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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - (Áudio indisponível até este 

momento.) ... praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes 

firmados pelo governo do estado de São Paulo com o terceiro setor. E passo agora a 

fazer a chamada de presença nominal, conforme determina a nossa resolução da Mesa, 

aprovada por nós. 

Nobre deputada Janaina Paschoal. Se faz presente? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente a nobre deputada 

Janaina Paschoal. 

Nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, presidente. 

 

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

José Américo. 

Nobre deputado Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Vinícius Camarinha. 

A vice-presidente da comissão, nobre deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Presente, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente a nobre deputada, 

querida Analice Fernandes. 

Nobre deputado Thiago Auricchio, relator final da matéria. (Pausa.) Nobre 

deputado Wellington Moura, presidente da Comissão de Finanças. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presente, Sr. 

Presidente. 

 

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

Wellington Moura. 

Nobre deputado Sergio Victor. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Presente. 

 

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

Sergio Victor. 

E o nobre deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Alex de Madureira. 

Constatado o número regimental, solicito à secretária da comissão 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 - Para que seja dispensada a leitura da 

Ata, se for de comum acordo de todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental a solicitação 

de Vossa Excelência. Então, fica dispensada a leitura da Ata da reunião anterior.  

Na Ordem do Dia de hoje, nós temos dois encaminhamentos: o item 1 da pauta e 

o item 2. O item 2 é a apreciação de requerimentos, que já estão na pauta. E o item 1 da 

Ordem do Dia é proceder à oitiva do procurador-geral do Ministério Público de Contas 
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do Estado de São Paulo, o Dr. Thiago Pinheiro Lima, que foi convidado por esta CPI 

para prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI. 

Então, nós vamos proceder com o Dr. Thiago da seguinte forma, até para que 

tome conhecimento: nós vamos abrir a palavra agora para a excelência por um tempo 

necessário para o senhor fazer a sua explanação de como trabalha o Ministério Público 

de Contas. E como pode contribuir com todos nós na (Ininteligível.) de uma nova 

legislação, novas regras, para que a transparência da contratação, caso ela seja 

aprovada... E como ela deve ser feita para facilitar, e que não haja desvio de recursos ou 

até de objeto. 

E depois eu vou passar a palavra aos senhores, que terão cinco minutos para fazer 

seus questionamentos, para que a gente possa dar celeridade à CPI. Aviso os Srs. 

Deputados que a convocação de uma nova reunião, ao término dessa, se dará em função 

de se a gente não conseguir esgotar a pauta; aí a gente faz a reabertura de uma nova 

sessão, para dar continuidade, votação de requerimentos e tal. Caso não haja 

necessidade, não haverá a outra reunião. 

Então, quero passar a palavra e agradecer a presença do Dr. Thiago Pinheiro 

Lima, que vem virtualmente. Nós gostaríamos que fosse na Assembleia, mas já que não 

podemos... E temos que ter cuidado, porque na hora em que a Assembleia reabrir, só lá 

no meu gabinete - e eu tenho certeza de que de vários deputados -, a gente recebe de 30 

a 40 pessoas por dia. E isso não é bom no tempo de pandemia.  

E acho que a gente tem trabalhado e conseguido produzir muito mais 

virtualmente. É claro que faz falta aquela conversa, o bate-papo, a troca de ideia; mas 

virtualmente a gente tem produzido bastante. 

Então, eu quero passar a palavra agora ao Dr. Thiago Pinheiro Lima, que é o chefe 

do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

agradecendo desde já a sua presença e dando as boas-vindas. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Bom dia. Eu é que agradeço a 

oportunidade. Também gostaria de estar presente, para conversar pessoalmente, olhando 

no olho de cada um dos senhores. Eu cumprimento ao presidente desta CPI, o deputado 

Edmir Chedid, às Sras. Deputadas, aos Srs. Deputados, aos servidores desta augusta 

Casa de Leis e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. 

Eu quero, antes de iniciar, registrar, expressar o meu sincero respeito ao Poder 

Legislativo paulista, e não de forma protocolar. É uma convicção que eu tenho, pessoal, 
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da importância deste Poder para a resolução dos problemas da sociedade. É no âmbito 

do debate, plural, que os senhores representam, que nós podemos encontrar caminhos 

para a solução de graves problemas, inclusive os que estamos vivenciando atualmente.  

E não foi por outra razão, Srs. Deputados, que o ex-ministro da Suprema Corte 

americana, Antonin Scalia, certa vez se pronunciou dizendo que o Legislativo é o 

primeiro entre os iguais. Nós temos, de fato, três Poderes, mas o mais importante deles, 

na minha visão - e falo isso com muita convicção -, é o Poder Legislativo.  

E não por outra razão, a Constituição Americana, nos três primeiros artigos, ao 

abordar cada um dos Poderes, começa o primeiro artigo falando do Poder Legislativo e 

trazendo o desenho deste importante órgão da república. E no Brasil foi da mesma 

forma: o Art. 2o da Constituição, quando elenca os nossos Poderes, o faz trazendo o 

Poder Legislativo como o mais importante, o primeiro, exatamente aquele onde 

surgem... Tem a capacidade de inovar a ordem jurídica e de resolver o problema da 

sociedade, e onde temos a maior representatividade.  

Portanto, a honra, o prazer e o respeito que eu tenho pelo Legislativo. E agradeço 

mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouco a respeito do nosso trabalho e 

tentar contribuir com os trabalhos dessa comissão. Eu recebi, Excelência, presidente 

desta comissão, um ofício de V. Exa. uns 10 dias atrás, pedindo, solicitando 

informações a respeito da atuação do MP de Contas no que tange às quarteirizações no 

âmbito do estado de São Paulo. 

Eu quero, de início, falar aos nobres deputados que nós não temos uma atuação 

específica neste setor, porque é algo novo, algo recente, que nós ainda estamos... O 

próprio Tribunal de Contas, nas suas fiscalizações, tem identificado isso de modo 

pontual, paulatino. E nunca houve uma ação concertada para uma fiscalização objetiva, 

objetivando especificamente esse tema. 

O que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem são duas diretorias de 

fiscalização, com agentes extremamente competentes, que fazem a fiscalização das 

organizações do terceiro setor. Então, toda e qualquer terceirização passa por um 

controle rígido dessas duas diretorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

E a partir dessas constatações “in loco”, feitas no âmbito desses convênios e 

repasses ao terceiro setor, começou-se a identificar, na prática, esse fenômeno da 

quarteirização. Ocorre que não há uma fundamentação legal para essa prática que 

começou a ser adotada há muitos anos, em algumas situações até com relativo sucesso, 

mas em muitas outras com identificação de práticas lesivas e mau uso; inclusive, 
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desvirtuamento. Porque sempre se questionou qual seria a extensão, inclusive, da 

transferência dessa execução das atividades para as próprias entidades do terceiro setor: 

por que o Estado não presta essa atividade, esse serviço, diretamente. Essa sempre foi 

uma discussão. 

O Decreto-Lei no 200, de 1967, no Art. 10, parágrafo 7o, já trazia e incentivava 

essa possibilidade de execução indireta, desde que fosse devidamente demonstrada a 

capacidade dessa entidade que está conjugando esforços com o poder público de prestar 

um bom serviço à sociedade.  

Claro que o decreto não fez qualquer menção à quarteirização, como nós não 

temos nenhum diploma normativo, ainda hoje, permitindo esse tipo de atividade. Sequer 

os decretos estaduais do governador, nas hipóteses em que admitem essa terceirização, 

mencionam a hipótese de quarteirização, porque não há qualquer amparo jurídico - 

constitucional ou legal - para essa atividade.  

O grande problema que surgiu, Srs. Deputados, foi que, com o rigor da 

Constituição de 88, do ponto de vista da implementação do concurso público para o 

ingresso nos quadros do Estado, e também o regime jurídico administrativo, do Art. 39, 

impondo o regime estatutário para os seus servidores, isso, de certo modo, engessou a 

administração. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor contra; pelo 

contrário, eu sou defensor do concurso público.  

Mas se criou um Estado muito engessado, de certo modo, com muitas dificuldades 

de operacionalização, que não tinha na ordem constitucional anterior. A Constituição de 

67-69 possibilitava a contratação de empregados públicos via CLT, sem a realização de 

concurso, e aqui realmente era uma situação complicada, mas que possibilitava o 

ingresso e a saída de pessoas... Serem contratadas pelo poder público.  

Hoje, você tem uma rigidez muito forte, em decorrência do princípio da 

estabilidade, previsto na Constituição, em que o servidor público ingressa e ele não 

tem... Independentemente da eficiência ou do que ele está prestando para a sociedade, o 

Estado não tem como demitir essas pessoas, porque certamente se o fizer com base 

nisso - ainda falta uma regulamentação legal para isso -, o Poder Judiciário determina o 

retorno dessas pessoas. 

Portanto, tudo isso também passa pela discussão do tamanho do Estado e pela 

discussão das regras que existem para exigir mais eficiência do servidor público. Eu 

sempre tenho dito isso, onde falo, que passar num concurso público não é um prêmio; 

pelo contrário, é um encargo, é uma responsabilidade que todos nós temos que ter com a 
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sociedade. Eu preciso ter, as pessoas precisam passar a ter a noção de que ingressar num 

serviço público, ter uma função pública, é um encargo, e você tem que dar uma resposta 

para a sociedade. Não é um prêmio. 

Então, a origem dessa discussão toda foi em razão desse engessamento feito pela 

Constituição de 88, com um propósito muito positivo. E ao longo desses anos, 

começou-se a discutir a própria terceirização em si, em que medida ela poderia ser 

realizada. Até que ponto isso, o Estado poderia ceder, poderia passar a execução de 

atividades públicas para uma entidade do terceiro setor. 

E isso foi se discutindo ao longo do tempo, até que nós tivemos recentemente a 

Lei das Terceirizações. Tivemos o julgamento, pelo Supremo, na ADPF no 324; uma 

repercussão geral, em que o Supremo, depois de muitas discussões ao longo desses 

anos, disse que é possível, sim, é legítimo. A administração pública pode terceirizar, 

inclusive, a atividade fim, como modo de buscar uma consecução das suas atividades 

mais eficientes e prestar o melhor serviço à sociedade. 

Essa questão da quarteirização começou tendo uma vertente diversa da que eu 

pretendo abordar em seguida com os senhores. No início, alguns doutrinadores, alguns 

professores de direito administrativo começaram a defender essa possibilidade da 

quarteirização com fundamento no Art. 67 da Lei de Licitações.  

Esse artigo permite que o Estado, em uma situação específica, possa contratar 

uma outra empresa para subsidiar o gerenciamento de diversas atividades que estão 

sendo contratadas pelo poder público. Veja que aqui é uma hipótese, sim; a gente pode 

denominar de quarteirização, mas ela tem um fundamento legal e ela é precedida de 

licitação.  

Então, a situação aqui é um pouco diferente, eu creio, desse mau uso que tem sido 

feito atualmente. Aqui, o Estado tem... Vamos imaginar uma grande obra, ou mesmo, 

para ficar mais claro, uma indústria automobilística, e aqui não é o Estado, é a iniciativa 

privada. A indústria automobilística, nós sabemos que ela tem diversos fornecedores e 

diversos prestadores de serviço. E aí a própria indústria poderia contratar uma empresa 

para fazer o gerenciamento daquelas diversas empresas que atuam ali.  

E no âmbito do poder público, nós podemos exemplificar no caso de uma obra, de 

um complexo, da construção de um aeroporto, da construção de uma grande 

hidroelétrica, em que o Estado vai precisar contratar várias empresas para prestar 

serviços parciais naquela obra. Então, o Art. 67 permite que o Estado faça uma outra 
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licitação e contrate uma empresa para fazer o gerenciamento daquelas pequenas obras. 

Essa seria uma hipótese, aí, que a doutrina começa a chamar de quarteirização.  

Há uma outra perspectiva dessa quarteirização, que também começou a ser usada 

pelos órgãos, que foi para contratação de empresas gerenciadoras de múltiplos serviços, 

como por exemplo no fornecimento de vale-alimentação, fornecimento de combustíveis, 

manutenção de veículos. Isso foi objeto de julgamento do TCU há mais de 10 anos, em 

2009, num caso da Polícia Federal, em que ela contratou, ela fez uma licitação para 

contratar uma empresa que fizesse um modelo de gestão de credenciamento de oficinas.  

E a grande discussão que o TCU travou naquele momento foi para perguntar, para 

questionar. Ele autorizou essa contratação. Mas questionar a Polícia Federal por que ela 

não fazia esse modelo de credenciamento diretamente, qual seria a necessidade dessa 

intermediadora, dessa empresa fazendo a intermediação entre o Estado e as oficinas 

credenciadas. E constou do voto, no âmbito do TCU, que haveria necessidade de que o 

poder público demonstrasse a economicidade dessa escolha, desse gerenciamento feito 

pela intermediária. 

Passaram-se 10 anos, e o TCU se deparou com uma outra situação, também, dos 

Correios. Uma situação semelhante, em que ainda hoje não há uma demonstração clara 

da economicidade disso, mas o TCU também admitiu essa hipótese de ter uma empresa 

gerenciadora intermediando essas contratações, esses credenciamentos para... No caso, 

era oficina, mas eles também admitem para outras situações.  

Aqui no estado de São Paulo, nós temos a hipótese, aí, da questão do vale-

alimentação, que é bem comum, e inclusive os órgãos... Não sei a Assembleia, mas o 

Tribunal de Contas, até pouco tempo, também se utilizava desse modelo.  

O grande problema aqui, senhores, é que esse foi o quadro montado ao longo dos 

últimos anos, mas as administrações públicas, principalmente dos municípios - e aqui, 

também em alguns casos, do estado, principalmente na área da Saúde -, começaram a 

utilizar essa terceirização, essa possibilidade de terceirizar parcialmente as atividades, 

para fugir do regime jurídico administrativo. Esse foi o grande problema.  

Eu me deparei com um caso, logo quando comecei as atividades aqui no 

Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo: o caso do município de 

Jacupiranga. E eu posso falar abertamente desse caso, porque as decisões já tramitaram 

em julgado; o tribunal já determinou, inclusive, a devolução dos valores. Durante os 

anos de 2009 a 2014, nesse município de Jacupiranga, eles celebraram convênios com 

uma entidade chamada Centro de Apoio aos Desempregados do Estado de São Paulo. E 
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eles simplesmente terceirizaram praticamente - quase que integralmente - a área da 

Saúde do município.  

Eles repassavam algo em torno de 63%, o orçamento do munícipio - eu vou falar 

do exercício financeiro de 2011 - para a área da Saúde, foi da ordem de 6,8 milhões. 

Eles simplesmente repassaram 4,3 milhões, ou seja, algo em torno de 63%, para essa 

entidade do 3º Setor, via convênio - Centro de Apoio aos Desempregados do Estado de 

São Paulo.  

Essa entidade do 3º Setor, quarteirizou, contratou uma empresa privada, uma 

cooperativa para fazer a prestação de serviço. O serviço era o gerenciamento do centro 

de apoio, o gerenciamento da Unidade Básica de Saúde, e o gerenciamento e a 

contratação das equipes do Programa Saúde da Família.  

Então veja só, nesse aspecto específico, a própria legislação - existe uma emenda 

na Constituição, existe o Art. XVI da lei que trata da contratação de agentes e endemias 

- não permite se quer que o estado contrate temporariamente essas pessoas, salvo na 

situação específica de surto. 

A moldura legislativa impõe que os agentes comunitários de saúde sejam 

contratados diretamente pelo Poder Público, que eles possuam um vínculo efetivo. Essa 

foi a escolha do legislador. Nesse munícipio - e isso não ocorre somente lá, nós temos 

outros casos -, eles simplesmente terceirizaram a atividade de saúde. 

 Na medida em que passam 63% de toda a execução orçamentária da Saúde, 

naquele exercício, para uma entidade do 3º Setor. E essa entidade repassa 61%, de tudo 

aquilo que ela recebeu, para uma empresa privada, há um indício muito forte, que 

terminou se concretizando nesse caso. 

 Quando os fiscais, ou auditores do Tribunal de Contas foram “in loco” verificar, 

essa entidade do 3º Setor não tinha estrutura alguma para fazer a prestação desse 

serviço, simplesmente contratou porque realmente não tinha condições. Aqui há uma 

desnaturação da própria ideia da conjugação de esforços com o 3º Setor. 

Porque o que o município fez, na verdade, foi contratar essa empresa privada para 

prestar o serviço que ela deveria prestar, sendo que há uma intermediadora, 

desnecessária - neste caso, é preciso frisar isso, e em muitos outros - que simplesmente 

ficou com uma parcela do recurso, sem ter condição de prestar aquela atividade e 

gerando ganhos financeiros e desvios desnecessários, com taxas de administração para 

terceirizada e para a quarteirizada. 
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No âmbito do estado de São Paulo,  já fizemos um levantamento, Sr. Presidente, 

inclusive espero na próxima semana encaminhar para esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Estamos fazendo - a partir do ofício que V. Exa. encaminhou - um 

levantamento de dados, e cruzando todas as informações para tentar colaborar com a 

CPI. 

Então já identificamos diversas irregularidades nesses cruzamentos - no âmbito do 

estado - de entidades do 3º Setor que foram conveniadas, que receberam recursos 

públicos. Identificamos que temos hoje, no estado de São Paulo, 21 bilhões de reais 

contratados com diversas entidades do 3º Setor. Vou listar, vou encaminhar todas essas 

informações aos senhores. 

Estamos - até para dar um panorama inicial aos deputados - fazendo um 

cruzamento, estabelecemos algumas matrizes de risco, e já estamos identificando 

irregularidades. Estamos cruzando os dados dos fornecedores, das pessoas jurídicas que 

estão fornecendo, as empresas que estão fornecendo para essas entidades do 3º Setor. 

Para verificar se existem sócios que são servidores públicos do estado - e aí, há 

uma vedação do Estatuto dos Servidores -, verificar se esses sócios têm ligação com 

candidatos ou com agentes públicos. Verificar se constam do cadastro de entidades 

privadas que estão impedidas de fazer a contração, se existe entre os sócios dessas 

empresas contratadas, pessoas que constam no cadastro do bolsa família, ou mesmo, 

que receberam o auxílio emergencial.  

Tem sido uma situação interessante. Identificamos um caso - fazendo um 

parêntese - de uma empresa que foi recentemente contratada e visivelmente por uma 

pessoa que era um laranja. Ele recebeu auxílio emergencial e estava contratando, 

recebendo valores vultuosos, por dispensa de licitação, no âmbito da questão da Covid. 

Então esse cruzamento de dados, com informações do bolsa família, e até mesmo 

de pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo federal. Isso, de certa 

forma, também traz elementos para que a gente possa cruzar, identificar empresas 

laranjas que, eventualmente, sejam contratadas por essas entidades do 3º Setor. Como 

não é preciso fazer licitação, têm uma certa liberdade. 

