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* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aberta a 9ª reunião da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato de nº 24, de 2020, com a 

finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos 

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

Estado de São Paulo com o terceiro setor. 

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados e passo a fazer a 

chamada oral, conforme a posição na mesa. Nobre deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, presidente. 

 

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

Janaina Paschoal. 

Nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Estou aqui. 

 

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

José Américo. 

Nobre deputado Vinícius Camarinha. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Desculpe. Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente, excelência. Presente 

o nobre deputado José Américo. 

Deputado Vinícius Camarinha. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, Sr. Presidente. Desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Seja bem-vindo, nobre 

deputado Vinícius Camarinha. 

Nobre deputada Analice Fernandes. (Pausa.) Nobre deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Thiago Auricchio. 

O nobre deputado Wellington Moura passou por uma cirurgia e está se recuperando. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Sr. Presidente, só para anunciar a minha 

presença aqui. Desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Vinícius 

Camarinha presente. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presente, presidente. Um abraço. Bom 

dia para o senhor, os colegas deputados, os convidados da comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para o senhor também. Que 

linda essa bandeira aí. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Visual legal, jovem. 

Nobre deputado Thiago Auricchio já presente. Nobre deputado Sergio Victor. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Presente, presidente. 

 

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

Sergio Victor. 
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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.  

Este deputado também se faz presente. 

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Para que seja dispensada a leitura da 

Ata, presidente. 

 

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

Vossa Excelência. Fica dispensada a leitura da Ata. 

Nós temos a Ordem do Dia de hoje, Sras. e Srs. Deputados: proceder às oitivas da 

Sra. Tarcila Reis Jordão, subsecretária de Parcerias da Secretaria de Governo, do Sr. 

Nelson Raposo de Mello Junior, que é o coordenador de Parcerias Sociais, e temos 

requerimentos para serem votados. 

Quem quiser fazer inscrição, para fazer, depois da oitiva da Dra. Tarcila e do 

Nelson, a gente vai escrevendo pelo chat como sempre.  

Eu queria, então, para pedir para a Dra. Tarcila Reis que pudesse falar um 

pouquinho sobre o papel nesse setor. Vou fazer um breve relato, Dra. Tarcila e Dr. 

Nelson, até porque fui eu que solicitei a convocação, fiz o requerimento. 

Desde janeiro de 2015 a Secretaria de Governo tem responsabilidade de conceder 

a qualificação de organização social às entidades do terceiro setor que pleiteiam tal 

qualificação. A estrutura da Secretaria do Governo tem essa incumbência, ficou com a 

Subsecretaria de Parceria, que é a Dra. Tarcila, que é a subsecretária, que atua nas 

parcerias com o terceiro setor por meio da unidade de parcerias sociais, chefiadas pelo 

Dr. Nelson, presente. 

Além de auxiliar a qualificação das organizações sociais do estado de São Paulo, 

cabe aos setores chefiados pelos convidados monitorar, promover estudos, avaliar o 

modelo e adotar medidas para o seu aprimoramento.  

Nós queremos ouvir um pouquinho sobre as parcerias do governo com o terceiro 

setor nas áreas sociais e conhecer um pouco mais sobre esses procedimentos, que, na 
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prática, procedem à concessão da qualificação de uma entidade como organização social, 

seja Saúde, Cultura ou para atuar em outra pasta.  

Além disso, a percepção da CPI das organizações sociais de Saúde, que funcionou 

em 2018, essa CPI também já ouviu o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público 

do Estado, o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas.  

Muitos problemas e irregularidades que foram tratados na execução dos contratos 

de gestão, convênios e outros ajustes com o setor que implica em repasse de recursos 

públicos poderiam ser evitados com um monitoramento na fiscalização mais eficaz da 

execução desses contratos, o que passa, inclusive, por uma maior transparência das 

informações que envolvem a prestação desse serviço. 

