior, segundo a justificativa, até feita pelo deputado Wellington.  

Que representa uma região em que houve a contratação de um médico falso, então 

acho que o pedido dele é pertinente, mas eu acho que, em cima do pedido de V. Exa., 

deputada Janaina, eu acho que pode vir aí uma contribuição também. Não sei se o deputado 

Wellington gostaria de se manifestar. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu gostaria de manifestar, 

Sra. Presidente. Primeiramente, a deputada Janaina Paschoal demonstrou, em sua fala, que 

em nenhum momento ela quer pedir vista de nenhum item, que é o que a V. Exa. está 

sugerindo para ela fazer, que é pedir – não sei qual é o motivo, não é essa a questão que eu 

quero entrar.  
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E eu concordo com a deputada Janaina, quando ela diz que serão muitos os 

documentos. Infelizmente, deputada, essa é uma pura verdade, que já em outra CPIs 

aconteceram. Não tiro sua razão nenhuma, acho que a senhora está totalmente certa. Claro, a 

sua esperteza, da sua inteligência, até pelo que a senhora, você é jurista, pela sua competência 

eu tiro o chapéu, essa que é a verdade, deputada.  

E eu sei que a sua equipe também tem, a senhora talvez tenha uma equipe competente 

para que, agora, focada em alguns locais, já que a senhora já sabe aonde ir. Eu, por não ter 

totalmente essa “expertise”, eu sou humilde em falar isso, é por isso que eu peço todos os 

contratos. Eu sei que é uma parte, talvez, mais cansativa, mas eu peço porque, aí como eu 

disse na reunião passada, eu vou fazer por uma amostragem.  

É como o Tribunal de Contas mesmo faz, faz por amostragem quando o cumprimento 

de metas, aí então ele julgam aquela conta. Então, eu vou fazer por questão de amostragem, 

deixo mais uma vez claro, respeitando, e concordando também com V. Exa. nessa questão. 

Mas, infelizmente, eu tenho que pedir por não ter uma equipe tão grande só para focar na 

CPI. Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Está explicado, 

então, o requerimento do deputado Wellington Moura. Em votação o requerimento. Como 

vota a deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA  - PT - Meu voto é sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta deputada na 

Presidência vota sim ao requerimento também. Como vota o deputado Thiago Auricchio? 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Wellington Moura, autor do requerimento? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto sim, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado. 

Aprovado o requerimento nº 15.  

Item nº 4, deputado Thiago Auricchio. Requer que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, para que envie a esta CPI o relatório (Inaudível.) 

Alô? Está ouvindo? De modo a fornecer informações necessárias à investigação a ser 

realizada por este colegiado. Em discussão. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, deputada 

Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Então, há aqui também, com todo o 

respeito ao colega Thiago Auricchio, eu acho é aberto demais. O que, exatamente, o colega 
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quer? Que o presidente do TCE faça um relato de quantas denúncias de cidadãos foram 

mandadas para o Tribunal? Porque eu vou explicar: por exemplo, o meu gabinete, que é 

muito menor do que o TCE, recebe uma série de e-mails, não é?  

Às vezes a gente percebe que a pessoa não está bem, em termos psicológicos, às vezes 

a gente percebe que tem uma mágoa pessoal no relato, às vezes o relato tem consistência. 

Com todo o respeito ao colega Thiago, eu acho que é um pedido aberto demais: Nós 

queremos o quê? Um relatório de todos os e-mails denunciosos chegados ao TCE? Entende? 

Eu não sei, eu achei um pouco aberto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com a palavra, ainda 

em discussão, o deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

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

deputado. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu entendo a preocupação da deputada 

Janaina, mas eu acho que quanto mais informação nós tivermos aqui nesta CPI, assim como 

o deputado Wellington colocou, eu acho que vai facilitar os nossos trabalhos.  

Entendo que é um volume muito grande, também, de relatórios e de documentos que 

o TCE pode nos enviar, mas eu na CPI da Furp, da qual eu participei, na qual o presidente 

desta CPI era o Edmir, e também da outra também era o deputado Edmir, a gente tinha esse 

costume. Recebemos inúmeros documentos, e a gente conseguiu, sim, analisar caso a caso, 

documento por documento. Então, eu acho que podem somar muito esses relatórios do TCE. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Bom, continuamos 

em discussão, mais algum deputado gostaria de se manifestar com relação ao requerimento 

do deputado Thiago Auricchio? Em votação. Como vota a deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu vou me abster, Excelência, vou me 

abster. 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a 

abstenção da deputada Janaina. Como vota o deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto é sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado. Como 

vota o deputado Vinícius Camarinha? Como vota? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado. Esta 

deputada na Presidência vota sim. Como vota o deputado, autor do requerimento, Thiago 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto sim, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Sergio Victor? 