Identificamos também, nesses cruzamentos iniciais já realizados, que algumas 

entidades contratam com ex-diretores. Contratam empresas cujos sócios são ex-diretores 

da própria entidade. Temos um caso já concreto - que vou encaminhar aos senhores - de 

uma entidade do 3º Setor, que contratou uma empresa nessa quarteirização - nessa ideia 
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de quarteirização - de um diretor da própria entidade do 3º Setor, empresa cujo sócio 

também é diretor da entidade do 3º Setor. 

Existem alguns outros casos que nós também identificamos de empresas - para 

demonstrar até mesmo a falta de cuidado dessas entidades na contratação de empresas 

com profissionais - contratando falsos médicos, que não tinham o diploma. Isso foi 

identificado. O próprio Ministério Público Estadual ajuizou, semana passada, uma ação 

civil pública tratando sobre essa questão. 

 Portanto, eram essas as considerações que eu queria trazer aos senhores. Tenho 

alguns dados que já levantamos - nosso núcleo técnico já levantou - e coloco-me à 

disposição de todos vocês. Diante das informações que já tenho, se puder contribuir 

com a comissão, estou à disposição com muito prazer e muito orgulho de participar 

desse momento importante. 

 Realmente sinto-me muito à vontade e bem ao lado de vocês, porque eu acredito 

no Poder Legislativo. Vivemos um momento tão difícil, tão complicado, o debate 

público nacional, e acho que o único caminho para a saída dos nossos problemas é 

através do Poder Legislativo. Na construção de um diálogo e de normas que possam 

controlar, eventualmente, os abusos que estão sendo praticado. Muito obrigado. 

 

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

Alegria em poder ouvi-lo, com certeza depois dessas colocações do senhor, muitos 

deputados irão questioná-lo a respeito de tudo o que o senhor disse. 

 Já temos dois deputados inscritos, a deputada Janaina Paschoal e o deputado 

Sergio Victor e o nobre deputado Wellington Moura, também, mas o senhor poderia 

dizer, uma curiosidade que a gente tem. Os senhores são quantos procuradores, hoje, do 

Ministério Público, no Tribunal de Contas? Mais ou menos quantos servidores os 

senhores têm para fazer a fiscalização?   

De um modo geral, no Estado, não é especificamente aqui, até para a gente 

entender. Parece que sumiu aqui da tela todo mundo, eu sei que o senhor está me 

ouvindo, mas saiu da tela. Agora está voltando. Está voltando aí, Wellington? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É da deputada Analice, 

essa tela é compartilhamento. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Analice está na tela, José 

Américo, Dr. Thiago. Eu acho que o senhor pode responder, nós estamos aqui meio 

aprimorando esta técnica, a Assembleia também. Deputado Camarinha também está.  

Então passo a palavra ao senhor. Não, vamos passar direto para a deputada 

Janaina e na da resposta da Janaina, o senhor já nos responde, por gentileza. Qual é a 

estrutura, como funciona. Um pouquinho. Obrigado. Passo à deputada Janaina e que a 

gente possa ser breve, cinco minutos de perguntas, cinco minutos de respostas. Por 

gentileza. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Cumprimentando V. Exa., os colegas. Agradeço o Dr. Thiago por ter atendido o nosso 

convite. 

Dr. Thiago, esse sistema de OS’s acabou sendo criado até por força da lei de 

Responsabilidade Fiscal, da qual sou uma defensora. Só que quanto mais estudo essa 

organização toda, penso que o que nós gastaríamos com uma carreira pública na seara 

médica, talvez fosse menos. 

Então nós adotamos um modelo, em virtude das dificuldades de contratação e 

engessamento estadual, mas no final, tenho dúvidas se esse modelo é mais econômico 

mesmo. Se não seria mais econômico, mais seguro nós termos uma carreira médica 

propriamente dita. A minha primeira indagação é se o senhor tem alguma opinião a esse 

respeito? 

A segunda indagação diz respeito à remuneração dos diretores das OS’s, porque 

sabemos que, teoricamente, as OS’s não podem ter finalidade econômica. Isso acontecia 

principalmente com as filantrópicas, que acho que foram as primeiras a serem 

contratadas nesse formato. Só que é pouco crível que grandes OS’s possam manter 

dirigentes que precisam se dedicar 24 horas, sem ganhar nada.  

Então minha primeira pergunta: Não seria melhor prever claramente que eles 

podem ter uma remuneração, mas que essa remuneração não poderia ultrapassar o teto 

constitucional? E aí já incluo: Vossa Excelência e os colegas de Ministério Público, 

junto ao TCE, têm recebido denúncias de dirigentes que recebem valores muito 

superiores ao do teto constitucional? 

Na sequência, eu tive acesso a uma representação feita por V. Exa., e pela leitura 

da representação, tenho a sensação de que a nossa cabeça funciona de maneira muito 

parecida. Eu não sou muito formalista, no sentido de que qualquer tipo de divergência 
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com relação ao que está na lei, poderia ser interpretada como uma ilegalidade, mas 

considero alguns sinais como indicativo de ilicitude. 

Estou falando especificamente de uma representação que V. Exa. elaborou com 

relação a aquisição dos respiradores da empresa “Hichens”, se não me engano, que é 

uma empresa chinesa. O que me chamou a atenção nessa contratação, chamou a atenção 

do senhor também, que foi a participação de um senhor chamado Basile Pantazis, que 

não é um senhor - até onde pude levantar - da seara médica. 

Esse senhor participou, como intermediário, sem apresentar nenhum documento 

de representação da empresa contratada. Ele foi indicado pelo atual, ou na época, 

presidente da “São Paulo Invest”. Então a pergunta que eu faço a V. Exa. é se o senhor - 

a representação, se não me engano, é de junho - já conseguiu entender ou apurar o 

porquê da participação desse senhor? 

Porque, eu requeri a oitiva dele nesta CPI, requeri também na Comissão de Saúde. 

Os pedidos estão em análise. Entrei em contato com o Ministério Público Estadual, e 

indaguei a procuradora de Estado, o secretário de Saúde. Ninguém consegue explicar - 

aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não é dizer que não querem explicar, não é 

isso - o porquê da participação desse senhor. 

Então eu queria saber se, eventualmente, nesses dois meses que passaram, se V. 

Exa. consegue explicar, se já apurou. De onde saiu esse senhor, por que ele participou, 

qual o papel dele nessa história? Porque até onde eu pude apreender, ele é de Brasília. 

Tem empresas de informática e, inclusive, já esteve envolvido em várias buscas e 

apreensões, em vários questionamentos de irregularidades em licitações junto a vários 

órgãos públicos, inclusive fora de São Paulo.  

E uma pergunta até um pouco nova, porque até agora venho questionando muito 

sobre a seara da Saúde, mas vou propor para a Casa uma Frente Parlamentar na seara da 

adoção. Estou muito preocupada com a demora nos processos de adoção, as crianças 

acabam, entre aspas, envelhecendo nas instituições. 

Eu queria pergunta ao senhor, se neste período que o senhor está à frente do 

Ministério Público, chegaram informações, denúncias, indícios de que instituições que 

acolhem crianças que estão aguardando adoção, eventualmente teriam praticado algum 

tipo de irregularidade no recebimento de verbas, sejam OS’s, sejam Ong’s. 

Eu queria saber se tem alguma coisa no TCE, especificamente nesta seara? Então 

são as minhas indagações, agradecendo imensamente V. Exa., e parabenizando pelo 
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rigor técnico, pela qualidade do seu trabalho que pude constatar, mediante a leitura da 

representação. Era isso, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Janaina, pelos seus questionamentos. Vou passar a palavra ao Exmo. Sergio 

Victor, nosso deputado, para que ele também faça seus questionamentos, por cinco 

minutos. Por gentileza. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, Dr. Thiago. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Posso, gentilmente, fazer um pedido? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro, por favor. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Sem nenhuma intenção de interferir no 

trabalho da Comissão, por favor, mas ficaria mais fácil para mim responder um a um. 

Porque eu já estou com certa dificuldade de lembrar tudo o que a Dra. Janaina 

perguntou. 

Então assim, quero ser objetivo, o mais objetivo possível. Quero responder a todas 

as perguntas, o que não souber responder, vou dizer que não sei. O que não puder 

responder, vou dizer que não posso. Quero ser o mais transparente, sincero com os 

senhores, diante da responsabilidade que eu tenho e que os senhores têm. 

Então, se for possível, faço essa sugestão a V. Exa., sem querer interferir no 

trabalho do senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, tudo bem. Se o senhor 

preferir dessa maneira, está ótimo, o que a gente precisa é ter uma agilidade. Se o 

senhor prefere assim, assim faremos. Tem a palavra V. Exa., por favor. Respondendo à 

deputada Janaina. 
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O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Obrigado, presidente. Obrigado deputada 

Janaina, pelas palavras. Fico muito orgulhoso de ouvir isso, principalmente da senhora, 

que é uma pessoa que eu admiro e acompanhei a trajetória ao longo dos últimos anos. 

Respondendo primeiro à pergunta do presidente Edmir, nós somos em nove 

procuradores do Ministério Público de Contas do estado de São Paulo; temos uma 

equipe técnica de algo em torno de 65 servidores no Ministério Público inteiro para 

fazer o trabalho de assessoria e acompanhamento técnico para todos os procuradores, 

inclusive a Procuradoria Geral.  

Uma estrutura enxuta, uma estrutura pequena, mas que tem prestado um bom 

serviço à sociedade na minha visão, porque são pessoas jovens, comprometidas e bem 

interessadas com o poder público.  

O MP de Contas do estado de São Paulo é novo, foi criado em 2010 - foi o último 

MP de Contas criado no âmbito dos estados. São Paulo tinha uma previsão de que quem 

faria essa atuação no âmbito do Tribunal de Contas seriam os procuradores de Justiça do 

MP comum, do MP estadual.  

Aí o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2007, tomou uma decisão de 

que o MP estadual não poderia atuar no âmbito do Tribunal de Contas do estado e aí a 

Assembleia Legislativa, em 2010, aprovou a Lei Complementar 10110, criando essa 

estrutura, essa lei orgânica do MP de Contas estadual, dando todas as prerrogativas para 

que a gente pudesse existir e atuar com independência, como tem acontecido.  

Indo agora para as questões da Dra. Janaina: de fato, Dra., existe uma dificuldade 

até mesmo de termos acesso a essas remunerações no âmbito dos dirigentes das 

entidades do terceiro setor. Eles são resistentes, relutantes inclusive de fornecer isto ao 

Tribunal de Contas. 

Os relatores, os conselheiros têm exigido acesso a isso, até para que possamos 

cruzar essas informações: saber a carga horária de trabalho dessas pessoas, o valor da 

remuneração, cruzar, porque muitos são médicos inclusive do próprio estado, de vários 

municípios.  

Sabemos que os médicos possuem vínculo com diversos entes federativos e hoje 

está muito em voga a questão da “pejotização”; então eles utilizam uma pessoa jurídica 

para prestar serviços a diversas entidades.  

Tudo isso, nós, de certo modo, temos dificuldade de ter acesso a essas 

informações também, não é algo simples, mas estamos pari passu caminhando para ter 

acesso a tudo isso, cruzando os dados. Há uma exigência do Tribunal de Contas de que 
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eles divulguem também essas informações nos Portais de Transparência, porque, afinal 

de contas, são recursos públicos.  

O Estado, ao terceirizar, tira uma parcela do recurso público que deveria ser 

executada pelo regime jurídico-administrativo, repassa para entidade do terceiro setor e 

essa entidade, nessa parcela de recursos públicos, deve prestar contas ao Tribunal de 

Contas - como está escrito no Art. 75 da Constituição - e também deve prestar contas à 

sociedade, ampliar o controle social através da divulgação de todas essas informações 

em seus Portais de Transparência.  

Eles têm uma resistência, mas é aquela resistência que não tem como ser vencida; 

eles vão ter que fazer isso, os que não fazem vão ter que começar a fazer, até por uma 

exigência natural da sociedade.  

Sobre o modelo de contratação, deputada, eu sinceramente não consigo afiançar 

pra Sra. nesse momento qual seria o modelo ideal. Eu tenho certas dúvidas, já pensei de 

uma forma, já pensei de outra forma.  

Sempre fui muito defensor do concurso público, continuo sendo, mas eu acho que 

terminamos caminhando muito para os extremos: nós não tínhamos nada, fomos para 

um outro extremo e acho que agora precisamos caminhar para um meio termo. 

Precisamos buscar aquela ideia aristotélica da virtude, porque o Estado brasileiro está 

muito engessado.  

Há uma dimensão muito grande, há uma ineficiência na prestação de serviços 

públicos - isso é notório, a sociedade nos cobra muito isso. O Estado brasileiro, diante 

desse tamanho que acabou ficando, o custo de despesa com o pessoal é altíssimo.  

A Secretaria do Tesouro Nacional determinou que, a partir de 2022, essas 

despesas com pessoal das entidades do terceiro setor devem entrar no limite de gastos 

com pessoal. Se isso realmente acontecer em 2022, Dra. Janaina, tenho a impressão de 

que todos os entes federativos irão descumprir o limite de gastos com pessoal.  

É a impressão que eu tenho, porque essa fuga para o terceiro setor também se deu 

para se desviar desse limite de gastos com pessoal. Aquele dado que eu trouxe para os 

Srs. antes e vou encaminhar por escrito: o estado de São Paulo hoje tem contratado com 

as entidades do terceiro setor 21 bilhões de reais.  

Desse valor, eu não tenho o percentual nesse momento, mas imagino que pelo 

menos 80% disso ou até um pouco mais seja com despesa direta com pessoal. Isso 

ingressando como despesa de pessoal no âmbito da gestão do Estado vai estourar 

certamente o limite de gastos com pessoal.  
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Então, acho que é uma discussão importante, interessante, que nós temos que 

travar e as pessoas têm que discutir isso. A impressão que eu tenho é que as pessoas 

ainda não perceberam a gravidade da crise econômica que estamos vivendo, assim 

como há relatos históricos da época da Segunda Guerra Mundial - quando a guerra 

ainda estava em curso, as pessoas não tinham noção daquilo. 

 A impressão que eu tenho é a mesma hoje quando eu olho para a bolsa de valores 

a 105 mil pontos, quando eu olho economistas ou até pessoas do próprio governo 

dizendo que o Brasil vai ser um “V”, que vai crescer, que vai disparar.  

Isso tudo me causa muito espanto, porque a realidade dos números que temos 

identificado é realmente muito preocupante. Viveremos uma década muito difícil, a 

recuperação será cruel. A situação realmente não é fácil.  

Então, tudo isso precisa passar em discussão, precisa ser revisto. As pessoas já 

começaram a falar em reforma administrativa em âmbito federal, já tem uma comissão 

discutindo isso.  

Então tudo isso tem que ser tratado com equilíbrio e bom-senso, também você não 

pode levar tudo para o outro extremo; é tentar identificar um mecanismo que realmente 

seja eficiente para a sociedade. 

 Sobre o questionamento da Sra. a respeito da investigação dos respiradores, de 

fato recebemos uma denúncia do senador Major Olímpio no começo de abril, tratando 

dessa contratação.  

Fizemos uma investigação séria, rigorosa, a respeito do assunto e a nossa 

investigação acabou com aquela representação, com todos aqueles dados que fizemos o 

cruzamento, com as informações a respeito do eventual sobrepreço, porque aqueles 

respiradores custaram o dobro dos respiradores que foram adquiridos pelo Butantã, com 

a perspectiva de que eles chegariam em sete dias.  

Na época da nossa representação já havia passado mais de 60 dias e poucos 

respiradores haviam chegado até o momento, então a contratação em si se demonstrou 

realmente antieconômica e não foi exitosa.  

Evidente que tudo isso precisa ser contextualizado com o momento de dificuldade 

que passamos, o mundo inteiro estava buscando respiradores, mas de fato o resultado 

concreto dela não foi dos melhores.  

Especificamente sobre esse senhor que a senhora mencionou, tudo o que 

apuramos consta naquela representação. Tem uma ou outra informação de vínculos de 

ligações políticas dele, de doações eleitorais, que eu entendi melhor não fazer constar na 
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representação para evitar qualquer polêmica, qualquer discussão, até porque entendi não 

pertinente para o desnível daquilo.  

Então, eu não tenho maiores informações além dessas que menciono agora para a 

senhora. Com relação à última indagação a respeito dos menores, o Tribunal de Contas 

não tem, Doutora Janaina, e nem o MP de Contas.  

Nunca recebemos nada a respeito desse assunto, não tenho nenhum 

conhecimento; o que temos recebido são muitas denúncias a respeito de contratações 

emergenciais no âmbito da Saúde.  

Se eu tiver esquecido alguma coisa, deputada, por favor, estou à disposição.  

 

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

obrigado.  

Então passo a palavra agora ao nobre deputado Sergio Victor. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Bom dia, presidente. Bom dia, Dr. Thiago 

Pinheiro. Prazer ter você aqui com a gente, obrigado pelas explanações.  

Sou Sergio Victor, sou presidente da Frente Parlamentar pela Transparência e meu 

foco na CPI também é discutir melhorias tanto na transparência quanto na governança, 

que me parece ser uma das possíveis soluções para facilitar o trabalho de vocês na 

fiscalização e no acompanhamento.  

Queria entender um pouquinho melhor como funciona a investigação de vocês 

junto as organizações sociais e as quarteirizadas, como vocês obtêm esses dados e 

informações e também se tem uma brecha na lei, se a gente tem alguma oportunidade na 

legislação atual do estado, se a gente fizesse alguma alteração facilitaria a vida de vocês 

nesse monitoramento, nesse acompanhamento; se você vê uma brecha e uma 

oportunidade.  

Por último, até para ajudar a gente nessa questão de governança, você já 

mencionou várias delas, mas na sua opinião quais são as maiores irregularidades 

encontradas nessas contratações? Quais são os principais indícios de fraude que você 

encontra para ajudar a gente nessa discussão de como criar uma governança maior?  

Em resumo para te ajudar: como são feitas as investigações, oportunidades na lei 

para a gente poder fazer uma revisão, seja ela de transparência - a gente propôs já um 

projeto de lei de dados abertos, depois gostaria de encaminhar para o Sr. para você 
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avaliar e ver se há alguma complementação para ajudar vocês -, e os principais indícios 

de fraude e como a gente pode trabalhar daqui de dentro para que isso não ocorra mais.  

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Posso falar, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, pode. (Inaudível.) 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Agradeço as palavras do deputado Sergio. 

Desde já me coloco à disposição para auxiliar com ideias, inclusive para receber o 

material e propor algo a essa Comissão de Fiscalização que V. Exa. lidera.  

Nós temos acesso, deputado, a diversos sistemas de informação com dados de 

contratações públicas, dados de servidores públicos, cadastros de contratações do país 

inteiro; então, nós conseguimos fazer cruzamento de dados dessas informações.  

Hoje o mundo caminha para o que se chama de “Revolução Industrial 4.0”, que é 

essa revolução da tecnologia, e o poder público tem que acompanhar isso também. 

Hoje, nessa era da informatização, da tecnologia, da internet das coisas, da inteligência 

artificial, já estamos usando mecanismos de robotização para fazer cruzamento de dados 

de informação.  