Então eu gostaria de ouvir um pouco a Dra. Tarcila e, depois, o Dr. Nelson a respeito 

desses aspectos. Foi aí que nós formulamos o convite aos senhores, para que explicassem 

como se dá todo esse procedimento inicial. Depois, para falar, pelo o que eu entendo, para 

cada secretaria que tenha interesse em fazer e a necessidade da contratação. 

Então, eu queria dar as boas vindas à Dra. Tarcila e ao Dr. Nelson. Passo a palavra 

à senhora, agradeço a vocês pela presença, mesmo que virtual. Logo mais, se Deus quiser, 

vamos poder nos ver e trocar mais ideias aqui, na Assembleia, vocês aí no Palácio. 

Então, quero passar a palavra à senhora, para que dê um breve currículo, o Dr. 

Nelson em seguida, e a senhora fazer uma apresentação, o que a senhora puder nos trazer 

para contribuir com essa CPI, que tem o intuito, ao final, de propor uma nova legislação, 

que aprimore todo esse modelo. 

Muito obrigado pela presença. Com a palavra, a senhora. 

  

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Bom dia a todos. Bom dia, presidente, bom 

dia, deputados. Eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de fazer esse 

diálogo institucional com os senhores. 

Infelizmente não é presencialmente. Eu, como baiana, adoraria conhecer a Casa 

Legislativa do Estado de São Paulo, fazer esse diálogo pessoalmente. Quem sabe em outra 

oportunidade terei a possibilidade de (Inaudível.) os trabalhos de vocês. 

A gente preparou uma apresentação para dar um panorama geral de qual é a atuação 

da Subsecretaria de Parcerias com o terceiro setor, com as organizações não 

governamentais. Você consegue compartilhar a Subsecretaria de Parcerias como um todo, 

ela surgiu muito inspirada a ser um ramo de estruturação de um projeto de parcerias no 

estado de São Paulo. 
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Todos os projetos de concessão, de PPP, a gente tem um papel de coordenar essa 

estruturação e garantir a excelência técnica da implementação desses projetos. Dado que 

havia essa equipe de excelência, que seguia essa lógica de “hub” de concentração, a 

unidade de parcerias sociais também foi criada dentro desse guarda-chuva da 

Subsecretaria de Parcerias com a finalidade de desenvolver, pelo menos, dois objetivos 

principais. 

O primeiro objetivo é o de conferir mais transparência a essas parcerias sociais. A 

gente vê que diversas dessas parcerias são feitas com as secretarias finalísticas de forma 

muito fragmentada, com muita capilaridade, com muita agilidade, mas muito 

fragmentado. 

Então, olha, faria sentido ter, dentro da Secretaria de Governo, aproveitando a 

Subsecretaria de Parcerias, utilizar esse corpo técnico para concentrar essas 

informações  e dar transparência a essas informações. 

Uma segunda finalidade é observar como a gente poderia melhorar os indicadores 

dessas parcerias sociais. Dado, de novo, que essa equipe da Subsecretaria de Parcerias 

está habituada a desenvolver contratos complexos, com indicadores de desempenhos 

complexos, aproveitar parte dessa equipe para ter um olhar mais atento, mais sofisticado 

em relação a esses indicadores das parcerias sociais fazia muito sentido, então se criou a 

unidade de parcerias sociais.  

É óbvio que a gente tem quatro, historicamente o estado de São Paulo foi se 

desenvolvendo em relação às parcerias sociais, quatro secretarias finalísticas que, de fato, 

têm uma preponderância nesse setor, mas todas as outras também abertas. E a gente 

funciona como esse núcleo de coordenação e articulação para o desenvolvimento dessas 

parcerias. Pode passar, por gentileza. 

Aqui é um pouco como que funciona essas três vertentes da unidade de parcerias 

sociais. A primeira, as parcerias com as organizações da sociedade civil, que a gente 

brinca que é um pouco o termo de parceria, um tipo de parceria um pouco mais 

simplificado quando comparado com as organizações sociais, que, elas sim, já conseguem 

firmar contratos de gestão cujo valor de montantes envolvidos e complexidade do tipo de 

parceria já aumentam em grau. 