(Corte do áudio.) 

(...) a lista dos processos julgados irregulares de todas as áreas, envolvendo 

subcontratações feitas pelas entidades do terceiro setor, que firmaram contratos com o Poder 

Público estadual, de modo a fornecer informações necessárias à investigação a ser realizada 

por este colegiado. Em discussão. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, deputada 

Janaina. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Só uma ponderação: será que o item 6 já 

não está dentro desse item 5? São dois requerimentos do deputado Thiago Auricchio. Minha 

preocupação, Excelência, é que nós façamos uma série de ofícios que, de alguma maneira, 

sejam coincidentes, e dificultemos a situação de quem tem que responder.  

Eu estou lendo os dois aqui, salvo melhor juízo, o item 6 está contemplado no item 5, 

então, eventualmente, até poderíamos fazer algum ajuste na redação do item 5, para ficar 

mais claro que o pedido do item 6 está no item 5. Eu sei que parece chatice, mas às vezes a 

autoridade que é oficiada recebe uma série de ofícios, todos parecidos. Ou ela não, com boa 

fé, sabe o que responder, ou se, eventualmente, não quiser responder, que eu sei que não é o 

caso, também vai poder responder qualquer coisa. Então, o meu medo é esse, entendeu? 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Concordo com Vossa 

Excelência. Eu gostaria de fazer uma sugestão a esta Comissão que, se o deputado autor do 

requerimento permitir que se faça um único requerimento, transformando o 15, que já foi 

aprovado, e acrescentando os pedidos do item de número 5, nós transformaríamos em um 

único requerimento. Gostaria de ouvir o deputado Thiago Auricchio. É isso, deputada 

Janaina? Deputado Thiago Auricchio, concorda de nós unirmos os dois requerimentos, para 

facilitar? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Pela ordem, Sra. Presidente. Eu aceito em 

unir os requerimentos, mas que fosse uma redação semelhante ao que está escrito nos dois 

requerimentos, me importa se... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Oficiar ao presidente do TCE, para que 

envie à esta CPI a lista dos processos, individual e segmentado, das irregularidades e 

apontamentos feitos. Para mim, isso está dentro do primeiro, das mais de 200 entidades do 

terceiro setor. Ora, quando acima o colega já fala das entidades do terceiro setor, e fala de 

todas as áreas, eu acho que essas 200 já estão lá em cima - entende? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

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

deputado autor do requerimento. 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu entendo, como sempre, a preocupação da 

deputada Janaina, a diferença é que, no item 5, se eu não me engano, são processos já julgados 

pelo TCE, que já tem um julgamento, um resultado. E, no item 6, são processos que talvez 

não tenham julgamento, mas eles estão em tramitação, mas tem os apontamentos - entendeu? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Mas não me importo se eles forem juntados, 

e ficar a mesma redação, não me importo de botar eles em um item único. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

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

deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, eu acho que não dá para juntar, o 

Thiago Auricchio tem razão. Tem coisas que se repetem nos dois elementos, mas tem coisas 

que são diferentes. Então, eu acho que, quando o Tribunal de Contas perceber, eles vão fazer 

a junção das coisas, não vão, não, responder duas vezes a mesma coisa, certo? Eles vão fazer 

essas síntese – tem que votar em separado, não tem jeito. E tem coisa ali que eu gostaria de 

saber, eu acho que tem essa diferença entre o que foi julgado, e o que não foi julgado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito. Terminado, 

mais algum deputado gostaria de falar neste momento da discussão? Não havendo mais 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o requerimento nº 5. Como vota a 

deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado José Américo? 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto sim, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta Presidência vota 

sim também. Como vota o deputado, autor do requerimento, Thiago Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Aprovado o 

requerimento de nº 5. Requerimento de nº 6, também do deputado Thiago Auricchio. Requer 

que seja oficiado ao Exmo. Sr. Conselheiro Edgard, presidente do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, para que envie a esta CPI o relatório individual e segmentado com as 

irregularidades e apontamentos feitos das mais de 200 entidades do terceiro setor, que 

recebem recursos públicos, e não adotam medidas de transparência que seriam obrigadas a 
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seguir de acordo com a Lei de Acesso à Informação, de modo a fornecer informações 

necessárias à investigação a ser realizada por este colegiado.  