Então, hoje trabalhamos com uma plataforma de big data, que é um grande 

volume de informações de contratações públicas, que permite cruzamentos interessantes 

para fazer comparações de preços, das pessoas que estão participando, das entidades 

públicas que estão sendo selecionadas pelos estados, das pessoas jurídicas que estão 

sendo contratadas por estas entidades. Você começa a perceber perfis, padrões: as 

mesmas empresas, as mesmas pessoas. Você vai começando a fazer esses cruzamentos 

de dados.  

Eu espero até a próxima semana concluir algo preliminar com informações já 

interessantes para subsidiar o trabalho dessa comissão e espero mandar no começo da 

próxima semana. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Todos esses dados de bancos públicos já 

existem no Portal de Transparência ou vocês têm alguns bancos de dados adicionais do 

Ministério Público de Contas que a gente não tem acesso? Só para saber. 
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O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - As informações são convênios que 

celebramos com diversas instituições que alimentam sistemas de informações que 

temos. Então, temos informações da Receita, do Tribunal Superior Eleitoral, dos 

Ministérios Públicos estaduais, dos Tribunais de Contas estaduais, de diversas 

contratações, da Jucesp, das Polícias.  

Então, você consegue ter acesso a diversos bancos de dados e fazer cruzamento 

dessas informações, você consegue tratar a informação e identificar o caminho de 

eventuais irregularidades. É evidente que os Portais de Transparência também são 

utilizados, nós conseguimos baixar dados dos Portais de Transparência e fazer 

cruzamentos.  

Um dos cruzamentos que nós fizemos especificamente para enviar para esta CPI 

foi retirar do Portal da Transparência do estado de São Paulo a relação de todos os 

servidores e cruzar para verificar com os sócios das empresas que estão sendo 

contratadas por estas entidades do terceiro setor, porque há uma disposição no Estatuto 

dos Servidores que proíbe eles de fazerem esta contratação com o Estado, ainda que seja 

indiretamente via entidade do terceiro setor. Então, nós vamos encaminhar aos Srs. esta 

relação.  

É neste contexto de fazer o cruzamento de dados, trabalhar com essas informações 

para identificar irregularidades. Com relação ao que a Comissão de Fiscalização e 

Transparência pode adotar, inclusive no âmbito desta CPI: o que estamos tratando aqui 

é de regime jurídico-administrativo, portanto há uma competência legislativa sim da 

Assembleia.  

São recursos do Estado que estão sendo manipulados por entidades privadas e o 

que pode eventualmente sair das discussões desta CPI é uma norma, uma legislação que 

discipline melhor isso, que exija no momento da terceirização e até mesmo dessa 

quarteirização - se isso for permitido - a demonstração da economicidade.  

A demonstração de que aquilo realmente será mais efetivo, não há outro meio 

para alcançar aquela finalidade que não seja através daquela quarteirização.  

Claro, traga alguns regramentos para impedir alguns abusos que são identificados, 

que giram em torno daquilo que já mencionou, que é aquela facilidade que a entidade do 

terceiro setor tem para contratar diretamente as pessoas que ela tem conhecimento, sem 

abrir oportunidades de que outros que queiram também contratar com aqueles recursos, 

que são recursos públicos, possam assim fazer. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado.  

Passo a palavra agora ao nobre deputado Wellington Moura, presidente da 

Comissão de Finanças. 

 

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

Presidente.  

Quero primeiramente cumprimentar o Dr. Thiago Pinheiro, obrigado desde já por 

todas as explicações que estão sendo muito válidas. Os deputados até... Alguns já 

fizeram algumas perguntas que eu iria fazer e acho muito importante.  

Doutor, vou para uma pergunta que diz assim: a ““vantajosidade”” econômica é 

algo sempre apontado nas auditorias dos Tribunais de Contas e das controladorias que 

exigem estudo técnico, demonstrando que a gestão da unidade de Saúde por 

organização social é a melhor opção financeira, o que exige a transparência dos custos 

dos serviços prestados pela entidade, em atendimento ao dispositivo da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação.  

Então, atualmente os planos de trabalho em vigor não demonstram as despesas 

detalhadas, como por exemplo, a prestação de serviço de terceiro, aquisição de 

medicamentos, gestão estratégica, metas, etc.  

Qual a maior dificuldade que o Ministério Público de Contas encontra de intervir 

preliminarmente na prestação de serviço inicial desses contratos? Como a legislação 

pode ser alterada - e aí eu acho que o senhor pode nos ajudar muito nisso, doutor - para 

evitar que as entidades venham a extrapolar as subcontratações, gerando prejuízos aos 

cofres públicos e prestação de serviço à sociedade? Essa seria a minha primeira 

pergunta.  

A segunda pergunta diz o seguinte: Quando a Administração celebra um contrato 

de gestão com a Organização Social ela outorga o gerenciamento das atividades do 

Estado para atingimento das metas com base na experiência profissional daquela 

entidade.  

Na medida em que a entidade transfere a atividade principal, que é a atividade-

fim, como no caso das quarteirizações das contratações dos médicos, ela não perde o 

objeto de Organização Social e não passa a atuar como tomadora de serviços? Quer 

dizer, ela faz o papel inverso.  

Ao invés dela ser a Organização Social, ela passa a ser a tomadora de serviços e a 

tomadora de serviços passa a ser a Organização, se nós fomos parar para ver. Essa 
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prática não dá ensejo às fraudes e acréscimo de passivo trabalhista e, consequentemente, 

prejuízo aos cofres públicos? E quais são as atividades passíveis de quarteirização? Eu 

gostaria que V. Exa. pudesse nos ajudar nessa informação.  

Hoje, da maneira que vêm sendo executados os serviços das Organizações 

Sociais, à vista do Tribunal de Contas, a formalização das parcerias tem garantido uma 

prestação adequada do serviço público, em especial o da Saúde?  

E minha última pergunta: O inciso IV, do Art. 5º, do Decreto de lei nº 9.190, de 

2017, determina que os representantes da sociedade civil no Conselho da Administração 

atenderão aos requisitos de notória capacidade profissional e idoneidade.  

Este dispositivo vincula os administradores das Organizações Sociais de Saúde a 

serem profissionais de Saúde? Então quem assina pela Organização deveria ser um 

administrador ligado a um médico? É uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência. 

Obrigado, doutor. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Eu que agradeço, deputado, pelas palavras 

e pelas perguntas. Desculpe, presidente, eu me antecipei. Posso falar?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, não antecipou não. 

Está ótimo. Vamos assim que de vez em quando trava. Meu sistema está muito ruim 

(Inaudível.) Tem a palavra. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Obrigado, presidente. Obrigado, deputado 

Wellington Moura, pelas palavras e pelas perguntas. De fato, tudo gira em torno da 

““vantajosidade”” dessa contratação; essa é a grande discussão. E eu confesso ao senhor 

que poucas vezes vi um estudo técnico demonstrando essa ““vantajosidade””.  

Na prática, nós identificamos situações exitosas. Existem alguns modelos e 

algumas hipóteses, algumas situações em que essa terceirização da atividade funciona 

de forma adequada e aqui é onde nós precisamos ter esse equilíbrio.  

Eu acho que os órgãos de controle, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, 

precisam ter acessibilidade disso, de identificar aquilo que realmente está tendo, 

trazendo um resultado para a sociedade e nós temos bons exemplos disso. 

 Ocorre que, na prática, em muitas situações, o que nós percebemos é exatamente 

isso o que o senhor mencionou. Há uma figura de uma entidade do Terceiro Setor que 
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simplesmente serve de intermediária para a contratação de uma empresa, que é quem 

efetivamente tem condições e presta aquela atividade.  

Sobre a última pergunta do senhor a respeito de se precisa ser um médico, eu não 

me recordo do decreto que o senhor citou. Precisaria ler, parar para até ver o dispositivo, 

mas do ponto de vista legal, a princípio, eu não vejo nenhum problema do gestor da 

entidade social não ser médico, até porque aquela entidade social não necessariamente 

atuará somente no âmbito da Saúde.  

Então o diretor, o gestor, na minha concepção, não há imposição legal para que 

ele seja médico e, de fato, não há essa necessidade. Evidente que se é uma entidade do 

Terceiro Setor que vai atuar na Saúde, ele precisa ter um representante clínico, um 

médico no seu corpo diretivo para assumir toda a responsabilidade.  

A Assembleia Legislativa é fundamental nesse debate. É extremamente 

importante porque ela pode estabelecer balizas num aspecto muito importante que o 

senhor mencionou a respeito do plano de trabalho.  

Eu, na minha experiência profissional aqui no âmbito do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, não me recordo de um plano de trabalho, quer seja no âmbito do 

estado, quer seja no âmbito dos municípios, que eu possa afiançar aos senhores neste 

momento que foi 100% perfeito, adequado, trazendo todos os detalhamentos e todas as 

informações qualitativas que esse tipo de repasse necessita.  

O plano de trabalho é um instrumento fundamental. O brasileiro em si, nós temos 

uma cultura de não dar valor ao planejamento. O planejamento em si só se tornou mais 

exigido no âmbito mundial depois da Segunda Guerra Mundial. No século XX, foi que 

as pessoas começaram a perceber a necessidade do planejamento.  

Aqui, no Brasil, você tem as três peças orçamentárias que vieram com a 

Constituição de 1988. Elas só vieram a ter algum rigor ou algum conteúdo depois de 

2000 com a LRF. Então, há uma cultura do brasileiro, há uma cultura histórica das 

instituições de que as coisas vão acontecendo e você vai resolvendo. Não há aquele 

planejamento prévio de tentar antever o que pode vir a acontecer, detalhando tudo isso.  

Então eu vejo o plano de trabalho como o instrumento mais importante dessas 

parcerias, porque é através dele que você vai detalhar tudo o que precisa ser feito, vai 

fazer a composição de custos e vai também… É um mecanismo de transparência para 

aumentar o controle, para você verificar se as metas foram ou não cumpridas.  

Portanto, o plano de trabalho, deputado Wellington Moura, é realmente um foco 

importante em que esse Poder Legislativo pode contribuir, trazendo elementos através 
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de um ato normativo para que elementos mínimos devam ser cumpridos, sob pena de 

ser reconhecido e regular esse plano, que na sua maioria é deficiente nessas celebrações 

que são feitas entre o Poder Público e as entidades do Terceiro Setor. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dr. Thiago, quais são 

as atividades passíveis de quarteirização que V. Exa. (Inaudível.)? 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Desculpe, deputado. Realmente eu 

esqueci e eu não tenho resposta para ela. Não foi intencional o meu esquecimento. De 

fato, a quarteirização - aí é uma opinião minha - deve ser vista como uma medida 

excepcional. A própria subcontratação permitida lá no Art. 72 pela Lei de Licitações…  

A Lei de Licitações, quando permite a subcontratação de um contrato 

administrativo realizado por licitação, enfim, numa contratação da Lei de Licitações, da 

866... O Art. 72, quando ele permite uma subcontratação - quando isso é possível - ele 

permite de forma pontual para não desnaturar a contratação inicial, porque quando você 

faz uma contratação inicial, você a faz em razão das características daquela pessoa que 

ganhou a licitação.  

Ela é habilitada em razão das características dela. Se ela simplesmente subcontrata 

tudo, por que você não contratou diretamente o quarto e fez essa intermediação? E toda 

intermediação tem custo. Aqui, no âmbito do Terceiro Setor, deputado Wellington 

Moura, a ideia da conjugação de esforços do Terceiro Setor é uma ideia de parceria; não 

há interesse contrapostos.  

A entidade do Terceiro Setor não visa lucro, certo? Então a ideia aqui quando essa 

entidade do Terceiro Setor se associa com o Estado para prestar um serviço que o 

Estado não poderia prestar ou não teria condições de prestar diretamente é exatamente 

para que o Poder Público se associe com uma entidade do Terceiro Setor que já tem um 

“know-how”, que já tem uma experiência, que já tem uma estrutura para prestar aquela 

atividade possa somar esforços, numa ideia de conjugação.  

Ocorre que, na prática, o que nós temos visto em muitas situações? Essa entidade 

do Terceiro Setor intermediária termina sendo simplesmente uma intermediária do 

serviço e subcontratando e contratando uma empresa privada que poderia ter sido 

contratada diretamente através de licitação e, do ponto de vista objetivo, eventualmente 

por um preço menor.  
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E aqui é a grande dificuldade de se demonstrar a “vantajosidade” disso, porque 

precisa demonstrar que mesmo esse custo - porque a intermediação tem um custo - seria 

absorvido por um ganho de eficiência ao final com a contratação da empresa privada. 

Essa é a grande dificuldade da “vantajosidade”. Então eu não tenho…  

O que eu posso dizer para o senhor é que essa quarteirização tem que ser feita sob 

medidas excepcionais num caso pontual demonstrado faticamente: “Olha, aqui surgiu 

um imprevisto ou aqui tem algo muito específico que a entidade não tem condição de 

realizar, mas nós vamos contratar especificamente nesse caso uma empresa que vai 

prestar essa atividade”.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, Dr. Thiago. 

 

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

deputado Wellington. Muito oportunas as suas perguntas, objetivas as respostas 

também. Com a palavra agora o nobre deputado José Américo, que já está restabelecido, 

não é, José Américo? Que ótimo. Está enxergando tudo.  

Deputado José Américo? Eu não sei com vocês aí, mas conosco aqui hoje a 

internet não está tão boa. Deputado José Américo? Eu acho que caiu. Agora voltou. 

Nobre deputado José Américo, tem a palavra. Pois não, Excelência. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vocês estão me ouvindo? Eu queria 

agradecer a presença do Dr. Thiago, saudar os colegas de CPI. Dizer que eu gostei 

muito das respostas dadas pelo Dr. Thiago, especialmente - assim que me esclareceu 

algumas coisas - a que ele deu para o nosso querido Wellington Moura. 

Eu sempre entendi o papel das Organizações Sociais exatamente como o Dr. 

Thiago colocou. Em primeiro lugar, como uma coisa excepcional. Em segundo, você 

não pode contratar uma entidade e depois ela fazer uma subcontratação que vai 

aumentar o custo. Me parecem coisas muito bem-feitas, muito bem colocadas pelo 

doutor.  

Mas, infelizmente, Dr. Thiago, queria que o senhor dissesse qual é a providência 

que nós podemos tomar contra isso, porque as nossas OSs, infelizmente, no estado de 

São Paulo - eu não estou dizendo todas, tem algumas que trabalham bem e tal, não têm 

problema - mas tem algumas que abusam dessa subcontratação - não vou nem chamar 

mais de quarteirização. Então essa, na verdade, é um pedido de comentário do senhor.  
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A segunda é a seguinte: Nós temos o Art. 37 da Constituição que estabelece lá a 

questão da moralidade, a questão da impessoalidade, que são os princípios 

constitucionais que deveriam nortear a Administração Pública, se eu não me engano é o 

Art. 37 da Constituição.  

As OSs são obrigadas a seguir esses princípios? E quando elas não seguem, qual é 

a nossa atitude? O que a gente pode fazer? Podemos denunciar para o Tribunal de 

Contas, o que mais a gente pode fazer?  

Por último, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Na legislação federal 

que fala sobre as OSs, etc., diz o seguinte: “que os municípios e os estados podem 

legislar”. Minha pergunta, que vai de encontro com uma pergunta que a nossa 

assessoria, a minha assessoria do PT preparou, que é a seguinte: Nós podemos 

estabelecer um limite para a quarteirização da subcontratação? Eu digo assim, o senhor 

acha que já tem um limite na lei?  

A lei já coloca um limite para isso? Se não colocar, a gente pode, por exemplo… 

Nós estamos imaginando aqui, esta CPI, a gente aperfeiçoar um projeto de lei que está 

tramitando na Assembleia. Nós vamos aperfeiçoar e vamos aprovar um parâmetro, o 

novo parâmetro das Organizações Sociais.  

O senhor acha que nós podemos no estado fazer um limite para a subcontratação, 

estabelecer critérios mais objetivos? O senhor acha que cabe isso? Tem a questão dos 

salários também, mas aí a Janaina já colocou, o senhor já respondeu.  

Tem algumas outras questões que foram colocadas pela minha assessoria, mas que 

já foram respondidas. Então eu ficaria com essas três questões. Muito obrigado, doutor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra, Excelência. 

Obrigado, nobre deputado. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Eu que agradeço, deputado José Américo, 

pelas palavras e pelas perguntas formuladas por Vossa Excelência. Veja, de tudo o que 

nós temos discutido aqui desde o início desta reunião, está muito claro que há um 

problema concreto que nós não temos uma legislação que ampare essa situação fática 

que foi construída ao longo do tempo.  

Eu entendo que o Poder Legislativo estadual paulista pode sim criar uma 

legislação para fazer um regramento a respeito desses pontos que o senhor mencionou. 

É evidente que em algum momento isso pode ter alguma discussão jurídica porque a 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

Constituição estabelece que compete à União legislar sobre regras gerais de licitação e 

contratos e aqui a gente vai entrar numa questão de contratação, mas regras gerais, e não 

há essa legislação no âmbito da União falando a respeito dessa possibilidade de 

quarteirização.  

Então, eu entendo que há sim um espaço no vácuo normativo que o Poder 

Legislativo do estado de São Paulo pode atuar estabelecendo parâmetros, regras para 

que essas entidades possam se adequar aos princípios constitucionais do Art. 37, como o 

senhor mencionou, às regras mínimas e básicas de contratação e inclusive à limitação 

dessas quarteirizações para situações excepcionais, fazendo até uma alusão, como eu já 

falei, ao Art. 72 da Lei de Licitações, transformando essas quarteirizações em algo 

excepcional. Portanto, na minha visão, no meu entendimento, há sim espaço legislativo 

para que a Assembleia possa disciplinar melhor esse assunto.  

Sobre o outro questionamento que o senhor mencionou, toda e qualquer 

irregularidade identificada no âmbito dessas Organizações Sociais devem e são 

encaminhadas rotineiramente tanto ao Tribunal de Contas, como ao Ministério Público 

de Contas, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, a depender 

quando existem verbas federais.  

Portanto, esses são os órgãos de controle que auxiliam. E no nosso caso, com 

muito mais razão, porque somos auxiliares técnicos do Poder Legislativo. Essa é a 

moldura que foi estabelecida pela Constituição. Nós compomos o Ministério Público, 

que compõe o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas compõe a Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo.  

Portanto, temos não somente uma missão constitucional perante a sociedade, mas 

também perante esse poder, de auxiliar tecnicamente com informações, com bases, e 

inclusive recebendo denúncias de malfeitos e irregularidades nessas organizações 

recebidas pelos Exmos. Srs. Deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, muito obrigado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado pelas suas respostas. É 

muito interessante, principalmente a parte relativa à legislação que o senhor falou. É 

muito importante. Muito obrigado. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Eu que agradeço. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, nobre deputado e 

Dr. Thiago. Passo a palavra agora ao nobre deputado Vinícius Camarinha.  

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, bom dia. Bom dia ao 

procurador Thiago Pinheiro. Bom dia, deputados, colegas, servidores e telespectadores 

da TV Assembleia. Mais uma vez, parabenizar esta comissão pelo trabalho.  