E, finalmente, os negócios com impacto social mensurável, que não existem em 

nenhum outro lugar do Brasil. A gente está estudando projetos pilotos ainda, a ideia de se 

inspirar naquilo que acontece, notadamente no Reino Unido, trazer essa experiência para 

cá para fazer contratos de impacto social, possibilitando, portanto, que a qualidade da 
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execução desses contratos esteja diretamente relacionada com a remuneração ao fim do 

contrato. 

Então é um tanto quanto aplicar a mesma lógica de compensações e remunerações 

daquilo que a gente usa nas parcerias mais complexas. Pode passar, por gentileza. 

Aqui, para dar um pouco de histórico para os senhores. Em 2015, com o Decreto 

61.036, foi criada a Subsecretaria de Parcerias e Inovação do estado de São Paulo com a 

lógica de auxiliar o secretário de governo, que tem, ele, a competência de qualificar essas 

organizações sociais. 

Em 2019, e isso eu posso falar de testemunho pessoal, porque entrei aqui em 

fevereiro de 2019, foi lançado um decreto que consolida uma daquelas finalidades que eu 

tinha apontado para os senhores, que é a finalidade de dar transparência. A gente, com o 

decreto, instituiu o portal eletrônico das organizações sociais, onde, portanto, para além 

de todas as secretarias finalísticas identificarem esse ramo, elas terem a obrigação de 

alimentar esse portal e conferir a transparência, que é a razão subjacente da consolidação 

desse núcleo dentro da Secretaria de Governo. Então, a instalação desse portal, a criação 

desse portal é parte fundamental para que a finalidade, transparência, se implemente e 

seja bem-sucedida. 

E aí, finalmente, em 2020, mais recentemente, aí é um pouco para os senhores 

entenderem a dinâmica da reestruturação do governo, a gente foi à Subsecretaria de 

Parcerias, foi transferida para a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, que fica aqui 

também, no Palácio, que tem como competência articulação, coordenação e avaliação 

contínua das atividades pertinentes à Lei Complementar 841. Pode passar. 

Um pouco das atividades que a gente vem realizando, em 2019. A equipe que - o 

Nelson está aqui, que é o coordenador da unidade de parcerias sociais - participou em 

modalidade virtual do evento de Saúde, específico, por isso que a gente trouxe para vocês.  

A edição e a promulgação do decreto, eu já mencionei, que institui o portal, o 

primeiro módulo do portal, isso é importante vocês diferenciarem, o núcleo de parcerias 

sociais é composto por duas pessoas, o Nelson e a (Inaudível.), foram os responsáveis por 

treinar as secretarias finalísticas de como usar esse portal.  

Então foi feito um trabalho muito grande de treinamento, de capacitação - não é, 

Nelson? -, com vídeos e tal, para que as secretarias finalísticas estejam prontas para fazer 

esse trabalho de consolidação e transparência desses dados. O primeiro módulo, que são 

das organizações da sociedade civil, já está desenvolvido, está pronto, off-line.  
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É muito importante lembrar que as organizações sociais na área civil têm um 

número muito maior que as organizações sociais, então são (Inaudível.) porque, 

justamente, são parcerias de natureza mais simplificada, elas são feitas, são muito mais 

proliferadas que as organizações sociais em si. 

Então, a gente começou por aí para consolidar e dar mais transparência a essas 

parcerias (Inaudível.). Aí, o próximo passo, módulo, a gente já tem cronograma para 

implementar, são das organizações sociais, que, como eu direi lá na frente, são 51 que 

foram realizadas no estado de São Paulo. 

Aqui, um pouco do ecossistema dessas parcerias, porque nem sempre é um tema 

óbvio, trivial. A gente quis trazer um pouco aqui o que são cada uma delas, então as 

organizações sociais um dia foram organizações da sociedade civil, a qualificação 

significa isso. Então, uma vez que você consegue, os que pedem para o Estado para se 

transformar em organização social, a organização de sociedade civil vira organização 

social. Isso a gente queria esclarecer um pouco os graus de complexidade de cada uma 

dessas parcerias.  