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

votação. Como vota a deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Eu homenagem ao nosso campeão de 

requerimentos, eu voto sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta deputada, na 

Presidência, também vota sim. Como vota o deputado, autor do requerimento, Thiago 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu voto sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto sim, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Aprovado o 

requerimento de nº 6. Requerimento de nº 7, do deputado Vinícius Camarinha, requerimento 

nº 22. Requer do Tribunal de Contas do Estado cópias dos contratos e convênios de repasses 

de recursos para a Covid-19, em que foram identificados indícios de quarteirização. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Como vota a deputada 

Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto é sim, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Vinícius Camarinha, autor do requerimento? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Aliás, bem objetivo, 

como a deputada Janaina gosta, não é? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Objetivo, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Thiago Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu voto sim, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto sim, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SÉRGIO VICTOR - NOVO - É impossível votar não em um requerimento 

tão objetivo desses. Eu voto sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Aprovado o 

requerimento de nº 7, por unanimidade. Requerimento, item 8 - não, perdão. Item nº 10. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pois não, deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria saber porque que a vista foi pedida 

nesses itens aqui, que eu apresentei. Eu apresentei um que pergunta para o Tribunal de 

Contas, o que foi questionado por eles, e o que não foi questionado por eles. É uma coisa 

muito objetiva, uma informação quase jornalística. Por que que o Alex de Madureira pediu 

vista? 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado Vinícius 

Camarinha, e deputado José Américo, esta deputada na Presidência responde aqui que é um 

direito regimental do deputado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu gostaria de ter a explicação. Ele não pode 

dar a informação do porquê que ele pediu vista? É uma informação quase jornalística que eu 

estou pedindo. E outra coisa é com relação ao item 9, eu estou pedindo o convite 

(Ininteligível.) das OSs, e eu não entendi o pedido de vista, não entendi, realmente não 

entendi o pedido de vista. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado José 

Américo, é regimental o deputado fazer a solicitação e eu acho que, se o deputado que pediu 

vista quiser se manifestar, ele pode se manifestar. Não havendo... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não pode ser assim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado, nós não 

podemos rasgar o Regimento. Isso, na verdade... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ele tem que dar uma explicação. Por 

exemplo, no caso do Dr. Osmar, eu vou eu vou trazer esse sujeito aqui na CPI, nem que eu 

vá na Justiça, não adianta querer proteger. E, por outro lado, como que a gente pode evitar 

que o Tribunal de Contas apresente para nós o que foi glosado, e o que não foi glosado? Isso 

é um negócio absurdo, eu acho que é uma vista protetiva do Governo, que eu não posso 

aceitar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado José 

Américo, é um direito de V. Exa. de achar, e enxergar, o pedido de vista dessa maneira. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu só queria uma explicação. Será que eu 

vou ter que ir à Justiça para conseguir coisas óbvias? 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - A Presidência 

cumpre o Regimento, e o Regimento dá esse direito a todos os parlamentares, então, eu 
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gostaria, também, de pedir a compreensão de V. Exa. com relação ao direito de cada 

parlamentar, como é o direito de Vossa Excelência. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Quanto tempo ele tem direito de ficar com 

a vista? 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Ele tem direito de 

ficar uma reunião com a vista, e a pauta não é feita por mim, a pauta é feita pelo presidente, 

e ele coloca em pauta o requerimento de V. Exa., à medida que ele entender necessário. Isso 

é prerrogativa. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E se houver um jogo entre vários 

parlamentares, para ficar pedindo vista a certas coisas, por exemplo, para proteger o Dr. 

Osmar? 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Olha, deputado José 

Américo, eu não entendo que, aqui nesta Comissão, tenha alguém com esse desejo no 

coração, que V. Exa. está imputando aos membros da Comissão. Eu acho. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para mim, isso está mal explicado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Há transparência, e 

todos estão lutando para trazer, e dar uma contribuição preciosa para esse processo. Então é 

uma maneira de ver de V. Exa., e eu peço desculpas a V. Exa., porque o senhor está colocando 

palavras na boca dos deputados que representam o Governo.  