Presidente, primeiro queria cumprimentar o Dr. Thiago pelas homenagens ao 

Legislativo paulista e dizer que concordo com o senhor em todos os aspectos de sua 

fala. De fato, o Poder Legislativo é o poder mais próximo do povo, da população, que 

representa a sociedade em todos os seus segmentos.  

Parabéns pelo trabalho do senhor frente ao Ministério Público. O Ministério 

Público, quando, com responsabilidade, age nas suas funções é essencial ao trabalho 

jurisdicional, de satisfação à Justiça e à nossa população. Nossas homenagens ao senhor 

e ao Ministério Público de Contas. 

Doutor, nós temos... E também parabéns pela observação em relação à gestão, ao 

engessamento da gestão pública. Hoje, é praticamente insustentável o modelo que 

temos, administrativo. A quantidade de emaranhados de leis, de dificuldades para se 

prestar um bom atendimento à população com a eficiência e a rapidez que a população 

precisa e espera de nós, homens públicos. 

Nós temos, hoje, para o terceiro setor, a destinação de mais de oito bilhões de 

reais. É um volume enorme, um volume que representa mais de 99% do valor destinado 

aos municípios. Noventa e nove por cento dos municípios não têm um valor como esse 

em seus próprios orçamentos. Então, é uma quantia enorme.  

Existe no Ministério Público um grupo específico trabalhando na análise dessas 

transferências, considerando que há uma enorme dificuldade na transparência, na 

análise de documentos, no encontro de contas do terceiro setor e da quarteirização, 

especificamente, que é o objeto da nossa investigação?  

E se há também, hoje, na estrutura do Ministério Público de Contas, um grupo 

específico trabalhando em relação à Covid e se tem algum apontamento relacionado à 

quarteirização com recursos da Covid-19, que é o objeto da nossa investigação.  

Eu, como sub-relator, juntamente com a colega deputada Janaina Paschoal, sub-

relator específico para assuntos de Covid-19 nas quarteirizações... Então, são perguntas 
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específicas, não sei se V. Exa. conseguiu me compreender, às vezes pelas dificuldades 

de transmissão da internet, mas são essas as minhas questões.  

Parabéns ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas. Desejo um bom 

trabalho, juízo, responsabilidade, porque o Ministério Público, quando atua com 

seriedade, faz um trabalho excepcional, magnífico, mas também, quando ultrapassa os 

seus limites, causa prejuízos e injustiças enormes.  

Então, parabéns, Dr. Thiago, um grande abraço e muito obrigado por estar 

presente aqui na nossa comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Dr. Thiago, 

obrigado, nobre deputado Vinícius Camarinha. Passo a palavra à nobre deputada... O 

Dr. Thiago acho que tem de responder uma pergunta ainda. Depois passo a palavra à 

deputada Analice. Por gentileza, Dr. Thiago, o senhor pode responder ao nobre 

deputado? 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Claro. Obrigado, presidente. Obrigado, 

deputado Vinícius Camarinha, pelas palavras.  

Eu realmente acredito que o fortalecimento da democracia passa pelo Poder 

Legislativo. O Ministério Público e o Poder Judiciário não são instituições legitimadas 

para fazer macropolítica, macrogestão. Esse é o papel de definição de políticas públicas, 

é um papel que deve passar necessariamente pelo Poder Legislativo.  

Portanto, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público devem ter a exata 

noção do autocontrole, do comedimento, do exercício de suas funções na medida exata 

do que está previsto na Constituição. E já é muita coisa. Fazer a fiscalização de todos os 

recursos públicos que são destinados aos estados, aos municípios e, no caso, à União 

também, já é uma atividade muito relevante e importante exercida pelos órgãos de 

controle. Portanto, é preciso ter bom senso e equilíbrio e creio que o caminho seja esse. 

Com relação à indagação de V. Exa., o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, como eu mencionei anteriormente, possui duas diretorias de fiscalização tratando 

especificamente dos repasses ao terceiro setor. No âmbito do Ministério Público de 

Contas, nós também temos um grupo de assessores que trabalha especificamente com 

essa matéria, tratando dessas contratações, desses convênios, desses termos de parceria 

que são realizados com as entidades do terceiro setor.  
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O que nós não tínhamos feito ainda e os senhores já podem creditar como fruto da 

proposição desta CPI, a partir do momento em que recebi o ofício do presidente Edmir, 

na semana passada, foi montar um grupo para trabalhar especificamente fazendo 

cruzamento de dados e levantamento de informações das quarteirizações.  

Nós já vínhamos apontando essas quarteirizações em processos específicos. 

Tínhamos que analisar um convênio, um termo de parceria entre o estado e uma 

organização social, e nós identificávamos a quarteirização, apontávamos aquilo, 

exigíamos a demonstração da economicidade, da eficiência, do resultado, então aquilo 

já era apontado de forma isolada, individual. Agora, como fruto desta... Já como fruto 

concreto desta comissão parlamentar de inquérito, nós montamos um grupo e vamos 

trabalhar especificamente com a análise dessas quarteirizações, fazendo um 

aprofundamento para verificar como esse dinheiro realmente está sendo gasto e 

cruzando informações, como já mencionei na fala anterior. 

Com relação aos gastos com Covid, deputado Vinícius, é uma questão curiosa, 

porque, com a emergência declarada pelo Decreto nº 6, de 2020, pelo Congresso 

Nacional, e também pelos decretos que foram efetuados pela nobre Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, tanto o estado como os municípios passaram a 

contratar diretamente com base na Lei nº 13.979, que permitiu essa contratação, 

inclusive com presunção de algumas... Da presença da emergência, com presunção de 

algumas outras características que dispensaram alguns rigores, inclusive, que estavam 

previstos ali no Art. 26 da Lei de Licitações.  

Portanto, essa facilidade de contratação gerada pela emergência faz com que você 

não precise desse intermediário para chegar a um quarteirizado. Então, nesses contratos 

da Covid, temos recebido muitas denúncias. Tem cada caso em que realmente é incrível 

como é que o ser humano tem coragem de desviar recurso público em um momento tão 

difícil como esse, em que o estado está sem recursos.  

Há uma dificuldade enorme de arrecadação. O estado perdeu arrecadação, a 

União, no mês de junho. A arrecadação, em junho do ano passado, foi de 119 bilhões. 

Em junho deste ano, foi de 86 bilhões. Portanto, estamos aumentando o endividamento 

público para poder fazer face a essas despesas. A próxima geração é que vai pagar o 

custo de tudo isso que estamos vivendo hoje e as pessoas, infelizmente... O ser humano 

consegue, em um momento tão difícil como esse, criar mecanismos para desviar recurso 

público. É evidente que não são todos, mas o que eu posso, neste momento, responder 

ao senhor, deputado Vinícius, no âmbito das contratações da Covid, nós ainda... Pode 
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ser que tenha, mas nós não identificamos o fenômeno da quarteirização, porque aqui, 

com a liberdade de contratar diretamente, ninguém precisa do intermediário. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Muito obrigado, doutor.  

Esse é o maior problema, não é? Esse é o maior problema. É o maior problema, 

porque essa facilidade que a lei deu para o gestor público pode servir de instrumento 

para criminosos agirem e aí que é a dificuldade. É por isso que o Ministério Público 

precisa agir realmente na comparação de preços, no exame detalhado dessas 

contratações, porque realmente a gente recebe e acompanha de forma assustadora 

alguns desmandos nesse aspecto. 

Obrigado, doutor. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Posso só complementar, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por favor. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Nesse segundo ponto do deputado... 

Inclusive, deputado Vinícius, estamos tendo muito cuidado, muita cautela para fazer 

essa comparação de preços com produtos que estão sendo adquiridos agora, na 

pandemia. Nós não fazemos nenhuma avaliação de sobrepreço comparando com os 

preços contratados no ano de 2019. Porque precisa ter cuidado também.  

Não havia outra alternativa. Não vejo outra alternativa. Estamos enfrentando um 

momento difícil de pandemia, o estado precisa agir rapidamente para evitar que o 

cenário se agrave e foi necessário. O legislador brasileiro atuou muito bem, aqui no 

âmbito, principalmente, da União. Ele foi rápido, ele foi efetivo, ele fez o decreto logo 

no começo de março. Aí veio com a Lei nº 13.979, das contratações, veio com a 

Emenda Constitucional nº 106, do orçamento de guerra, com a Lei Complementar nº 

173, que trouxe algumas flexibilizações da LRF. Portanto, o legislador nacional, 

brasileiro, agiu de modo eficiente, de modo rápido. Temos um apanhado legislativo que 

dá segurança jurídica ao gestor. Agora, o problema é que essa liberdade termina 

resultando nisso que o senhor mencionou. Os maus terminam se aproveitando dessa 

situação em um momento tão difícil como esse.  

Mas só para registrar, deputado Vinícius, estamos com uma força-tarefa. Foi a 

outra pergunta que o senhor mencionou. Temos uma força-tarefa trabalhando só com as 
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contratações da Covid. Estamos fazendo diversas apurações, recebendo denúncias da 

sociedade pelo nosso canal da pandemia e as comparações de preços que estamos 

fazendo são somente com preços das contratações neste período, que é para evitar 

exatamente essas disparidades que existem nas leis de mercado, da oferta e da procura. 

Obrigado. 

 

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

Agora, a vice-presidente desta comissão, nobre deputada Analice Fernandes, tem a 

palavra, ela que é a presidente da Comissão de Saúde da Casa. Ela que comanda tudo lá 

na saúde, na Comissão de Saúde. 

 

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

quero saudar todos os colegas que fazem parte da comissão e também agradecer a 

presença do Dr. Thiago, que é o nosso procurador chefe do Ministério Público de 

Contas do nosso estado.  

Foi muito importante, Dr. Thiago, tê-lo aqui conosco participando nesta manhã da 

nossa reunião desta CPI, mas eu gostaria de lembrar, como profissional da Saúde...  

Ainda sou da época do antigo Ersa, que hoje é chamado DRS, as diretorias de saúde. 

Sou aposentada como enfermeira sanitarista e me lembro muito bem, para fazer a minha 

pergunta e também justificar àqueles que estão nos assistindo pela rede da TV Alesp, 

que o nosso trabalho tem sido voltado para que nós possamos nos debruçar em cima de 

todos os apontamentos que estão sendo feitos em cima desse tipo de parceria que, além 

de ter trazido, lá atrás, uma série de vantagens para o serviço público de Saúde, também 

trouxe, ao longo desses anos, uma facilidade, para dentro da gestão pública, para 

aqueles gestores que querem, efetivamente, usar desvios do dinheiro público.  

Eu ouvi V. Exa. falando, inclusive, que detectou, por parte de prefeituras do 

estado de São Paulo, um desvio de (Inaudível.) da própria ideia da parceria pública. Eu 

queria só lembrar que acho muito importante que o serviço de Saúde feito pela 

prefeitura tenha condições de contratar, no dia a dia, profissionais que façam o serviço 

de saúde com excelência, mas, na medida em que esses serviços têm sido ampliados por 

parte de algumas prefeituras, obviamente, aquilo que não é da atenção básica tem sido 

buscado, através dessa parceria, encontrado nessas parcerias, uma grande ajuda para que 

esses serviços de grande complexidade, serviços de especialidades, possam fazer parte, 

com eficiência, da gestão pública de Saúde.  
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Então, queria apenas lembrar ao senhor que sou muito contrária a essa parceria da 

atividade básica. Acho que ela tem que estar sempre sendo gerenciada pelo poder 

público. Agora, outros níveis que necessitam de maior complexidade dentro da Saúde, 

aí sim, o poder público deve, necessariamente, buscar esse mecanismo que tem sido de 

grande valia e tem trazido qualidade ao serviço de Saúde. 

Agora, a minha pergunta vai na seguinte direção: qual tipo de ilegalidade... Eu sei 

que, dentro do Tribunal de Contas, vocês têm duas diretorias técnicas que estão 

trabalhando e se debruçando em cima dessas questões com muito afinco, que é a Dra. 

Ednéia de Fátima e a Dra. Sonia Rocco. Elas têm feito ali um levantamento muito 

grande.  

Agora, vocês têm apurado algum tipo de ilegalidade nos contratos terceirizados 

das OSs, não só no estado de São Paulo, mas com relação às prefeituras do estado de 

São Paulo? E se vocês têm detectado algum tipo de ilegalidade, quais têm sido as 

medidas adotadas pelo Ministério Público de Contas do estado? 

A outra pergunta é com relação às contratações de mão de obra para as atividades-

fim do objeto do contrato.  

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 da prática de incorporar tais funcionários como sócios para se 

isentarem do pagamento dos encargos trabalhistas. O senhor vê algum tipo de 

irregularidade nesse expediente feito pelas OSs? E qual seria o caminho apontado pelo 

senhor? Porque muitas vezes, os médicos, no dia a dia, quando vão ser contratados, o 

senhor até citou a questão da “pejotização”.  

Aqui eu não me refiro à “pejotização”. Me refiro a aquele tipo de denúncia que o 

administrador ou diretor da empresa que está contratando a equipe médica convida esses 

profissionais para se tornarem sócios durante o período desse contrato, para fugirem dos 

encargos trabalhistas. Acho que deu para entender. Gostaria de saber como o senhor vê 

esta questão. Porque muitos médicos optam, querem e exigem que seja feito desta 

maneira, para que o lucro da hora trabalhada seja maior por parte deles.  

Então, essas duas perguntas: tipo de ilegalidade e como o senhor vê essa prática 

no dia a dia, que é muito comum. Embora as OSs tenham sido grandes parceiras do 

serviço público, e aquelas que começaram lá no início e hoje, realmente, têm trabalhado 

com o maior número de contratos, estas, eu venho observando que trabalham com muita 

eficiência. E o grau de satisfação, por parte dos usuários, também tem sido grande.  
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Então eu tenho uma série de preocupações de nós, por exemplo, começarmos a 

engessar aqueles que fazem um bom trabalho para que elas sejam eliminadas do 

mercado de competição. E entrem hoje, fornecendo os serviços de parceria, aquelas que 

nós já observamos que têm uma prática de desvios de recurso público no seu dia a dia. 

Então eu fico muito temerosa.  

Olhei com bastante alegria a objetividade com que o senhor vem tratando esse 

tipo de parceria. Eu gostaria que o senhor respondesse apenas essas duas questões. 

Como vocês têm trabalhado? Como o senhor tem enxergado esse tipo de 

comportamento? 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Posso falar, presidente? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Claro, claro. Deu para entender, 

doutor? Acho que o presidente quer falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não. Eu ia transferir a 

palavra ao senhor. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Muito obrigado, presidente. Obrigado, 

deputada Analice Fernandes. São reflexões interessantes as que a senhora terminou 

abordando. Vou tentar ser objetivo na resposta. 

Primeiro ponto. A atuação do MP de Contas é tentar identificar se, naquele caso 

concreto, há algum desvio. Se o serviço efetivamente foi prestado. Porque verificamos, 

principalmente nessas organizações sociais que são contratadas pelos municípios, que 

eles estimam atendimentos que não foram realizados. A própria fiscalização do 

Tribunal, quando vai “in loco” fazer a auditoria, identifica problemas quando faz a 

comparação dos números. Algumas situações concretas.  

Nós, diante dos elementos trazidos pela fiscalização, solicitamos aos conselheiros 

que notifiquem as entidades para que elas demonstrem, efetivamente, a prática regular 

das suas atividades. Em muitos casos elas não conseguem demonstrar. Porque, ou 

porque a atividade não foi feita, ou ela não tem estrutura.  

Existem situações que o município contrata uma entidade do terceiro setor para 

fazer determinada gestão de alguma atividade. Quando o fiscal do Tribunal chega, na 

verdade a entidade funciona dentro do município, dentro da Prefeitura, dentro do 
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próprio estabelecimento, em contraposição a aquilo que estava previsto no contrato de 

gestão, que ela forneceria um local próprio.  

Enfim, existem diversas irregularidades. O que pedimos, além da aplicação de 

multa, é a devolução dos valores. Quando há demonstração de que houve prejuízo ao 

erário ou de que o serviço não foi prestado, pedimos a devolução dos valores.  

As reflexões que a senhora fez, a respeito do engessamento, também tenho essa 

preocupação. Percebam que a todo momento tenho falado sobre isso. Precisamos 

trabalhar com o equilíbrio, com o bom senso, evitar os extremos. O problema nosso - eu 

digo “nosso” e me incluo nisso - o ser humano tem essa característica no seu perfil. De, 

identificado um problema, caminhar para o sentido oposto. Então, antes da Constituição 

de 88, você tinha uma liberdade total. Aí veio a Constituição de 88 e criou todo um 

regramento.  

Será que a Lei de Licitações atual é adequada e está cumprindo a sua finalidade? 

Essa semana vi uma discussão interessante a respeito da criação de um “marketplace”, 

que seria a possibilidade de você ter um grande banco de dados nacional. Onde qualquer 

ente do poder público poderia ir lá. As informações estão dispostas, ele vai lá e faz uma 

contratação.  

Temos também no Brasil uma grande dificuldade com dados, com informações. 

As pessoas não divulgam. É impressionante. Temos a Lei da Transparência. Precisava 

ter a Lei da Transparência, com todas aquelas disposições. E, mesmo com ela, as 

pessoas ainda têm dificuldade de divulgar as informações, que são informações 

públicas. A partir do momento em que você lida com recursos da sociedade, você 

precisa ter a exata noção de que a sua parcela de privacidade é reduzida. E, portanto, 

tudo isso deve ser público.  

Por que não temos um grande banco de dados com todas as contratações 

nacionais? Para balizar e dar segurança para o prefeito, para o gestor de pequenos 

municípios. Eles conseguem ver os preços que estão sendo praticados. Quer dizer, tudo 

isso são coisas que já deveriam estar no âmbito do nosso cenário. Cada um fica isolado. 

Às vezes o prefeito de um município não sabe quanto está sendo pago numa máscara 

pelo prefeito do município vizinho.  

Nesse momento, pessoas de boa fé estão sendo ludibriadas e as empresas estão se 

oferecendo para vender. Então a gente precisa separar: nem todo mundo está agindo de 

má-fé e nem todo mundo está agindo de boa-fé. A gente precisa ter equilíbrio nessa 

discussão. Acho que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode dar uma 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

contribuição relevante com a normatização. Mas, evidente, tendo essa preocupação que 

a senhora mencionou, de também não criar um engessamento.  

Há, de fato, organizações sociais que prestam bons serviços. Isso precisa ser 

avaliado, precisa ser analisado. Você não pode, simplesmente, fazer esse 

condicionamento. Agora, no que tange à quarteirização, acho que há a necessidade, sim, 

de fazer uma limitação para que isso seja algo excepcional. Porque, quando o Estado 

terceiriza a atividade, ele o faz nessa ideia de conjugação. E ele faz em razão das 

condições pessoais da pessoa que está recebendo esse serviço.  