Próximo passo. Isso é reflexo do que acabei de falar, quer dizer a administração 

pública, com a organização da sociedade civil, consegue firmar esses três tipos de 

parcerias. A administração pública com a organização social, só ela consegue firmar um 

contrato de gestão, que de novo é um contrato que implica valores mais vultosos, e uma 

complexidade um pouco maior. 

Nada perto dos contratos complexos que a gente estrutura de longo prazo, de 

concessões PPPs. São muito mais simples, mas comparativamente às parcerias que são 

feitas com a organização da sociedade civil, o contrato de gestão é mais robusto, é mais 

sofisticado. 

Vamos lá. Aqui, eu queria diferenciar um pouco a atuação da Unidade de Parcerias 

anterior e posterior ao decreto. Como o presidente bem disse, o secretário de Governo, 

tem a competência de qualificar essas organizações sociais. Qual é o trâmite disso, até o 

decreto? 

Primeiro, a secretaria afim recebe o pedido de qualificação de uma entidade privada 

sem fins lucrativos. Essa entidade tem que comprovar os seus requisitos: “Olha, eu posso 

me transformar em organização social” As secretarias afins analisam os requisitos e a 

experiência da entidade, depois vem para a secretaria de Governo.  
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E a secretaria de Governo, por meio da sua consultoria jurídica, checa se esses 

requisitos jurídicos foram bem atendidos. Aí com esse auxílio, com essa avaliação, a 

secretaria de Governo consegue qualificar essa organização social.  

Agora, quando o Portal estiver implementado - o Nelson terá uma responsabilidade 

maior, a gente está pensando inclusive em incrementar a equipe, está estudando bastante 

sobre o tema - a secretaria afim receberá a Unidade de Parcerias e terá como expor, avaliar 

e processar o pedido. 

 Quer dizer, a interlocução entre secretaria afim, a organização não-governamental 

e Unidade de Parceria Social, terá um estreitamento, que irá além daquelas duas 

finalidades da criação da Unidade de Parceria, que comentei com os senhores no início.  

Que era dar transparência e olhar indicador, aproveitar a excelência técnica da 

equipe para melhorar os indicadores. Esse processo ficará um pouco mais aprofundado, 

digamos assim. De novo a secretaria afim receberá o pedido, poderá solicitar mais 

informações.  

Passo 4. O processo segue para a consultoria jurídica da secretaria de Projetos, 

Orçamentos e Gestão e, na hipótese do parecer favorável, o pedido segue para o secretário 

de Projetos, Orçamentos e Gestão, deixando de ser para o secretário de Governo. Todo o 

processo será feito via site, de forma mais transparente, com todas as etapas, no próprio 

ambiente virtual desse Portal. 

Pode passar, por gentileza. Aqui acho que a gente dá para passar, os deputados 

conhecem mais as leis. Então, a transparência. Aqui é um pouco do nosso site, que a gente 

antecipa um pouco para vocês, que ainda está em ambiente offline.  

É o primeiro portal, isso é bem interessante. É um grande prazer estar à frente da 

subsecretaria de Parcerias do Estado de São Paulo, porque dá oportunidade de 

implementar muitas coisas que são inovadoras. Falo isso do ponto de vista das concessões 

PPPs, mas também das parceiras sociais. 

 O primeiro site no Brasil que trará essas informações sobre organizações não 

governamentais de forma transparente, racionalizada, organizada para todos você 

poderem ter acesso. 