E eu não concordo com V. Exa., sou membro do PSDB, não vejo da mesma maneira 

que V. Exa. está vendo esse pedido de vista. Sou democrática, e acho que o deputado Vinícius 

Camarinha tem todo o direito de pedir vista do requerimento. E acrescentar, talvez, alguma 

indagação ao requerimento de Vossa Excelência. Como V. Exa. pode imaginar que ele está 

obstruindo? Ele pode estar querendo fazer o contrário, ele está querendo melhorar o 

requerimento de V. Exa., então eu não vou entrar nessa discussão com Vossa Excelência. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Mas já entrou. Você pôs na boca do Vinícius 

a explicação, eu só quero uma explicação. Você está dando uma explicação em que você 

julga. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Não. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para saber? Eu quero ver melhor, eu quero 

entender melhor. Tudo bem, mas tem que dar uma explicação, não pode ser uma coisa assim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - O recado já foi dado, 

eu gostaria da compreensão do senhor, que nós estamos agora no item 10. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu só acho que você exorbitou, você deu 

explicações que o autor do pedido de vista não deu. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Está certo, o senhor 

tem todo o direito de achar.  

Item 10, requerimento também de autoria do deputado José Américo, requerimento 

nº 25. Requer que sejam convocados a comparecer perante esta CPI os representantes das 

organizações sociais abaixo elencadas, e dos sindicatos profissionais, a fim de esclarecerem 

acerca de irregularidades relacionadas à subcontratação de profissionais de saúde, médicos e 

enfermeiros, para o Hospital de Campanha do Anhembi e Hospital de Campanha do 

Ibirapuera, conforme denúncia documentada em apuração jornalística da “Agência Pública”, 

retratada também em extensa matéria jornalística do jornal eletrônico “El País”, anexa a este 

requerimento: O Sr. Vital Passos Junior, da empresa OGS Saúde, o Sr. Cassiano Ricardo da 

Silveira, Assessor Técnico do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS -SP); 

o Sr. Ronaldo Ramos Laranjeira, presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento 

da Medicina (SPDM), o Sr. Haruo Ishikawa, presidente do Serviço Social da Construção 

Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP) e responsável pela OS-Seconci,  o Sr. Victor 

Vilela Dourado, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), a Sra. Elaine 

Leoni, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo.  

Em discussão o requerimento. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, deputada 

Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu estou entendendo que o colega quer 

apurar aqui uma questão que, de maneira ampla, nós poderíamos chamar de trabalhista, muito 

embora, não necessariamente sob o ponto de vista estrito  seja. Eu identifiquei uma 

divergência entre a fala do presidente do TCE, e da doutora, a Sra. Promotora que nós 

acabamos de ouvir, a Dra. Camila.  

Não sei se a senhora percebeu, o presidente do TCE disse que eles já não veem mais 

como quarteirização a contratação de cooperativas de médicos, ou de médicos na constituição 

de PJ. Pelo o que eu compreendi da fala do presidente do TCE, ele entende que, se não for 

assim, não há médicos interessados nas contratações, foi o que eu entendi. E hoje, a Dra. 

Camila criticou essa forma de contratação, dizendo que o ideal seria que os médicos fossem 

funcionários da OS, e fossem contratados e, na verdade, a OS contratada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Seria uma atenção 

básica. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Isso, então ela, eu entendi que ela 

discordou do presidente do TCE nessa questão. Eu vejo que o tema que o colega traz, se nós 

formos fazer um comparativo, é a mesma discussão do Uber, não é? Se os motoristas de Uber 

são...  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Imagina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Se tem direitos trabalhistas ou não. Então, 

qual que é a minha ponderação? Eu acho, a própria promotora sugeriu isso, que nós 

poderíamos ouvir alguém do CRM, seja nessa mesma oportunidade, ou seja, colocar algum 

do CRM nesse requerimento do deputado José Américo, ou eu me comprometo a fazer um 

requerimento individualizado, para que nós ouçamos alguém do CRM sobre essa questão, e 

sobre outras tantas questões.  