Se essa pessoa tem que quarteirizar, ele precisa justificar muito bem, trazer uma 

fundamentação razoável, sólida, para dizer por que, naquele ponto, ele não pode prestar 

diretamente. Porque se o Estado já transferiu a execução, por que ele vai transferir 

novamente essa execução de uma atividade que não é dele, que é do Estado? No que 

tange à quarteirização, já acho, uma opinião pessoal, de que deva existir uma limitação, 

critérios mais rígidos. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Doutor Thiago, nesse ponto 

abordado pelo senhor, de que deveria ter uma limitação, o senhor não acha que seria 

complicado para a empresa que está sendo quarteirizada, a OS que chamou esse serviço, 

limitar o serviço? Você não vai ter o número adequado de mão de obra necessária para 

efetivar o contrato que você está fazendo. Uma vez que você não tem, por exemplo, no 

mercado, profissionais que queiram se tornar funcionários daquela OS. Hoje é muito 

difícil, você, enquanto profissional.  

Por exemplo, sou enfermeira. Não quero ser contratada pela OS. Quero ser 

contratada, exclusivamente, para cumprir aquele único contrato, como uma profissional 

paga por hora trabalhada. Se, porventura, nós limitarmos, a OS vai ter muita dificuldade 

de conseguir o número de profissionais para cumprir o contrato. Então vejo com cautela 

essa questão da limitação do número de profissionais que a OS pode quarteirizar. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Claro, deputada. Eu também tenho essa 

mesma preocupação. Suas ponderações são razoáveis. Isso também precisa estar 

disposto. É uma realidade da vida. O que acontece hoje? Os médicos estão caminhando 

para a “pejotização” em razão da tributação. É um planejamento tributário feito para 

reduzir isso. Infelizmente, isso não deveria ocorrer. A nossa legislação tributária tem 
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essa falha porque ela tributa muito a pessoa física e cria algumas distorções no âmbito 

da pessoa jurídica.  

Isso está sendo objeto de discussão nesse momento de eventual reforma tributária. 

Enquanto isso não acontece, a realidade da vida mostra exatamente o que a senhora 

mencionou. Essas organizações sociais não têm condições nem interessados para serem 

servidores dessas organizações. Portanto, isso é um ponto que precisa ser mencionado.  

Quando eu estava falando da quarteirização, dessa limitação, não seria nem 

especificamente desse ponto. Porque esse ponto é realmente muito difícil de ser 

contornado. Porque, tanto para o Estado… Os municípios pequenos fazem concurso 

público e não conseguem contratar médicos. Porque os médicos não querem. Não 

aparece nenhum médico para… 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Principalmente os médicos 

especialistas. Você não consegue. Para você ter um médico especialista com capacidade 

ou com experiência adequada, que vai trazer um grau de satisfação para os usuários, ele 

quer, simplesmente, fazer daquele serviço - me desculpa a palavra - um bico na vida 

dele. Porque ele é um médico que tem o consultório dele. Ele ganha muito bem para 

isso. Mas ele quer, entre aspas, fazer um serviço, no dia a dia, mais “social”, vamos 

dizer assim.  

Porque eu vi, viajando para o interior, por exemplo, uma OS que contratou um 

grupo de médicos da cidade do interior. E a população estava satisfeita. Porque ela só 

conseguiu passar com aquele determinado cardiologista quando ele veio prestar algumas 

horas trabalhadas no AME dessa cidade, porque ninguém tinha condições de pagar uma 

consulta particular.  

Então eu acho que quando a gente trabalha e vai criar normas e regras, a gente tem 

que se debruçar e ficar muito atento a esse tipo de coisas. Porque temos OSs 

competentes, OSs muito boas. 

OSs que têm trazido, de fato, grau de satisfação e trazido metas de produtividade e 

eficiência grandiosos. Se nós começarmos a trabalhar essa coisa de engessamento, e ir 

colocando números e limites, a gente vai tirar as boas do mercado e vai deixar aquelas 

que querem se aproveitar do dinheiro público.  

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Os órgãos de controle são muito sensíveis 

a isso. Por exemplo, nesse caso dos municípios que não conseguem contratar por 
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concurso, a orientação é que eles tentem, primeiro, fazer a contratação por concurso. 

Uma vez o concurso público estando deserto e não tendo interessados, aí ele pode 

caminhar para outra modalidade. Ou de uma contratação administrativa ou até mesmo 

de uma contratação direta com fundamento no Art. 37, inciso IX, da Constituição.  

Porque a sociedade precisa do médico. Há uma urgência. Se ele não conseguiu 

contratar por concurso, então ele tem que ter uma válvula de escape. Os órgãos de 

controle têm muita sensibilidade com relação a isso. Então essa normatização do 

concurso público, nesse exemplo concreto que menciono para a senhora, não impede 

que o município tenha outras alternativas para prestar esse relevante serviço à 

sociedade. 

A última pergunta que a senhora mencionou foi a respeito de como eu via a 

questão da “pejotização” e até mesmo de eventual simulação. Que a senhora mencionou 

que os médicos são obrigados a ser sócios. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Convidados a ser sócios. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Mas aí o que acontece são duas situações.  

Primeiro, é quando o médico cria, ele, a pessoa jurídica para prestar o serviço. 

Aqui estamos muito atentos a isso. Porque já identificamos médicos com oito vínculos. 

Como o médico vai conseguir atender oito locais diferentes e com distâncias territoriais 

grandes? Teve um caso recente, que recebemos uma denúncia, de um médico que tinha 

vínculo no Acre e vínculo aqui em São Paulo. Teve até uma repercussão na imprensa.  

Então também estamos atentos a essas situações. Situações de pessoas que 

abusam, que usam de má-fé. Que não é a regra, mas esse é o objeto nosso, do controle. 

Não é engessar e nem impedir o bom trabalho daqueles que fazem de boa-fé.  

Mas, nesse ponto que a senhora tocou, da “pejotização”, existem duas situações 

na abordagem que a senhora fez.  

Uma coisa é o médico que cria uma pessoa jurídica para obter um benefício 

tributário. Ou seja, para ter uma redução da sua carga tributária. E, através dessa pessoa 

jurídica, sai fazendo celebrações com essas entidades do terceiro setor. Isso é uma coisa.  

A outra coisa foi o que a senhora mencionou, de que ele é convidado a participar 

de uma sociedade de médicos, só para poder participar dessas contratações. Nesse caso, 

nessa segunda hipótese, há um vício do negócio jurídico quando ele é convidado para 
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fazer parte de algo do qual ele efetivamente não queria ou que ele não é sócio ou que 

aquilo é só de fachada.  

Então são duas situações diferentes. Uma coisa é quando ele, voluntariamente, 

forma a pessoa jurídica para fazer essas celebrações. Outra é quando, através de um 

negócio simulado, ele participa da construção de uma empresa que, de fato, não existe. 

Mas, juridicamente, está posta para prestar algum serviço, alguma atividade para essas 

entidades do terceiro setor. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito obrigada, doutor Thiago, 

pela sua contribuição. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Eu que agradeço.  

 

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

deputada Analice Fernandes; nobre procurador, chefe da Procuradoria do Ministério 

Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Pois não, nobre deputado Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu queria dar uma 

sugestão em cima do que o doutor Thiago falou, que é os médicos prestando serviços 

em diversos hospitais. Isso é uma coisa muito séria que infelizmente tem ocorrido, para 

a gente colocar no relatório, até se tornando uma fórmula de um projeto de lei que a 

Assembleia pode criar, em relação ao ponto ser colocado em todo o Estado.  

Infelizmente é verdade. Tem médicos que atuam em cinco, quatro hospitais ao 

mesmo tempo. Acho que a Assembleia tem que se manifestar diante disso - não sei se 

os deputados concordam -, talvez no relatório, até mesmo. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu não concordo, deputado 

Wellington. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui rapidamente.  

Eu moro, por exemplo, em Taboão da Serra. O médico pode muito bem dar um 

plantão aqui em Taboão, dar um plantão em Embu das Artes e dar um plantão em 

Itapecerica. As cidades, aqui nós vivemos em uma região conurbada e a proximidade 

facilita o trabalho médico para isso. Principalmente, nós temos um oftalmologista, um 
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ginecologista, um pediatra. Nós temos hoje uma dificuldade imensa no mercado de 

contratarmos pediatra e ginecologista. Então... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - (Inaudível.) Eu estou 

propondo (Inaudível.) não no mesmo horário, não é? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Lógico que não, mas ninguém 

presta serviço no mesmo horário (Inaudível.). E nem é Deus para ser onipresente, 

onisciente e tudo mais.  

Mas eu acho que esse tipo de argumento tem que ser muito bem discutido, porque 

o médico pode, sim, prestar serviço, desde que ele tenha carga horária que comprove e 

que ele assine o seu ponto, ele pode fazer isso, claro. É aí que eu gostaria que a gente 

fizesse uma boa avaliação, porque senão nós vamos ter necessidade de profissionais, 

principalmente de especialidades que hoje nós temos dificuldade de contratação, sendo 

impedidos de trabalhar em vários lugares. 

 

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

responder, Dr. Thiago? 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Presidente, o que eu posso me 

comprometer com a comissão é de... Eu não consigo para a próxima semana, 

evidentemente, porque seria um trabalho de mais fôlego, tentar fazer um mapeamento 

de eventuais abusos, coisas extremas, não no sentido que a deputada falou, que 

realmente é adequado. Ele pode, nos limites de sua carga horária e, inclusive, limites 

territoriais, prestar serviço em várias unidades. Isso é perfeitamente possível.  

Mas o que, eventualmente, eu posso tentar levantar são informações de abusos, de 

situações gritantes e inéditas, que possuem inúmeros vínculos, inclusive, com distância 

territorial que impede, fisicamente, de atuar em vários lugares.  

Mas isso, como eu digo, deputado Wellington, é um trabalho de fôlego, que vai 

demandar um tempo maior da nossa estrutura. Eu não consigo enviar isso para os 

senhores como eu vou enviar, na próxima semana, com alguns detalhes, com muitos 

dados, a respeito das quarteirizações, que são feitas no âmbito do estado e dos 

municípios de São Paulo. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, doutor. 

Bom, eu recebo aqui, pelo chat, recebemos aqui, o nobre deputado Thiago Auricchio. 

Está acompanhando a reunião, mas ele não consegue entrar em contato conosco pelo 

áudio, então ele encaminhou algumas perguntas, Dr. Thiago, que ele gostaria que eu 

(Inaudível.). O Thiago Auricchio é o relator da matéria, relator final, que questiona. 

Primeira pergunta. Quais as principais irregularidades que o Ministério Público 

identifica nas subcontratações feitas pelas entidades do terceiro setor que têm contratos 

de gestão com o estado de São Paulo? 

São cinco perguntas. O senhor quer que eu faça uma a uma, como o senhor 

prefere? 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Como o senhor achar melhor, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então eu vou ler as cinco e, 

depois, se necessitar, eu as refaço. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Eu as tenho aqui na tela também, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor já tem na tela? 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Eu tenho aqui na tela. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo. Então, por gentileza, 

só vou fazer a leitura para que todos tomem conhecimento. 

A segunda questão é: o estado de São Paulo comete algum erro na fiscalização 

dessas organizações sociais? Se sim, quais são esses erros ou deficiências? 

Três. Quais os princípios da administração pública se aplicam às organizações 

sociais e quais não se aplicam? 

Quarta. No dia 23 de julho de 2020 esta comissão ouviu o presidente do Tribunal 

de Contas, Exmo. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que, ao mencionar as 

organizações sociais na área de Cultura, disse claramente que nessa seara há muita 

quarteirização, sim. Claro que tem, aliás, é onde mais tem além da Saúde. Quais outras 

áreas o Ministério Público de Contas tem encontrado problema com quarteirizações? 
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Quinta pergunta. O Ministério Público de Contas tem uma lista de organizações 

sociais suspeitas de desrespeitar as regras de subcontratação ou condenadas pela prática 

de irregularidades e quarteirizações? 

Sexta. Quais os principais problemas que V. Exa. identifica na legislação estadual 

que trata o tema? Existe algum ajuste, atualização ou mudança que V. Exa. gostaria de 

sugerir a esta comissão? 

Esses são os questionamentos do nobre deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Agradeço ao deputado Thiago Auricchio, 

meu xará, pelas pertinentes perguntas trazidas aqui para a comissão, para o nosso 

debate. Algumas delas eu já mencionei, inclusive a primeira, as principais 

irregularidades nas subcontratações feitas. Isso já foi um assunto que nós debatemos 

exaustivamente.  

O problema, deputado, é a falta de identificação da “vantajosidade” e da 

economicidade dessas quarteirizações. O aspecto principal gira em torno disso. Eu acho 

que a nossa preocupação como órgão de controle se dá em duas vertentes muito claras.  

Primeiro, economicidade. É o que está lá no Art. 70 da Constituição, quando ele 

diz que a avaliação do órgão de controle externo, e aqui o Poder Legislativo cita 

expressamente que quem tem o dever de fiscalizar é o Poder Legislativo, auxiliado pelo 

órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas.  

Portanto, a baliza que a Constituição nos traz é legalidade, legitimidade e 

economicidade. Portanto, a economicidade é uma baliza fundamental nesse ponto, são 

recursos públicos, como eles estão sendo gastos. De fato, o gestor público adotou a 

opção mais econômica? Essa é a primeira avaliação que nós fazemos. 

A segunda avaliação é do ponto de vista da efetividade dos resultados. É o que 

nós chamamos hoje de auditoria operacional. Isso realmente está trazendo benefícios 

para a sociedade? Mais ou menos na linha do que a deputada Analice falou. Isso precisa 

ser ponderado.  

Então, até mesmo nessa discussão legislativa, nessa discussão do âmbito da CPI, 

tudo isso precisa estar sendo balanceado. Até que ponto a gente pode gastar um pouco 

mais para alcançar uma efetividade melhor? Tudo isso é uma discussão que está sendo 

travada no parlamento, e deve ser travada no parlamento, para alcançar o benefício para 

a sociedade. É o cidadão que precisa de uma prestação melhor dos serviços públicos, 

principalmente na área da Saúde, que é onde nós temos um maior percentual.  
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Eu vou falar mais à frente, também é uma pergunta do deputado, quais são os 

órgãos que recebem recursos de entidades do terceiro setor no âmbito do estado de São 

Paulo. 

A segunda pergunta é: o estado de São Paulo comete algum erro? Veja, não posso 

apontar que seja um erro doloso, voluntário. O que eu percebo é que há uma falta de 

estrutura para melhor acompanhar essas terceirizações. Essa é a impressão que eu tenho.  

Eu vejo muitos gestores, nas diversas pastas, tanto na Saúde como no 

Desenvolvimento Social, como na Cultura, pessoas que nos procuram, que pegam 

audiências, conversam. Eu vejo muitas pessoas, servidores públicos imbuídos de bom 

propósito e com o interesse, realmente, de prestar um bom serviço. A impressão que eu 

tenho é que eles não têm estrutura, são deficientes. 

Então, o que falta, e aí, se eu puder apontar um erro, que essas pessoas tenham um 

equipamento, uma estrutura mais eficiente e com melhor qualidade para aferir 

operacionalmente a execução desses serviços.  

Os princípios, deputado Thiago Auricchio, eu, na minha concepção, todos os 

princípios gerais do direito administrativo se aplicam, claro, a depender de cada situação 

concreta, mas eles se aplicam. Não há dúvida de que, quando há recurso público, ainda 

que repassada à entidade privada, está expressa na Constituição, ele é obrigado a prestar 

contas, ele é obrigado a observar os princípios que regem a administração pública, na 

medida do possível. 

É evidente que você não vai exigir que entidade do terceiro setor faça concurso 

público ou faça uma licitação, mas ele é obrigado a cumprir o princípio da 

impessoalidade, ou seja, ele não pode contratar um parente, um amigo, direcionar um 

recurso público para beneficiar uma pessoa, ele tem que observar o princípio da 

moralidade, como em uma situação concreta que eu vou noticiar para os senhores na 

próxima semana. Ele não pode, a entidade do terceiro setor não pode contratar uma 

pessoa jurídica cujo sócio seja diretor dessa entidade. Então, aqui há uma confusão de 

interesses e há uma violação clara do princípio da impessoalidade. 

Portanto, eu entendo, deputado Thiago Auricchio, que todos os princípios, 

evidente, com algumas ponderações que devem ser feitas no caso concreto, como se 

trata de recurso público, devem ser aplicados, sim, os princípios da administração 

pública. 
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A terceira pergunta, o conselheiro, presidente Dr. Edgar Camargo Rodrigues, 

disse, na área da Cultura... Eu vou ler para os senhores, eu tenho esse dado, que eu vou 

encaminhar na próxima semana.  

Hoje, o estado de São Paulo tem 21 bilhões 697 milhões contratados com 

entidades do terceiro setor, a maior contratação, 78% disso, é da Secretaria de Estado da 

Saúde, aumentou de 16,9 bilhões de reais. A Secretaria da Cultura vem com 12%, 2,8 

bilhões de reais. A Caixa Beneficente da Polícia Militar, 5%, 1,2 bilhões. A Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social, 539 milhões. A Fundação Casa, que foi 

questionada pela Dra. Janaina, 72 milhões de reais repassados ao terceiro setor. A 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, 37 milhões. A 

Secretaria da Educação, 1,1 milhão de reais.  

Portanto, hoje, os contratos em vigor pela apuração que nós fizemos através de 

sistemas a que nós temos acesso são esses mencionados, deputado Thiago Auricchio. 

A quinta pergunta. Nós temos, sim, relação de todas as organizações sociais. 

Vamos encaminhar, na próxima semana, tanto das que mais contratam, porque a gente 

precisa também trabalhar com essa questão da relevância e da materialidade, mas 

também relação, sim, de algumas que são suspeitas e, inclusive, fazem parte, já foram 

condenadas pelo Tribunal de Contas.  

Existe uma lista, se eu não me engano essa lista está divulgada no Diário Oficial 

de hoje, inclusive, no Poder Legislativo. Eu vi uma relação lá hoje. Não tenho certeza, 

mas o Tribunal de Contas publica periodicamente a relação de entidades cuja prestação 

de contas foram julgadas irregulares e que estão impedidas de receber novos repasses do 

poder público. Então isso é divulgado periodicamente pelo Tribunal de Contas.  

Se não for essa divulgação que está no Diário Oficial de hoje, eu precisaria 

confirmar, mas o Tribunal tem, no próprio link do site do Tribunal de Contas tem uma 

aba que permite acesso a essa informação em tempo real. Os senhores podem saber 

quais são as entidades que estão impedidas de contratar, porque foram identificadas pelo 

Tribunal de Contas irregularidades, então elas tiveram de devolver valores e foram 

impedidas de celebrar convênios e contratos de gestão com as entidades do estado de 

são Paulo. 

A última pergunta: identifica problema na legislação estadual? De fato, deputado, 

não há regulamentação a respeito da quarteirização em lugar algum, nem mesmo, como 

eu mencionei, no decreto do governador. Ele trata da terceirização, ele não trata da 
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quarteirização, porque esse é um fenômeno fático, que foi ocorrendo ao longo dos anos. 

Não há uma regulamentação como isso.  

Há possibilidade de ter? Eu entendo que sim, com as cautelas e as precauções, 

como a deputada Analice falou, para evitar um engessamento. Tem que fazer essa 

ressalva da questão da “pejotização” dos médicos, que é uma realidade da vida. Agora, 

eu entendo que o Poder Legislativo de São Paulo pode, sim, dar uma contribuição. Nós 

estamos à disposição para auxiliar e colaborar na medida em que for solicitado. 