Aqui o mapa de quantas temos, em quais setores. Foram ao todo qualificadas 86 

organizações sociais no histórico do estado de São Paulo, desde o final da década de 90, 

quando esse tipo de parceria começou a ser implementada. Na Saúde os senhores verão 

que tem uma predominância muito grande. São 51 organizações sociais qualificadas no 

estado de São Paulo, para o setor de Saúde. 
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E aqui. Quando isso aconteceu? Para vocês entenderem um pouco o movimento 

histórico de quando isso aconteceu. Os números dizem por sim só. Em 2019 não tivemos 

nenhuma qualificação de organização social e em 2020, tivemos uma. 

Bom acho que era isso que a gente queria apresentar como um breve panorama para 

vocês, e a gente fica à disposição para responder quaisquer questões. Muito obrigada. 

 

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

 

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

Analice, prazer em revê-la.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - O prazer é todo meu, Sr. Presidente. 

Parabéns pela condução dos nossos trabalhos. Cumprimentar a Dra. Tarcila e o Sr. 

Nelson. Só para pedir um minuto, para eles voltarem naquele slide, na divisão de quantas 

OSs estão qualificadas na Saúde, na Cultura. Eu perdi. Só voltar um minutinho. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Claro.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro. E também já solicitar 

para a Dra. Tarcila que nos encaminhe toda essa apresentação, para que a gente possa 

distribuir aos Srs. Deputados. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Sr. Presidente. 

 

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

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu não vou fazer perguntas agora, só 

queria um esclarecimento. Na hora em que ela mostrou o pedido para que uma OS seja 

qualificada. Quando vai para a secretaria de Governo e a secretaria de Governo faz todo 

o levantamento se ela entregou, a documentação e tal. Foi muito rápido e ela fala 

rapidinho também, a Tarcila. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos lá, Tarcila. 
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A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Creio que seja esse slide. Correto? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - A dúvida aqui, porque o que a gente 

tem observado, inclusive quando nós recebemos o pessoal do Ministério Público, eles têm 

observado que muitas dessas empresas não têm sede própria, funcionam dentro de 

prefeituras.  

Como que isso se dá nesse organograma de vocês? Alguém vai in loco, vai verificar 

se existe ou se não existe o cumprimento desta questão que é muito importante, de ter a 

sede própria? Aqui eu não vejo sede própria, não vejo nada das OSs. 

 

 O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Bom dia. Presidente, eu 

posso me pronunciar? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro. É chegada sua vez, 

por gentileza, e já faz a sua explanação também, por favor, Dr. Nelson. Seja bem-vindo. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Obrigado, presidente. É um 

prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os deputados e todas as 

deputadas. 

Eu sou Nelson Raposo, hoje estou auxiliando a subsecretaria de Parcerias, com a 

Dra. Tarcila. Anteriormente a esta função, eu estava como diretor - como bem lembrou 

nosso ilustre deputado Edmir Chedid - lá na Artesp, como diretor de Procedimentos e 

Logística, mas já tenho uma caminhada no Governo que me faz ter tranquilidade em poder 

falar também de organizações sociais. 

Na ocasião da implantação das organizações sociais da Cultura, estava à frente da 

chefia e gabinete daquela pasta, e me orgulho bastante do resultado que as organizações 

sociais têm apresentado no estado de São Paulo. Por isso, é um prazer estar aqui e poder 

trazer todos os esclarecimentos que forem necessários para esta modelagem de 

contratualização. 

Respondendo objetivamente à deputada Analice. Essa lei de 98, que estabelece a 

formatação da qualificação da organização social, estabelece uma lista de documentos - 

vou voltar um pouquinho o slide - para apresentar o que de fato a lei exige que seja 

apresentado. 
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Originalmente, imaginou-se que a exigência da comprovação documental fosse 

suficiente para estabelecer a qualificação de organização social, e vem sendo feito assim, 

desde então. A Unidade, tendo sido criada em 2015, junto com a secretaria de Governo e 

a subsecretaria de Parcerias, cumpriu o papel de auxiliar o secretário nessa qualificação. 