O que eu queria pedir é que nós ouvíssemos o CRM antes, entendeu a minha 

observação? Porque a própria promotora Camila disse que o CRM tem feito fiscalizações 
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sobre isso, então, se esta CPI vai se debruçar sobre esse tema, me parece adequado ouvir o 

CRM. Ou, dentro desse requerimento, se nós pudermos emendar esse requerimento, ou antes 

ouvir esse grupo que o deputado José Américo pede para ouvir, não é? Não sei se eu fui clara. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu até concordo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Só um minutinho, 

deputado. Eu também concordo com este direcionamento que V. Exa., da deputada Janaina, 

porque a gente que é da área da Saúde sabe perfeitamente como isso se dá. Se você não 

contratar os médicos da maneira com que eles estão querendo ser contratados, eles deixam 

você falando sozinho e vão embora, sabe? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Isso não é política, presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputado, nós 

estamos aqui fazendo o debate do requerimento, e eu já passo a palavra para V. Exa., só para 

eu concluir em cima do raciocínio da deputada Janaina, só um minutinho e V. Exa. tem a 

palavra, sim. Eu concordo plenamente com a deputada Janaina, existe um sistema, hoje, no 

mercado. Claro que os sindicatos querem transformar isso de uma outra maneira, sabe?  

Querem que todos sejam contratados. Acontece que este serviço feito pelas OSs, 

muitas vezes, não funciona se você não efetivar os médicos. Aliás, eles não querem fazer a 

efetivação dos seus contratos: eles querem participar daquele contrato, ganhar o seu dinheiro 

do seu plantão, e ir embora. Então, o médico ginecologista ganha 150 por hora, o pediatra, 

120. Isso é claro, e notório. Então, o que eu percebo que os sindicatos querem é fazer uma 

amarração, porque eles perdem a finalidade deles, enquanto sindicato, se este tipo de sistema 

perdurar.  

E nós sabemos que, no mercado, isso vem acontecendo. Então, ao meu ver, eu acho 

que isso também é uma questão trabalhista, e não uma questão de investigação da forma da 

quarteirização. Com a palavra, deputado José Américo. Deputado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A senhora tem consciência do que eu estou 

falando neste requerimento? A deputada Janaina, aparentemente, tem, e eu concordo com 
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ela, que eu acho que a gente deve ouvir o CRM mesmo, acho que está certo, eu concordo, 

mas eu acho que a senhora não entendeu. A senhora sabe o que foi feito em São Paulo?  

O sujeito montou uma empresa com 400 médicos, para você trabalhar na naquele 

troço você tinha que entrar na empresa dele. Então chegou uma empresa de 400 médicos, 

isso é uma coisa absurda, isso não bate com nenhum princípio constitucional. E também não 

é política isso que você acabou de falar? De que, se a gente não fizer isso, os médicos não 

trabalham. Não é assim, não podemos transformar isso em política, temos que ver se isso é 

legal ou não.  

É legal eu montar uma empresa, uma cooperativa? Pode ser, mas eu montar uma 

empresa em que todos os meus funcionários sejam integrantes da empresa, para eu fugir de 

pagar tributos, para eu fugir de responsabilidades? O Estado é responsável, solidário. 

Amanhã esse sujeito entra na Justiça, e o Estado é que vai pagar. Então eu acho o seguinte, 

minha proposta é... 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Foi a minha pergunta 

ao procurador geral, o senhor não deve ter ficado atento à minha pergunta, essa foi uma das 

perguntas feitas, onde não houve resposta. Então, isso é uma prática no mercado, sabe? Eu 

tenho consciência disso, porque lido com a saúde, é por isso que agora... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para você trabalhar, você precisa fazer parte 

da empresa? É isso? É uma prática no mercado? 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Isso vem 

acontecendo, e os profissionais querem ser tratados dessa maneira, são convidados a fazerem 

parte, para fugirem das questões trabalhistas, ou dos encargos trabalhistas, quando saem do 

sistema ou daquele contrato, porque a doutora Camila deixa isso muito muito claro.  