 

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

A nobre deputada Janaina me passou pelo chat, ela tem um questionamento para fazer 

para o senhor. Pode acrescentar e nos orientar. Com a palavra a nobre deputada Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu 

fiquei com uma dúvida procedimental, Dr. Thiago, porque V. Exa. disse que faz uma 

investigação, o Ministério Público de Contas, aí faz a representação e o trabalho do MP 

de Contas termina ali.  

Eu não tenho experiência com o Tribunal de Contas, mas tenho na Justiça, na área 

penal, e, normalmente, o MP acompanha todo o procedimento. Então eu queria entender 

um pouquinho o que acontece depois de uma representação do Ministério Público de 

Contas. O Ministério Público não intervém mais, o que acontece depois? Eu não estou 

falando de nenhum caso em especial, mas só para eu compreender o andamento mesmo 

desse trabalho investigativo do MP de Contas. 

Novamente agradeço por todos os esclarecimentos de Vossa Excelência. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, excelência. Com 

a palavra o Dr. Thiago. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Deputada Janaina, agradeço enormemente 

a fala da senhora, até para esclarecer. Na verdade, eu usei equivocadamente as palavras. 

O MP de Contas atua da mesma forma que o MP estadual e o MP federal. Nós atuamos 

como órgão agente, provocativo, e atuamos como órgão interveniente, como “custos 

legis”. 
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Quando eu mencionei naquele caso concreto da senhora, a respeito dos 

aspiradores, é que a nossa investigação como órgão agente cessou a partir do momento 

em que nós acionamos o Tribunal de Contas, exercemos a nossa função. Agora nós 

vamos ter outro colega, até para garantir essa imparcialidade, nós vamos ter outro 

colega que vai atuar como “custos legis” no âmbito desse processo.  

Então foi instaurado um processo no âmbito do Tribunal de Contas. Agora quem 

está apurando, quem está analisando aquelas assertivas e aquela investigação que nós 

fizemos como órgão agente é o Tribunal de Contas, então ele vai garantir o 

contraditório para a parte, ele vai buscar na sua fiscalização mais elementos, mais 

subsídios, ele tem um órgão técnico de análise técnica, econômica, para dizer se ali há 

ou não sobrepreço. 

Então tudo isso faz parte de um processo, devido processo legal no âmbito do 

Tribunal de Contas, com a garantia do contraditório e da ampla defesa e acompanhado 

“pari passu” por outro órgão do MP de Contas, que vai atuar como “custos legis” nessa 

apuração. Aí, ao final, o Tribunal de Contas vai tomar uma decisão. Então é essa a 

formatação.  

Agradeço mais uma vez a oportunidade, porque eu terminei me expressando mal. 

Eu falei especificamente daquela investigação. A nossa parte, como órgão agente, já 

tinha se encerrado. Todas as discussões agora vão se dar no âmbito do processo do 

Tribunal de Contas, submetido ao contraditório, porque até aquele momento, deputada 

Janaina, da nossa apuração, nós pedíamos informações para Secretaria, mas tudo se 

desenvolvia de um modo até, vamos usar essa palavra, a palavra não me vem... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu entendi. 

  

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Mas esse (Inaudível.) uma apuração de 

certo modo não era pública ainda. Ela ficou pública a partir do momento em que nós 

fizemos a representação, instaurou-se um processo amplo no Tribunal de Contas. 

E agora, sobre o contraditório, o outro órgão, acho isso muito importante, o outro 

órgão do Ministério Público que vai avaliar inclusive se a nossa apuração, se aquilo que 

nós levantamos é pertinente ou não. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Está ótimo. Obrigada. 
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O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Eu que agradeço.  

 

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

Thiago. Não há mais deputados inscritos. 

Eu vou fazer algumas perguntas ao senhor, agradecer, desde já, sua rapidez, 

agilidade e objetividade nas respostas. Contribuiu muito e vai contribuir muito com a 

documentação. Vossa Excelência vai nos encaminhar na próxima semana. Vou fazer 

uns questionamentos ao senhor.  

O senhor falou que os repasses totalizam 20 bilhões de reais ao terceiro setor. Isso 

seria em qual período? É por ano, por mandato de um governador?  

A segunda pergunta. O senhor acredita que essas engrenagens criadas em algumas 

organizações sociais, para desvio de recursos, por meio de contratos de quarteirização, e 

até quinteirização, se assemelham aos que, infelizmente, nos acostumamos a ver 

naquela operação Lava Jato? 

Quanto mais investigamos esse tema, mais encontramos problemas. Parece que 

cada vez mais difícil para os órgãos de fiscalização e controle, fiscalizar tudo isso, dado 

o volume de contratos e recursos públicos envolvidos, além de interesses espúrios. 

Dado o volume de contratos e recursos públicos envolvidos, eu gostaria que o senhor, 

como alguém diretamente envolvido com esse trabalho, diariamente, com a sua equipe, 

nos falasse sobre o seu ponto de vista. 

O que podemos fazer, em termos de maior fiscalização, maior controle social, 

maior rigor nesses contratos, que são úteis, claro, para o poder público, mas acabam 

sendo usados, muitas vezes, por pessoas inescrupulosas, corruptas, que querem lesar o 

erário público. E é uma legislação de 1998, nós temos que aprimorar. 

A outra pergunta, em função até do questionamento da nobre deputada Janaina 

Paschoal, quando os senhores abrem um procedimento, o senhor exemplificou agora há 

pouco, isso já é encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ou 

primeiro se espera o resultado que o Tribunal de Contas vai averiguar, os senhores 

conselheiros, para depois encaminhar para o Ministério Público Estadual? 

Uma outra pergunta ao senhor. O Iamspe também é fiscalizado por V.Exas., 

Tribunal de Contas. Tem encontrado problemas no Iamspe também? 

Muito obrigado. São esses os questionamentos. 
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O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Vamos lá. Se eu esquecer algum, por 

favor, ... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, eu repito. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Por favor, por favor. Vou começar aqui 

pela última. 

Nós recebemos, sim, denúncia do Iamspe, um caso estranho, de uma empresa que 

foi criada recentemente, com capital social muito pequeno, por duas enfermeiras, e 

quando nós pedimos informações, a denúncia que nós recebemos tinha mais elementos, 

mas quando nós pedimos informações ao Iamspe, o Iamspe cancelou as notas de 

empenho. E era um valor muito alto, algo em 34 milhões de reais, para uma empresa 

recém-criada, com capital social muito pequeno. 

Mas essas notas de empenho foram canceladas, então a nossa investigação em 

relação a isso não avançou, porque não houve despesa pública. 

Então, essa foi uma das denúncias. Nós recebemos algumas outras, essa foi a que 

mais chamou a atenção, mas, até o presente momento, no âmbito da Covid, eu não 

tenho nenhuma outra informação para mencionar aos senhores, a respeito do Iamspe.  

Com relação ao encaminhamento de denúncia ao MP estadual, isso se dá de forma 

excepcional. Em regra, quando nós formulamos essa ação, ou essa representação no 

Tribunal de Contas, uma das medidas que nós pedimos ao final, se constatada a 

irregularidade, se constatada a existência de indícios de atos de improbidade, ou de 

crime, que o Tribunal de Contas apoie a decisão e encaminhe isso ao Ministério Público 

Estadual ou ao Ministério Público Federal, se também tiver envolvimento de recursos 

federais. 

Em algumas situações pontuais, especificas, quando o fato típico incriminador, ou 

seja, o crime está bem caracterizado, já há um elemento muito forte de que houve a 

prática de um ilícito, quer seja criminal, ou do âmbito da improbidade, fazemos essa 

comunicação direta ao MP estadual, até para que, eventualmente, as provas não se 

percam ao longo desse tempo, porque o processo muito longo no Tribunal de Contas, de 

certo modo, ele tem uma duração, ele demora, naturalmente, por conta do procedimento 

que deva ser adotado, então não há como esperar o resultado disso. 

Mas, repito, isso só acontece de modo excepcional, quando já há elementos 

suficientes para formar a convicção da existência de crime ou ato de improbidade. 
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Nessas hipóteses, nós somos inclusive obrigados, a legislação nos obriga a, diante da 

existência, como agentes públicos, tem diversos atos normativos, Art. 40, do 

(Inaudível.)  Art. 102 da Lei das Licitações. Tem um artigo também na Lei de 

Contravenções Penais. 

Diversos artigos nos obrigam, diante da existência da constatação de um crime, ou 

de um ato de improbidade, nós temos o dever e responsabilidade de encaminhar. Mas é 

evidente que isso acontece somente quando temos a absoluta convicção, até por conta 

da responsabilidade que nós temos de evitar que seja instaurado um procedimento 

indevidamente contra uma pessoa, com base em elementos frágeis. 

Então, tudo isso é feito de modo muito... com muito bom senso. 

O senhor poderia repetir, presidente? Eu permito ficando com as duas finais. 

(Pausa.) Está sem áudio. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quanto mais nós 

investigamos esse tema, Excelência, mais encontramos problemas. Parece que cada vez 

mais é mais difícil para os órgãos de fiscalização e controle fiscalizar tudo isso, dado o 

volume de contratos e recursos públicos envolvidos. 

Gostaria que o senhor, como alguém diretamente envolvido na fiscalização desse 

trabalho, com sua equipe, averiguação, nos falasse um pouquinho do seu ponto de vista. 

O que fazer, em termos de maior fiscalização, maior controle social, maior rigor nesses 

contratos, que são úteis para o poder público. Modelo bom, ele é vitorioso. Mas eles 

acabam, muitas vezes, sendo usados para lesar o erário. 

Então, qual é a sua posição? Depois eu volto na última. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Ótimo. Agradeço, presidente, a gentileza.  

Eu acho que essa pergunta que o senhor mencionou, ela versa, basicamente, sobre 

tudo o que nós conversamos hoje. Eu tenho uma percepção, presidente, de que uma 

normatização, feita de forma equilibrada, ao contrário de engessar, ela dá segurança 

jurídica ao gestor. 

Os órgãos de controle hoje atuam com base nos princípios, e atuam muito maior 

rigor, do que se nós tivéssemos uma baliza normativa que dissesse o seguinte: "olha, 

aqui no caso da “pejotização”, como é uma realidade, isso aqui é possível, é possível até 

o limite, é possível de certa forma". 
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Então, traria, como mencionei, no âmbito das contratações da Covid, o poder 

legislativo nacional, da União, foi muito ágil, muito rápido, criou um emaranhado de 

normas para dar segurança jurídica ao gestor.  

O gestor poderia fazer essa contratação? Isso me perguntaram em um evento de 

que participei recentemente. O gestor poderia fazer a contratação, com base no Art. 24, 

inciso IV, da Lei de Licitações? A Lei de Licitações já traz a hipótese da contratação 

emergencial. Por que o legislador resolveu criar uma outra contratação emergencial, na 

Lei 13.979? E eu respondi: "olha, foi muito importante para dar segurança jurídica para 

as pessoas que estão contratando nesse momento da Covid-19". 

Então, essa legislação federal criou algumas presunções, que garantem, que 

respaldam o trabalho do gestor público. 

Não é fácil. Senhores, eu não sei, nunca fui ordenador de despesa. Espero nunca 

ser ordenador de despesa, porque a responsabilidade é muito grande. O ordenador de 

despesa está com muitas miras apontadas para ele, e ele precisa garantir economicidade, 

eficiência na gestão daqueles recursos. 

Portanto, não é fácil ser gestor de despesa. Eu tenho uma noção disso. Todo 

processo que vejo, eu sempre tenho esse cuidado, de tentar ter uma empatia com a 

pessoa que está fazendo aquilo, até para você separar o que é um erro praticado de boa-

fé, daquilo que realmente denota uma ilicitude, um desvio de conduta. 

Portanto, deputado Edmir, sendo objetivo na resposta a Vossa Excelência. Eu 

creio que o poder legislativo, como eu já mencionei, pode colaborar, pode contribuir, 

essa comissão, com essas valorações que estão sendo feitas.  

Pelo que eu percebi, os deputados interessados em compreender a matéria 

certamente vão chegar a um bom termo, de fazer uma proposição legislativa equilibrada 

e de bom senso, e que, principalmente, dê respaldo aos gestores, porque hoje eles estão 

desguarnecidos. Hoje o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, o 

Tribunal de Contas, está todo mundo apontando. Está todo mundo dizendo: "olha, isso 

aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não pode". 

E não pode por quê? Porque não há autorização legal. O gestor público só pode 

fazer aquilo, segundo a face positiva do princípio da legalidade, o que a norma permite, 

o que está no Art. 37 da Constituição. Então, o gestor público, ao contrário do cidadão, 

ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza.  

E nesse caso, a quarteirização em si não há autorização legal. Portanto, toda 

quarteirização já parte de uma pecha negativa, de que viola o princípio da legalidade. 
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Portanto, eu vejo essa iniciativa da Assembleia, de fazer essa discussão, de chegar 

a um bom termo, com uma proposta legislativa, como respaldo, uma garantia para dar 

segurança jurídica ao ordenador de despesa. 

 

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

colocado. Para terminar aqui, os senhores têm avaliado a sub-rogação de uma 

organização social para outra, de ações trabalhistas, isso tem sido controlado? Porque a 

gente vê uma grande organização de Saúde para, termina o contrato, vem uma outra, 

também pode ser grande ou pequena.  

Como é que ficam todas essas ações trabalhistas? Pelo que a gente tem visto, vai 

sub-rogando, jogando para frente. O estado tem advogados competentes, tem estrutura, 

no seu cargo efetivo. Nesse caso, vemos aí organizações sociais que não são nem 

filantrópicas. São “pilantrópicas”. E não tem aí uma assessoria jurídica. O Tribunal, 

dando uma avaliada nisso. 

E a pergunta final. O senhor disse, respondendo aos deputados, que hoje o 

Tribunal publicou na sua página, nós demos uma olhada aqui, quais organizações estão 

suspensas de receber recursos públicos. A pergunta é: "caso tenha algumas delas 

contratado, e seja de Saúde, ou outra, o que o prefeito deve fazer? Suspender o contrato 

automaticamente, fazer uma contratação emergencial? Ele, como autorizador de 

despesa, aquilo que o senhor disse agora há pouco, está proibido de receber recurso. 

Tem um contrato, está operando. Tem médico lá no posto de Saúde, num AME. Rompe 

o contrato imediatamente, faz um emergencial? E deposita o dinheiro na Justiça? O que 

ele tem que fazer? Prefeito, estado, e assim por diante. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Vamos lá. Confirmou, então, que 

realmente foi publicado hoje. Eu vi rapidamente no Diário Oficial. Minha primeira 

atividade do dia é ler o Diário Oficial. Eu tenho esse costume. Eu faço isso até nas 

férias, para acompanhar, porque, ali é onde o poder público atua, onde ele publiciza suas 

informações. E hoje pela manhã, rapidamente, ainda pegando os dados para participar 

desta comissão, eu vi que realmente o Tribunal publicou essa relação.  

Deputado Edmir Chedid, o fato de ter uma entidade nessa relação não significa 

automaticamente que os municípios e o estado que já tenham contratado, que já tenham 

contrato em vigor, um convênio em vigor com essa entidade, tenham que cessar, tenham 

que paralisar. 
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O raciocínio aqui é feito à semelhança dos contratos administrativos regidos pela 

Lei 866. Então, vou fazer um caso concreto aqui, para ficar mais fácil. Uma grande 

construtora, envolvida nessa questão da Lava Jato foi declarada inidônea para contratar 

com o poder público. Só que essa construtora já tinha diversas obras em andamento nos 

municípios e nos estados brasileiros.  

O fato de ela ser declarada inidônea, naquele momento, não tem efeito retroativo. 

É um efeito prospectivo, é dali para frente. Ela não pode ser novamente contratada pelos 

órgãos da administração pública. As contratações que estão em vigor, e aí eu creio que a 

legislação foi coerente nisso, elas devem ter sequência, sob pena de você, imagine se 

você paralisa, você pega uma grande empresa como uma construtora como essa, que foi 

envolvida na Lava Jato, elas estavam contratando inúmeras, com centenas de 

contratações pelo País. Aí ela foi declarada inidônea. Você simplesmente cessa, paralisa 

todas essas contratações? 

Então, essa relação que o senhor viu hoje no Diário Oficial, ela se refere a 

entidades do terceiro setor que foram declaradas inidôneas, e que não podem prestar 

serviço para o setor público. Não podem celebrar nenhum tipo de avença com o 

município e o estado de São Paulo. 

Qual a importância disso? Para verificar se um gestor, quando chega um contrato 

de gestão para nossa análise nós vamos verificar, olha, essa entidade está impedida. Mas 

quando foi que celebrou o contrato de gestão? Foi depois que ela ter sido declarada 

impedida? 

Então, um dos requisitos que todo ordenador de despesa, todo gestor deve fazer 

quando for contratar uma entidade do terceiro setor é verificar no site do Tribunal de 

Contas se ela está apta a ser contratada. E é impressionante, deputado, nós vemos isso 

diariamente, casos em que os gestores públicos contratam instituições que estão lá na 

lista do Tribunal de Contas, já constavam da lista do Tribunal de Contas e mesmo assim 

foram contratadas. 

Com relação à primeira pergunta do senhor foi? Minha cabeça já não está como 

no começo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A sub-rogação das ações 

(Inaudível.) do contencioso trabalhista. 
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O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Esse é um grande problema que envolve a 

Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho tem uma peculiaridade muito própria 

de fazer essas interpretações. Eu, particularmente, tenho algumas críticas, não vou expor 

aqui, não faz nem parte, não é nem objeto dessa discussão. Eu acho que em alguns 

momentos falta bom senso na análise das coisas. Como exemplo disso era a Súmula 331 

do TST, que terminou sendo superada pela DPE que eu mencionei do Luís Barroso e 

pela repercussão geral do ministro Fux nesse quesito da terceirização. Eles terminaram 

dando um entendimento diverso dessa Súmula 331 do TST.  

Mas especificamente, deputado, nesse caso que o senhor mencionou, o que eu 

tenho visto na prática é essa sub-rogação, sim, das entidades, até com autorização da…, 

seguindo o entendimento da Justiça do Trabalho. Mas nós, como órgão de controle, 

temos atuado a distância. Confesso ao senhor que nós não fazemos nenhum tipo de 

intervenção nisso, salvo quando há o interesse de repassar qualquer tipo dessa 

responsabilidade para o Poder Público, porque aí a gente tem alguns regramentos.  

Inclusive a decisão do Supremo em relação ao Art. 71 da Lei de Licitações, em 

que essa responsabilidade do órgão público, do ente público pela empresa contratada é 

uma responsabilidade subsidiária, salvo na questão das contratações previdenciárias. 

Então, existe já um regramento jurídico que, para as contratações no âmbito das 

licitações,  e que nós ficamos atentos aqui nessa questão das entidades do terceiro setor. 