Muito embora não fosse até hoje, até 2019, portanto, como bem relatou a 

subsecretária Tarcila. “A posteriori” do decreto de 2019, que estabeleceu a implantação 

do Portal. Essa participação da unidade da subsecretaria, ficava restrita a reconhecer o 

processo formal do atendimento desses itens das organizações sociais. O processo, 

portanto, era muito mais (Inaudível.), vamos dizer assim, até 2019.  

A organização social, através da secretaria afim, apresenta a relação de documentos, 

é encaminhado para a nossa Procuradoria Jurídica. A Procuradoria Jurídica verifica a 

veracidade a autenticidade dessa documentação, e então o secretário de Governo passa a 

qualificar a partir dessa análise. 

A partir de 2019, portanto, a exigência da transparência maior, através do Portal de 

Parcerias, estabeleceu um marco. Para que, além dessa comprovação formal dos 

documentos que aí estão apresentados pela lei, sejam também analisadas as características 

mais específicas de cada organização.  

Por isso que em 2019, não tivemos nenhuma qualificação. Em 2020, a qualificação 

da organização social da Saúde que foi estabelecida era um processo que já vinha 

correndo, desde 2017/2018. Era uma organização social que já vinha pleiteando essa 

qualificação e, portanto, só ela conseguiu que isso ocorresse no ano de 2020. 

Nessa condição, hoje, a Unidade de Parcerias Sociais da subsecretaria tem uma 

responsabilidade, um compromisso maior de fazer essa aferição da vida das organizações. 

Por isso que também a gente começa a partir do Portal - esperamos que ele já esteja no 

ar, em breve, para toda a população, atualmente ele só é funcional para os agentes 

públicos, que podem fazer cadastro e acompanhamento - a Unidade de Parcerias passa a 

ter um papel mais atuante. 

Retira da secretaria afim o papel de mero despachante, de recebimento de 

encaminhamento de documentação para a análise jurídica. Esperamos com isso, além da 

transparência, ter uma possibilidade de acompanhamento das organizações sociais mais 

detalhada e mais próxima, como a deputada bem mencionou. 

De poder fazer visitas in loco, diligências, conversas mais apropriadas com os 

agentes que fazem parte dessa organização. Para então “a posteriori”, a análise formal ser 

estabelecida pela Procuradoria, não antes. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, Dr. Nelson, se o 

senhor quiser... nós temos as inscrições já da deputada Janaina Paschoal, deputado Sergio 

Victor, deputado José Américo. Eu queria verificar com o Dr. Nelson se ele tem mais 

alguma explicação que possa nos dar, uma apresentação, se deseja complementar tudo 

isso que foi colocado até agora. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Obrigado, presidente. A 

apresentação que nós fizemos, e que a Dra. Tarcila pode apresentar, traz um resumo de 

tudo aquilo que é responsabilidade e compromisso da Unidade de Parcerias Sociais, da 

subsecretaria. 

 Desde 2019, quando pude vir para cá para auxiliar o trabalho da Dra. Tarcila, tenho 

me empenhado em discutir cada vez mais. E de me atualizar com os agentes que fazem 

parte desse processo, não só de organizações sociais, mas de organizações sociais civis 

de uma maneira geral. 

Já existe um trabalho sendo realizado há um longo tempo junto aos setoriais. Que 

o Portal venha a consolidar esse trabalho de longo tempo. Já temos uma capacitação de 

agentes públicos em todo os setoriais, que têm condições de entrar no Portal, cadastrá-los 

e fazer um acompanhamento. 

A preocupação do Governo, nesses último dois anos, tem sido de melhorar esse 

procedimento não só de qualificação, mas também de processualização de suas 

contratações. A possibilidade que estamos vivendo junto à Fundação Casa, de um projeto 

piloto, de um projeto inovador e pioneiro no Brasil. 

É um projeto que será lançado em breve. Já foi feita a consulta pública, agora 

estamos trabalhando na elaboração do seu edital, em que a organização social contratada 

deverá apresentar resultado práticos junto à sociedade, para que possa ser remunerada 

sobre parte do que lhe é devido, através do contrato.  