Que você faz um contrato, e as empresas que vão servir, e enviar os profissionais, 

tantos os enfermeiros como os médicos, esses profissionais são contratados para fazerem 

parte daquele contrato específico, é só isso. E os hospitais de campanha trabalharam nessa 

linha, que vem sendo feita constantemente, agora, o médico, ou qualquer outro profissional. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não dá, assim não dá. 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Para fazer esse tipo 

de acordo, e participar daquele contrato especificamente falando. Agora, tem que ter uma lei, 

então, para mudar isso. Se isso é uma prática comum, e até hoje a Justiça não se manifestou, 

e acha que isso é correto, ora, nós trabalhamos em cima das questões da lei. Então eu acabei 

de perguntar sobre isso, e eles não responderam, porque existe esse prática, como o Tribunal 

de Contas também anuiu. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, vou responder para a senhora: 

que a senhora devia ter lido o que saiu na imprensa sobre isso. O Ministério Público abriu 

uma ação contra essa prática, porque achou que era uma coisa extremamente exagerada 

contratar uma empresa de 400 funcionários, e nós somos um Estado, deputado. Nós não 

podemos estimular a burla, para fazer sonegação fiscal. Então. o Ministério Público... Aí, 

ouvindo a minha turma que eu estou pedindo, e eu concordo com ela, acho que está certo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Mais algum deputado 

gostaria de participar, neste momento, do debate? Não havendo... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, deputada 

Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Só para indagar V. Exa. se essa proposta 

que eu fiz, e que foi aceita pelo deputado José Américo, se nós já podemos votar, vamos dizer 

assim, emendado o requerimento dele neste momento? Ou nós teríamos que formular um 

requerimento, para votar separadamente? Porque meu único medo é que nós votemos este 

primeiro, e aí tenhamos que fazer um segundo, e minha única solicitação é que o CRM seja 

ouvido antes, até para que nós tenhamos mais elementos, entendeu? 
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu concordo, 

gostaria de consultar os membros desta Comissão. Todos os deputados, se concordarem, nós 

pediríamos ao deputado, eu até peço vista, então, desse item, para não causar nenhum 

desconforto, até que seja ouvido o presidente do CRM, para que a gente tenha uma maior 

clareza sobre, o Conselho Regional de Medicina, com relação a esse tipo de contratação. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu tenho uma contraproposta, Sra. 

Presidenta. Eu acho que não tem sentido a senhora pedir vista por esse motivo. Eu acho que 

a gente poderia ou aprovar a proposta da Janaina, de a gente transformar um requerimento 

aqui, e chamar o CRM antes. Aprovamos o meu requerimento, e desde que a gente chame o 

CRM antes. Se quiser, eu posso fazer um, como se diz, posso fazer um pedido, e apresento 

para a próxima reunião, entendeu? E a gente ouve antes, mas porque não aprovar o que eu 

propus? 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Gostei muito da 

sugestão de V. Exa. e coloco em votação, aqueles que concordem com a solicitação feita pelo 

deputado José Américo, de ouvirmos primeiro o CRM, e depois as organizações sociais e os 

sindicatos, vamos só fazer um positivo, por favor, porque aí a gente não precisa... Perfeito, 

aprovado pela maioria. E esta deputada, na Presidência, concorda com o pedido e a sugestão 

de Vossa Excelência.  

Agora coloco o requerimento nº 25 em votação. Como volta a deputada Janaina 

Paschoal, com o compromisso de ouvirmos primeiro o CRM? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado, autor do requerimento, e meu querido amigo, José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu continuo sendo seu grande amigo, gosto 

muito de V. Exa., eu voto sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada. Como vota 

o deputado Vinícius Camarinha? Como vota o deputado Thiago Auricchio? 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta deputada na 

Presidência, também vota sim ao requerimento. Como vota o deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto sim, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Aprovado o 

requerimento nº 25, de autoria do deputado José Américo, com o compromisso de ouvirmos, 

primeiramente, o CRM, que será também solicitado pelo deputado José Américo, para que 

possa ser ouvido antes das OSs, e dos sindicatos.  

Item nº 11. (...) regimentais, que seja convocado o Sr. Claudio Alves França, 

presidente da organização social Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS), 

ou quem o represente nos contratos firmados no estado de São Paulo, a fim de prestar 

informações afetas ao objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Em votação. Como vota a deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o 

deputado José Américo? Como vota o deputado Vinícius Camarinha? Como vota o deputado 

Thiago Auricchio? 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado. Esta 

deputada na Presidência vota sim ao requerimento. Como vota o deputado Wellington 

Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto sim, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB – Registrado. Como 

vota o deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado. Como 

vota o deputado Alex de Madureira? Deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. Eu vou votar 

favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Encerrados os itens 

da pauta desta reunião, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada esta reunião. 

Um abraço a todos os participantes, nobres e queridos deputados e deputadas. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