Mas esse não é um problema. Pelo menos na minha atuação direta, concreta, eu ainda 

não percebi um problema concreto, ou não identifiquei, pode ser que ele exista, mas eu, 

particularmente, não identifiquei ainda, porque a nossa preocupação é de que 

eventualmente essas responsabilidades trabalhistas e previdenciárias dessas entidades do 

terceiro setor possam vir a ser repassadas para uma tentativa de serem repassadas para a 

administração pública, para o erário.  

Essa é a nossa preocupação, mas esse não é um problema ainda identificado, e 

isso não nos causou ainda… Não tenho maiores informações para tratar desse tema com 

o senhor. 

 

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

obrigado. 

Quanto ao Imaspe, Excelência, era sobre a Covid, não é? Esse contrato de 34 

milhões? 
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O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Covid. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se for Covid, porque é o 

que a CPI trata, quer dizer, a CPI trata de quarteirização e não de Covid, mas é o caso de 

quarteirização esse contrato? 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Esse contrato era um caso… Não, era uma 

contratação direta. Era uma contratação direta de uma empresa para prestação de 

serviço no Iamspe. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, eu vou fazer um 

ofício, como deputado, para pedir as informações sobre esse contrato ao senhor, e não 

aqui pela CPI, (Inaudível.) ordenamento jurídico aqui da Casa. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Só fazendo uma ressalva, deputado, essa 

investigação terminou não avançando porque…, quando nós pedimos informações ao 

órgão público, ele cancelou as notas de empenho, então não houve despesa pública. Mas 

todas as informações que eu tenho aqui certamente eu vou encaminhar a Vossa 

Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se não pede a informação, 

continuo. 

 Mas... não havendo mais orador ainda que solicite questionar o senhor, eu 

gostaria muito de agradecer à sua presença, à forma… sua solicitude, da sua equipe. 

Nós vamos manter contato porque os deputados vão acabar por desejar ter muito mais 

informações.  

E nós queríamos agradecer muito à sua presença, a tranquilidade, a fineza nas 

respostas que o senhor nos deu, participação maravilhosa. Muitíssimo obrigado, e nós 

nos colocamos à disposição para ouvi-los ao longo desta CPI para que os nobres 

deputados possam formular uma legislação que realmente dê mais segurança para quem 

contrata e de quem é contratado. 

Muitíssimo obrigado, parabéns ao senhor. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Posso me despedir? 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por favor. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Presidente Edmir Chedid, nobres 

deputadas, deputada Analice, deputada Janaina; deputados José Américo, Wellington 

Moura, Sergio Victor, Alex de Madureira, deputado Thiago Auricchio, Vinícius 

Camarinha, a todos que participaram gentilmente, agradeço as perguntas, as indagações. 

Parabenizo a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de tratar de 

um tema tão relevante para a sociedade, importante no dia a dia das pessoas. Eu vejo 

isso com muito bons olhos, essa preocupação dos senhores, um espírito público de 

tentar melhorar a qualidade do serviço público. 

Eu, realmente, como disse no início, me sinto muito feliz e à vontade de participar 

desse momento com vocês. Hoje eu tinha sessão no Tribunal às 10 horas, pedi para um 

colega participar no meu lugar, porque eu não queria simplesmente mandar uma outra 

pessoa. Acho que em respeito ao Poder Legislativo, eu queria estar presente 

pessoalmente.  

E desde já me coloco à disposição. O nosso órgão tem uma missão constitucional 

de servir à sociedade e de trabalhar também em conjunto para municiar V. Exas. de tudo 

aquilo que nós temos conhecimento técnico para essa atividade tão importante, que é a 

atividade precípua do Poder Legislativo de fiscalizar. 

Portanto, eu estou à disposição tanto nesta CPI como no trabalho de V. Exas. 

como deputados. E na próxima semana eu vou encaminhar esse levantamento que nós 

estamos fazendo. Como disse para o senhor, nós não tínhamos especificamente um 

trabalho voltado para a questão da quarteirização, mas nossa equipe está realizando, está 

levantando essas informações. E eu espero na próxima semana encaminhar e contribuir 

com os trabalhos desta comissão. 

Agradeço mais uma vez, e Deus vos abençoe aí para que possamos passar esse 

momento difícil da pandemia. 

Um forte abraço a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Amém. Muitíssimo 

obrigado. Um grande abraço ao senhor e sua família e toda a equipe. E agradeço ao Dr. 

Thiago Pinheiro Lima, que foi convidado a esta CPI, procurador-geral do Ministério 

Público de Contas do Estado de São Paulo. 
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Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço. Força, saúde e fé. 

 

O SR. THIAGO PINHEIRO LIMA - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou dar sequência ao 

segundo tema da Ordem do Dia, que é a apreciação dos requerimentos constantes da 

pauta. 

Nós ainda temos 10, 12 minutos nessa sessão. Se for necessário, a gente tem uma 

outra convocada logo em seguida desta. 

Tem o Requerimento 1, 2, 3, dois de autoria da nobre deputada Janaina Paschoal e 

do nobre deputado Delegado Bruno Lima. 

Nobre deputada Janaina, têm dado uma discussão enorme esses dois 

requerimentos. Os nobres deputados Wellington Moura já solicitou vista, o deputado 

Alex de Madureira, o deputado Vinícius Camarinha. Tenho informação que tem outros 

deputados desejando solicitar vista pela dificuldade de entendimento, de ter uma 

transparência de que se isso é tema da CPI ou não, faz parte do objeto. 

Então, eu gostaria de propor, eu sei que a senhora tem o conhecimento. Eu sou 

advogado também, e milito. A senhora tem um entendimento enorme. Sei que, com 

certeza, também acha que a qualidade dos nossos procuradores da Casa são de alta 

qualidade, prestam concurso, são estudiosos. Eu gostaria de pedir a gentileza, se a 

senhora não se opõe, com a sua concordância de encaminhar esses dois requerimentos 

para a Procuradoria Jurídica da Casa para que em uma semana nos dê um parecer: isso é 

tema da CPI ou não é tema da CPI?  

Eu vou dizer o meu pensamento como deputado, não como presidente da CPI. Eu 

sempre sou a favor de qualquer investigação, seja ela qual for e de quem for. Desde que 

ela seja feita com lisura, com transparência é o importante. Muitas vezes até é uma 

certidão para a pessoa que trabalhou, na lisura do trabalho pela (Inaudível.). 

Então, eu gostaria, com a sua concordância, de encaminhar esses dois 

requerimentos. Pedir, vou falar com os procuradores, com o chefe da Procuradoria para 

exalar esse parecer rapidamente, para que até a próxima semana a gente volte a discutir 

esse assunto. 

Tudo bem para a senhora, nobre deputada? 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Vossa Excelência só me permite uma 

manifestação, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro, pois não. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - De maneira nenhuma eu me oponho a 

essa consulta à Procuradoria. Só gostaria de antecipar que na CPI das Fake News houve 

uma consulta dessa natureza e a resposta da Procuradoria foi bastante ampla no sentido 

de que mesmo tendo um foco mais definido, quanto da instauração de uma CPI, as 

irregularidades que vão surgindo podem ser apreciadas. Para V. Exa. ter uma ideia, a 

CPI das Fake News foi instaurada para apurar irregularidades nas eleições de 2018 no 

âmbito estadual. E as testemunhas que nós estamos ouvindo são praticamente todas 

referentes às eleições federais. 

Então, a Procuradoria já foi provocada, já deu um parecer dando esse poder para a 

CPI das Fake News. Por, vamos dizer assim, analogia, eu entendo que nós também 

teríamos esse poder. E no nosso caso mais ainda, porque antes de eu fazer esse pedido, a 

comissão - o senhor vai lembrar que eu era apenas suplente - já tinha colocado como 

subtema as contratações referentes à pandemia da Covid-19, sem uma, vamos dizer 

assim, sem uma especificação de contratações quarteirizadas na pandemia. 

Então, eu entendo que tem, sim, a ver, que vai no mesmo sentido que a 

Procuradoria já falou para a CPI das Fake News, e vou além. Vários colegas têm feito 

solicitações gerais de contratos com o objetivo de buscar uma eventual irregularidade 

para a CPI investigar. 

Eu trouxe um caso em que as irregularidades saltam aos olhos. Parece-me que 

saltam aos olhos. A própria audiência que acabou de terminar mostra isso, porque o 

procurador disse que inclusive eles encontraram participações com doações para 

campanhas eleitorais por parte desse senhor. Isso inclusive para mim foi um fato novo, e 

olhe que eu estou investigando esse caso não é de hoje. Eu não tinha nenhuma 

informação de que esse senhor tinha colaborado com a campanha de quem quer que 

fosse. O procurador deu essa informação (Inaudível.). 

Então, presidente, eu não me oponho à consulta formal, tenho respeito pela nossa 

Procuradoria, que já (Inaudível.) em várias situações, mas eu entendo que inclusive 

politicamente para a Casa, se nós não fizermos essa apuração, vai ter um reflexo muito 

ruim, porque é um caso momentoso, vários governadores estão sendo alvo de buscas e 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

apreensões, de medidas até mais drásticas que, em virtude de contratos feitos em torno 

de respiradores, com isso quero deixar muito claro: não estou atribuindo nenhuma 

irregularidade ao governador, nem ao secretário, nem para ao anterior, nem para o atual, 

mas me parece ser um dever nosso apurar, até para dar uma resposta para a sociedade. 

Então, eu não me oponho, mas eu quero deixar registrado aqui que entendo que é 

nossa competência, e entendo que é nosso dever, sobretudo diante dos depoimentos que 

foram prestados aqui mesmo nesta CPI, entendeu? Mas não me oponho. Não me 

oponho; vamos ouvir os procuradores. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tudo que for assunto 

conexo que fale de quarteirização é objetivo desta CPI. Nós queremos ir a fundo. Só 

queria uma garantia, porque depois quem defende a Assembleia são os procuradores da 

Casa. A senhora sabe disso. 

E já que eles têm um pensamento, uma opinião formada, como diz a senhora, 

sobre a CPI das Fake News, que eu também participo, estou aprendendo muito lá… 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ah, é verdade, é verdade. O 

senhor sabe que eu não estou aumentando. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - (Vozes sobrepostas.) Eu vou 

encaminhar a eles tudo. Peço à senhora também, à sua assessoria, que faça contato com 

eles, fornecendo, subsidiando demais documentos para que eles já possam nos retornar 

rapidamente, e a gente dá prosseguimento a tudo isso. 

Quero já, desde antemão, já agradecê-la pela consideração, entender esse 

processo, que é rápido. 

Muitíssimo obrigado. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tudo bem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós temos o Item 3 da 

pauta.  

Então, eu vou encaminhar o Item 2 da pauta para que a Procuradoria da Casa, por 

gentileza, no prazo mais rápido possível, possa nos dar um parecer quanto a essa dúvida 

colocada, se isso é o tema da CPI, objeto da CPI, quarteirização. 
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Item 3 da pauta. 

Requerimento datado de 24 de julho de 2020, do nobre deputado José Américo. 

Requerimento de nº 23. “Requeiro que seja requisitado ao Exmo. Sr. Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a fim de que forneça as informações de 

documentos adiante relacionados: 

1 - Relatório contendo informações relativas e irregularidades apontadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao tema quarteirizações de 53 contratos 

firmados com o governo do Estado; 

2 - Relatório contendo informações relacionadas aos 53 contratos que foram 

apontados problemas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Relatório 

contendo informações sobre os 37 contratos (Inaudível.) pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo por quarteirizações irregulares; íntegra das decisões proferidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos contratos relacionados aos Itens 1, 2, 3 e 

5; relatório contendo todos os encaminhamentos determinados pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo decorrentes das decisões proferidas, tais como: termos de 

ajustamento de conduta, os TACs, denúncias ao MP; três, os relatórios de que tratam os 

Itens 1, 2 e 3 deverão conter: “a”: nome da organização social saúde glosadas; “b”: 

descritivo de seus contratos de gestão e objetos; “c”: valores contratuais; “d”: ato ou 

atos irregulares apontados com: “d-1”: descritivo de subcontratações; “d-2”: metas não 

cumpridas; “d-3”: fraudes; “d-4”: outras violações. Em discussão o Requerimento, o 

Item 3 da pauta, do nobre deputado José Américo. 

 

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

Presidente. 

 

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

Wellington. 

 

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

gostaria de uma informação do deputado José Américo, meu amigo de trabalho, sobre o 

seguinte: em relação ao tema dos 53 contratos firmados, como V. Exa. chegou nesse 

número, de que são 53 contratos que foram apontados? Porque eu li até a justificativa 

para tentar entender, e não entendi. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Foi dito aqui pelo presidente do 

Tribunal. O presidente do Tribunal falou em 53 contratos. Esses números foram obtidos 

com ele. No dia em que ele veio aqui, ele falou de 53, e falou dos 37 também. Só isso. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito. Era só isso, 

Sr. Presidente. 

 

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

Wellington Moura. Continua em discussão. (Pausa.) Nenhum orador mais inscrito, está 

encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, na forma normal. Como estamos em videoconferência, é nominal. Passo 

a fazer a chamada. Como vota a nobre deputada Janaina Paschoal?  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - “Sim”, a deputada Janaina 

Paschoal. Nobre deputado José Américo, autor do Requerimento. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Voto “sim”. Eu voto “sim”, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - “Sim”, Excelência. Nobre 

deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

Camarinha. Nobre deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto “sim”, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” a nobre 

deputada Analice Fernandes. Nobre deputado Thiago Auricchio. Ele não está 

conseguindo entrar. Nobre deputado Wellington Moura, como vota? 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto “sim”, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre 

deputado. Nobre deputado Sergio Victor. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, nobre deputado Sergio 

Victor. Nobre deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”, nobre deputado 

Alex de Madureira. Este deputado também vota “sim”. 

Item nº 4. Requerimento datado de 24 de junho, nobre deputado José Américo, 

Requerimento nº 24, requer seja convidado para prestar esclarecimentos a esta CPI o Sr. 

Osmar Nickiwi Morowak, coordenador da Comissão de Análise de Contas das 

Organizações Sociais de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo é saber 

como a Comissão que aprova as contas das organizações sociais de Saúde vêm tratando 

as quarteirizações excessivas e, muitas vezes, irregulares dos serviços prestados pela 

mesma. Em discussão. Travou. Travou o áudio. Os senhores estão me ouvindo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT- Estamos ouvindo, presidente. 

 

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

Américo, o senhor me permite, eu sei que não precisa, é regimental, solicitar vista desse 

tema por hora? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Como? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Existe um Requerimento de 

um nobre deputado que deu entrada na Comissão hoje, vai ser pautado na próxima 
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semana, solicitação de todas essas informações - eu só estou tentando adiantar um 

pouquinho - antes de aprovar esse requerimento da vinda. Eu encaminharia todas as 

informações pertinentes e depois a gente o traria, aprovaria, o Requerimento com a 

vinda dele aqui com a gente já tendo analisado toda a documentação encaminhada aqui. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Quem vai encaminhar essa 

documentação para nós, Sr. Presidente? Estou perguntando porque travou um pouco. 

Quem vai encaminhar essa documentação? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O deputado Vinícius 

Camarinha protocolou um Requerimento hoje solicitando todas essas informações por 

escrito. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, como ele fez isso, eu 

estou tentando adiantar um pouquinho. A gente recebe toda essa documentação e depois 

a gente vota esse Requerimento caso seja necessário, para que aqui ele venha e explique 

tudo. Pelo menos a gente analisa um pouco essa documentação. Pode ser? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está bom. Pode ser, Sr. Presidente. Só 

queria justificar uma coisa muito rápida, que é o seguinte: essa comissão é uma 

comissão que na minha opinião tem sido conivente, aliás, ela tem sido, não vamos dizer 

“conivente”, ela tem sido ineficaz na análise das contas. E o Sr. Osmar é uma pessoa 

com que eu tenho contato, que eu pertenço a essa Comissão. O nosso Osmar é o grande 

agente de aprovação de tudo, em cima das informações que são informações muito 

ruins, muito débeis, que os membros da Comissão recebem. E o Sr. Osmar é um cara 

com quem eu até tive uma pequena altercação na reunião passada porque ele já estava 

irritado porque eu estava falando, porque eu estava falando por três minutos. Ele é uma 

pessoa muito difícil. Mas de qualquer forma concordo com V. Exa., vamos chamar as 

informações, vamos ler as informações. E quando a gente convoca ele, ele não tem 

nenhum problema. Estou de acordo, Sr. Presidente. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre deputado 

Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, eu queria, semana 

passada, por razões pessoais, todo mundo sabe que eu estou com um bebê em casa, eu 

me ausentei no período final da CPI e (Vozes sobrepostas.) me disseram da fala do meu 

querido amigo, um dos melhores deputados que nós temos na Casa, o deputado José 

Américo, das razões de eu ter pedido vista. E foi justamente para eu poder, presidente, 

eu tenho achado que nós estamos caminhando bem, a CPI ouviu o Tribunal de Contas, 

tivemos uma audiência hoje maravilhosa com o Ministério Público de Contas. Nós 

estamos caminhando na busca de elementos para que esses elementos sejam realmente 

apurados.  

Mas em alguns momentos eu acho exaustivo nós ficarmos ouvindo, ouvindo, 

ouvindo. Eu acho que a gente precisa começar agora a checar documentos. Foi por isso 

que eu pedi vista, para melhor examinar, com todo o respeito ao meu amigo deputado 

José Américo, que é um dos melhores deputados que nós temos na Casa, com uma 

experiência enorme na Administração Pública, trabalhou na Prefeitura de São Paulo 

como secretário. Eu não pude aqui dizer as razões do meu pedido de vista porque eu 

estava ausente, viu deputado? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu insisti na reunião passada... 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - E eu não tive condições de lhe... O 

respeito que merece, apesar de ser regimental qualquer vista, mas eu deveria lhe dizer 

dessas minhas razões. E apresentei um Requerimento para que essas informações 

possam vir por escrito, e que se não forem suficientes, nós tomaremos outras 

providências. Então, Sr. Presidente Edmir, essas são as minhas colocações. Acho que a 

gente precisa começar agora a trazer mais eficiência para o nosso trabalho. É claro que o 

trabalho está sendo eficiente, mas agora buscarmos mais um trabalho de campo. Era 

isso, Sr. Presidente. Obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Para Questão de 

Ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, 

Sr. Presidente. Eu queria só reparar aqui para o Vinícius dizendo que eu fiquei um 

pouco agastado na reunião porque não tinha uma justificativa. Eu nem sabia direito 

também quem é que estava pedindo a vista. A explicação do Vinícius Camarinha me 

tranquiliza, está ótimo. E eu queria inclusive pedir desculpas por eu ter ficado um pouco 

irritado e tal. Queria pedir desculpas, que a explicação do Vinícius está absolutamente 

correta. Muito obrigado. 

 

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

Deputado Wellington Moura com a palavra. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, até em 

relação a alguns questionamentos que eu queria fazer: a CPI já recebeu alguma 

denúncia por email no email da CPI? E, se sim, é possível disponibilizar a todos nós 

deputados? Segundo: durante a última oitiva com o Ministério Público, fiz algumas 

perguntas que ficaram sem respostas, e pediram para encaminhar o ofício dessa 

Presidência solicitando das perguntas em aberto. Gostaria de saber se V. Exa. poderia, 

então, encaminhar essas perguntas? Eu até mando para V. Exa. quais foram as 

perguntas. 

 

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

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E a outra coisa é com 

relação aos Requerimentos da CPI que já foram aprovados até o momento. Como está o 

andamento? Já foram despachados aos destinatários? Já foi recebido algum documento? 

E a Presidência poderia disponibilizar à CPI uma planilha atualizada, também - uma 

sugestão, talvez, presidente - semanalmente, para que a gente acompanhe os 

Requerimentos que foram aprovados, especialmente sem saber, para sabermos os prazos 

reais dos Requerimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, excelência. A 

CPI ainda não recebeu denúncia através de email. Toda a documentação está sendo 

despachada. Ainda não recebemos documentação dos questionamentos e dos 
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Requerimentos que os Srs. Deputados fizeram. Nós vamos, então, com muita alegria, 

acatar a sua sugestão muito oportuna, diga-se de passagem; fazer semanalmente um 

relatório e encaminhar para todos os senhores, para que tenham mais clareza do que está 

chegando, do que está indo, e o que falta, até para a gente ter um controle. Muito 

obrigado, deputado Wellington. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Os prazos, não é, Sr. 

Presidente, mas passaram-se 30 dias e eles ainda não retornaram. A gente toma outras 

medidas aqui na CPI. 

 

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

deputado Wellington Moura. Quando o deputado José Américo começou a falar, a usar 

a palavra, eu falei: “puxa, a Comissão está funcionando, a Comissão...”. Eu falei: “puxa, 

ele está falando da CPI, a gente está reunindo, chamando todo mundo, a Comissão não 

está funcionando?” Depois que eu entendi que não era a Comissão de que nós 

participamos, a CPI, e, sim, aquela Comissão de Análise de Contas das Organizações 

Sociais da Secretaria de Saúde. Eu falei: “nossa, está todo mundo implicando aqui”. 

Depois eu entendi. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A nossa CPI está funcionando 

brilhantemente, e com a sua condução, melhor ainda, viu? Está muito boa, estou 

gostando muito da CPI e da sua condução, viu? É a Comissão da Secretaria, não tem 

nada a ver com a nossa CPI. 

 

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

 

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

 

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

Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu gosto muito dessa conversa 

entre vocês. Eu também fiquei assustada. Na hora, eu falei: “Meu Deus”. Eu acho que 

nós estamos trabalhando bastante, e tem sido muito produtiva. Mas eu acho que é 
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pertinente a minha pergunta, até porque desde que eu atuo como parlamentar, sempre 

estive na Comissão de Saúde, e vejo que a Comissão indica esses dois membros da 

própria Comissão, que são dois parlamentares da Comissão de Saúde, para fazerem 

parte da Comissão de Avaliação das OSs dentro das secretarias. Eu acho muito 

pertinente ouvir também essas dificuldades que o deputado José Américo coloca, e 

também ouvir o outro membro, que é o deputado Alex de Madureira.  

Quais seriam essas dificuldades dos nossos colegas detectarem melhor, nessa 

avaliação dentro da Comissão, uma prestação de contas? O que tem faltado no 

entendimento da gente? Falta transparência? Falta o quê? Eu não entendi. Eu queria que 

o deputado José Américo e auxiliasse, me ajudasse, a entender o nosso papel dentro da 

Comissão, e até onde a gente pode caminhar, até para que a nossa postura, nossa 

conduta, nossa atuação, se aprimore a cada dia dentro desta Comissão, e dentro da 

Comissão de Saúde também. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tá. Excelência, eu posso... 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. 

Presidente. Eu vou precisar me ausentar, mas eu estarei conectado por telefone. Vou 

precisar me retirar agora, mas estarei conectado por telefone, só pedir licença aos 

colegas, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, excelência. Então, 

eu solicito à deputada Analice Fernandes, antes que o nobre deputado Alex responda, 

vamos terminar de votar os dois Requerimentos? Pode ser, nobre deputada? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Claro, claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, vamos lá. Do Item nº 

4 eu solicitei vista. Item nº 5: Requerimento datado de 29 de julho, da nobre deputada 

Analice Fernandes e do nobre deputado Wellington Moura, Requerimento nº 27, requer 

nos termos regimentais seja enviado ofício ao Cremesp, Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo, e ao Coren, Conselho Regional de Enfermagem do 

Estado de São Paulo, no sentido de que esses órgãos de classe possam auxiliar a 

presente CPI no que concerne aos contratos quarteirizados das áreas de organizações 
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sociais de Saúde; quanto às várias denúncias de fraudes nas contratações de médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores para discutir, em votação. Como 

vota a nobre deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” a deputada 

Janaina Paschoal. Como vota o nobre deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Como vota o 

nobre deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Como vota a 

nobre deputada Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto “sim”, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Como vota o 

nobre deputado Thiago Auricchio? Não tem conexão ainda. Nobre deputado Wellington 

Moura, como vota? 

 

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

Presidente. Eu voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Como vota o 

nobre deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Como vota o nobre 

deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Este deputado 

também vota “sim”. 

Item nº 6: Requerimento datado de 31 de julho, do nobre deputado Thiago 

Auricchio (Vozes sobrepostas.) procurador geral de Justiça de São Paulo, Dr. Mário 

Luiz Sarrubbo, para que envie a esta CPI relatório de todos os Inquéritos e 

procedimentos abertos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo que se 

relacionam com apuração de irregularidades em contratos de quarteirização praticados 

nos ajustes firmados pelo governo do estado de São Paulo com o terceiro setor. Em 

discussão. (Pausa.) Não havendo oradores para discutir, encerrada a discussão. Em 

votação. Como vota a nobre deputada Janaina Paschoal?  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” a nobre 

deputada Janaina Paschoal. Como vota o nobre deputado José Américo?  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre 

deputado José Américo. Como vota o nobre deputado Vinícius Camarinha? Conectou. 

Vai conectar rapidinho aí. Justificou. Como vota a nobre deputada Analice Fernandes? 

Nobre deputada Analice Fernandes vota “sim”. Estou vendo ela dar um “sim” lá. Vota 

‘sim” a nobre deputada Analice Fernandes. Nobre deputado Thiago Auricchio. 

Desconectado. Nobre deputado Wellington Moura, como vota?  

   

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu voto “sim”, Sr. 

Presidente.   
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre 

deputado Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor.  

   

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, Sr. Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre 

deputado Sergio Victor. Nobre do deputado Alex de Madureira.   

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Voto “sim”, Sr. Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre 

deputado Alex de Madureira. Aprovado o requerimento. Encerramos a pauta e, voltando 

um pouquinho, nós temos uma convocação. Eu só quero dar ciência aos senhores 

deputados, antes que o deputado Alex de Madureira, que vai responder a nobre 

deputada Analice Fernandes sobre como funciona a comissão. Eu também tenho alguma 

coisa para falar sobre essas comissões de acompanhamento.   

No dia 12, quarta-feira, 12 agosto, às 10 horas da manhã, está agendada a oitiva 

da Dra. Tarcila Reis Jordão. Ela é subsecretária de parcerias da Secretaria de Governo, e 

do senhor Nelson Raposo de Melo Júnior responsável pelo setor de parcerias sociais.  

Às 12 horas, agendada a Dra. Ruth Helena Pimentel de Oliveira, presidente da 

Corregedoria Geral de Administração. E já está agendada, dia 19 de agosto, quarta-feira, 

a oitiva do Sr. Renilson Rehem, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações 

Sociais de Saúde, Ibross.   

Temos ainda oitivas aprovadas e aguardando a definição de data do Dr. Maurício 

Faria, Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do estado de São Paulo.  

Dois. Do Hospital de Campanha do Anhembi e Ibirapuera. Vital Passos Junior, 

Cassiano Ricardo da Silveira, Ronaldo (Inaudível.), Harumi Ishikawa, Victor Vilela 

Dourado, Eliana Leoni.  

Item 3. Cláudio Alves França, presidente do Iabas.  

Eram essas as manifestações que eu queria fazer, e passar a palavra então ao 

Deputado Alex de Madureira.   

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde 

para quem almoçou. Eu não almocei ainda, então é bom dia.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nem eu.  

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Bem, respondendo a deputada Analice 

Fernandes... Pela legislação vigente, nós temos uma comissão de acompanhamento das 

organizações sociais e dos contratos.   

Essa comissão funciona da seguinte forma. Ela analisa friamente o material 

apresentado, da prestação de contas das organizações sociais. Ou seja, prestação de 

contas de quantidade de trabalho realizado. Existem os contratos, existem as metas que 

as organizações sociais têm que cumprir.   

Uma vez cumpridas ou não essas metas, é feito um relatório geral, pela Secretaria 

de Saúde do estado, e esse relatório é levado a essa comissão, que tem membros da 

sociedade, tem membros do Legislativo, tem membros da Secretaria de Saúde do estado 

e tem membros também representantes das organizações sociais, simplesmente para 

apreciação e possível aprovação ou não dos relatórios apresentados.  

Nós não temos gestão nenhuma na formulação desses relatórios. Esses relatórios 

são formulados por um departamento da Secretaria de Saúde do estado, que faz a 

medição em cima daquilo que as organizações sociais enviam para a Secretaria de 

Saúde do estado.  

Então, eu não sei qual é a dificuldade do deputado José Américo. Ele vai poder 

explanar quais são as dificuldades que ele está encontrando. Eu participei de todas as 

reuniões, desde a primeira reunião. Eu entendi a dinâmica dessa comissão. É uma 

comissão que aprova ou não os relatórios. No caso, o deputado Zé Américo não é 

obrigado a aprovar. Ele pode votar contrário.  

É como aqui na comissão. É apresentado um requerimento. Se você é favorável, 

você vota a favor. Se você é contra, você vota “não”. Nós não temos ali mecanismos de 

questionamento. Nós participamos friamente dos resultados.   

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - (Inaudível.) 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Depois Deputado José Américo, daqui 

a pouquinho o senhor fala. Com todo o respeito ao senhor, mas daqui a pouquinho o 

senhor fala. Deixa eu terminar primeiro.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É que eu não estou entendendo o debate. 

Eu não estou entendendo.   

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Depois a deputada Analice explica 

para o senhor qual é a dúvida dela. Ela tinha uma dúvida de como funciona essa 

comissão, e se o senhor está tendo algum problema lá, porque o senhor está 

apresentando um requerimento falando sobre o assunto...  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB -  Para entender. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Para entender qual é a dinâmica disso. 

Por que essa provocação à comissão de acompanhamento?   

Então, só finalizando, friamente é isso. Nós participamos como membros do 

Legislativo, escolhidos dois membros da Comissão de Saúde para estar participando 

dessa comissão de acompanhamento. Na realidade, é só a apresentação dos resultados, e 

nós dizemos se somos favoráveis ou não aos relatórios que são apresentados. Não temos 

nenhuma gestão, e nem... Nós temos acesso aos relatórios, que são mandados com 

antecedência, até para que a gente analise, para que a gente olhe e diga se está coerente 

ou não.  

Tem organizações sociais que realizam a mais, tem outras que realizam a menos, e 

quando realiza a menos, recebe menos e quando realiza a mais, existe essa discussão do 

tal do extra teto ou não, que geralmente a Secretaria de Saúde não tem feito. Era uma 

discussão do Iamspe, sobre teto, extra teto, e hoje não existe mais isso, não é feito mais. 

É muito transparente, muito transparente.  

Então, até eu sei que eu estava na reunião no dia que o deputado José Américo 

teve um desentendimento com o Dr. Mikio. Eu estava participando. Acho que foi uma 

falta de comunicação. Até porque no ambiente virtual a gente tem muito isso. Um fala 

uma coisa e não entende. É tudo muito frio. Nós não estamos próximos para ter esse 

calor da conversa, da discussão.   

Acho que isso contribuiu. Infelizmente, depois eu conversei com o deputado José 

Américo, conversei com Dr. Mikio. Os dois se gostam os dois se respeitam. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não. 
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O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu acho que faltou ali na hora esse 

diálogo um pouquinho melhor.   

Essa é a minha posição. O deputado José Américo pode dizer o contrário. Ele 

acha que foi destratado ali em uma reunião, ou desrespeitado de alguma forma. Eu não 

vi dessa forma. Eu acho que nós temos que nos entender. Só isso.  

Obrigado, presidente.   

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu que agradeço, viu, deputado 

Alex, por toda a...  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem Sr. Presidente.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - (Inaudível.) nobre deputado 

José Américo.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu entendi o que o Alex falou. Eu acho 

que o Alex é uma pessoa sempre muito séria, e fala as coisas direito, e não tem 

problema nenhum. Eu só não entendi porque a discussão está sendo feito agora.  

Houve uma proposta de Vossa Senhoria para que a gente esperasse as respostas 

dadas ao requerimento do Vinícius Camarinha, e depois a gente tomaria uma decisão 

sobre convocar ou não. Eu, para mim, tranquilo. Se o que vier de informação de lá 

estiver a contento, está bom. Não tem problema agora. Agora, se não estiver a contento, 

eu vou convocar o Dr. Mikio, nem que seja para ir na Justiça.  

Agora, nós deixamos isso para uma outra reunião. Por que a gente está discutindo 

agora isso? Isso é o que eu não entendi. Só isso.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência. Até para 

explicar, Excelência. Eu acho que foi uma confusão de entendimento. A deputada 

presidente da Comissão de Saúde, a nobre deputada deputada Analice Fernandes, queria 

saber do senhor, como presidente da Comissão de Saúde, aproveitando, já que a 

Comissão de Saúde (Inaudível.) do senhor e do Alex de Madureira, como se dá essa 

reunião e o que pode-se aprimorar nessas reuniões.  

Então a discussão não foi se o Mikio viria, se o Mikio não viria, ou como ele 

tratou Vossa Excelência.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, isso para mim é secundário.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Era para saber o que nós 

temos... Eu entendi que a deputada deseja saber o que precisa modificar, quais são as 

deficiências, para que a gente possa ajustar, e eu vou dar aqui, se o senhor me permite, o 

que eu penso sobre isso.  

Eu fui indicado também pela Assembleia Legislativa para representar a 

Assembleia nessa comissão de acompanhamento e fiscalização lá na Artesp, e eu me 

sentia, e também o deputado que me acompanhava... Duas pessoas fora do ambiente, 

porque já chegava tudo pronto, tudo ajustado.  

Faziam uma apresentação de cinco, dez minutos, e a gente assinava a ata. Então, 

eu sempre assinava a ata dizendo o seguinte. Estou aprovando pelo que eu vi aqui no 

momento, apresentado no vídeo, e não tudo aquilo que eles já tinham feito o estudo, 

porque a gente não recebe estudo nenhum antes, deputada. Não sei se na Saúde é a 

mesma coisa, mas na Artesp é assim.  

Tem uma pauta para aprovar as contas da Artesp, aprovar não sei o quê das 

concessionárias, que estão lá conforme fiscalização da Artesp, cumprindo contrato. É 

uma reunião muito fria, onde não há um aprofundamento, para que os deputados que 

representam a Assembleia, e que devem retornar à comissão a que eles pertencem, para 

estar passando o que aconteceu naquela secretaria. A gente não tem embasamento 

nenhum para fornecer.  

Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que modificar. Não sei se é assim 

que acontece na Saúde, José Américo e Alex de Madureira.  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito boa a fala de V. Exa., viu, 

presidente? Eu acho que era realmente nesse sentido, na condição de que aqueles que 

são representantes da Comissão de Saúde dentro desta comissão pudessem trazer para a 

comissão pertinente algumas observações, para que a gente pudesse melhorar essa 

relação dos membros que compõem esse conselho.   

Porque nós não podemos participar como meros figurantes dentro de um processo. 

Eu acho que, se a Assembleia tem duas pessoas representando o Parlamento, e não tem 

direito à palavra, somente a voto, se as informações são precárias, se são deficitárias... A 

minha pergunta, realmente, foi nesse sentido, de nós trazermos alguns ingredientes, para 
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que talvez criasse um mecanismo de ampliar esse processo de fiscalização feito pelos 

deputados dentro dessa comissão.  

   

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

dessa forma que eu entendi. Deputados José Américo e Alex desejam fazer mais alguma 

colocação sobre o tema?  

   

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

gostaria hoje de agradecer, porque eu achei que a reunião foi muito produtiva com o 

promotor, e o deputado fazer a pergunta e ter a resposta...  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Alex. Deixa eu só falar rapidinho. Eu 

preciso sair por uma questão pessoal.   

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pode falar, Zé. Você é deputado, você 

pode falar a hora que você quiser. Além disso, você é meu amigo.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A sua fala (Inaudível.) perfeitamente. A 

sua fala e a fala final agora da Analice me deixaram tranquilo, satisfeito. Estou 

satisfeito. Vamos conversar depois, quando vierem as informações e tal. Eu acho que 

está tudo bem. Para mim, está tudo bem, está resolvido.   

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Zé, você não sabe, deputado Zé 

Américo, como que eu admiro o senhor. O senhor não imagina como eu admiro o 

senhor.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu admiro mais ainda o senhor, pelo seu 

caráter e pela sua capacidade, e a Analice eu nem preciso falar.  

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, um abraço. E eu quero 

parabenizar aqui hoje, Wellington, o nosso presidente, Edmir Chedid, pela condução do 

trabalho. Foi muito produtivo, proativo. Foi fantástico hoje. Parabenizar o nosso 

presidente e a nossa vice-presidente, deputada Analice, e amanhã é aniversário, Edmir. 

Então, se vira, vai ter que arrumar bolo para nós.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou fazer um porco no 

rolete aqui, sem aglomeração.  

   

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Aí sim.  

   

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Os dois são dois craques. A Analice e o 

Edmir são dois craques. Um beijo e um abraço para vocês, gente. Estou saindo 

correndo. Tchau.  

   

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

quero me estender. Que as próximas CPIs que acontecerem com algum convidado ou 

convocado possam ser da mesma forma de hoje, porque eu achei que foi muito 

produtivo.  

Obrigado, Sr. Presidente.  

   

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

Wellington Moura. Também acho, desde que haja ali uma rapidez, para a gente ser 

objetivo (Inaudível.).  

Quero agradecer a todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que participaram, 

desejando-lhes saúde, alegria, muito trabalho, continuidade da dedicação no mandato 

de todos vocês. (Inaudível) pelo estado de São Paulo. Dou por encerrada a presente 

sessão, agradecendo a presença de todos, a TV Assembleia, toda a estrutura, nossa 

secretária e ao presidente, Cauê Macris.   

Parabéns a todos.  

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - (Inaudível.) presidente.   

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nossa vice-

presidente, presidente da Comissão (Inaudível.).   

   

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Bem rapidamente, só para desejar 

amanhã para você, presidente querido, amigo, verdadeiro, transparente, um dia 

abençoado, maravilhoso, um feliz aniversário amanhã.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, 

Excelência.   

   

  O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Parabéns, Edmir. Um abraço.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Obrigado a 

todos. Vamos poder comemorar juntos um dia, se Deus quiser. Um grande abraço a 

todos. Muito obrigado.  

   

* * * 

   

- Encerra-se a reunião.  

   

* * * 

 

 