Então essa pactualização com os contratos através de resultado efetivos, é um 

avanço também. Evidentemente, não seria possível colocar todas as contratualizações 

existentes neste molde de apresentação por resultado par remuneração. Tendo em vista a 

variedade de prestação de serviços que as organizações sociais, hoje, prestam no estado 

de São Paulo, mas é um avanço para várias outras organizações sociais que podem e 
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querem prestar serviços à população, mas que precisam ser melhor vigiadas e cobradas 

na apresentação dos resultados específicos de cada uma delas.  

Continuo à disposição; se ainda existirem dúvidas a respeito de qualquer uma das 

questões que apresentamos aqui, por favor, estamos disponíveis.  

Obrigado, presidente. 

  

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Dr. Nelson. Vou 

passar a palavra à nobre deputada Janaina Paschoal para fazer seu questionamento pelo 

tempo regimental. Tem a palavra a nobre deputada. 

 

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

Cumprimento V. Exa., todos os colegas que participam desta reunião, a Dra. Tarcila - já 

destacando a beleza do nome -, o Dr. Nelson, também, agradecendo a apresentação.  

Vou fazer algumas indagações e se eventualmente não for da competência da 

subsecretaria dos senhores basta dizer, porque até pela apresentação temos a sensação de 

que é uma subsecretaria com competência muito ampla. Vou fazer as indagações e aí os 

senhores dizem se são pertinentes ou não.  

Quando falamos em OS, nos referimos a uma gama enorme de instituições, desde 

lá nos primórdios um hospital filantrópico de natureza religiosa que já atende a população 

gratuitamente e acaba recebendo - vamos dizer assim - dinheiro público para poder 

ampliar esse atendimento, pequenos abrigos de crianças, de idosos, até grandes empresas, 

porque hoje OSs de Saúde são grandes empresas.  

Compreendo que tenhamos que criar uma estrutura jurídica para essas contratações, 

mas não consigo ver com o mesmo olhar essas contratações dos primórdios e a 

contratação de grandes empresas. Me parece muito fictício - não é uma crítica, é um 

debate - falar, por exemplo, que as grandes OSs contratadas hoje na seara da Saúde não 

tenham finalidade de lucro, finalidade econômica.  

Nós recebemos e-mails, cartinhas - às vezes anônimas, às vezes não - no gabinete, 

onde as pessoas dizem que os dirigentes de OSs, sobretudo na seara da Saúde, recebem 

salários de 100 mil reais, às vezes valores acima disto.  

Então, queria saber como os senhores na subsecretaria tratam essa gama tão 

diferenciada de OSs, como é que controlam - se é que controlam - a remuneração dos 

gestores, se nessa avaliação prévia existe a análise desta remuneração, porque me parece 
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mais honesto admitir que estes gestores vão ter uma remuneração porque eles trabalham 

do que eles fingirem que não têm e arrumarem um jeito de ganhar dinheiro.  

Então, eu gostaria de ouvi-los sobre esta questão primeiramente, depois eu queria 

ouvi-los... Aqui não tem nenhuma crítica, nenhum tipo de denúncia, é dúvida mesmo. No 

final do ano nós temos que indicar as nossas emendas impositivas - eu sei que tem colegas 

que trabalham com emendas voluntárias, eu só trabalho com as impositivas, que são 

previstas em lei e aí não tem nenhum tipo de questionamento - e eu lembro que indiquei 

alguns projetos culturais que funcionam há muitos anos em comunidades carentes... Hoje 

a gente chama de comunidades, mas falando em um português mais claro: em favelas.  

E aí eu recebi uma visita de uma pessoa da Secretaria da Cultura muito gentil e 

muito capacitada, mas a pessoa veio sugerir que, no lugar de eu indicar estes projetos já 

bem enraizados nas comunidades, eu deveria escolher um projeto de um catálogo de 

contratos feitos com a secretaria. Por exemplo, neste catálogo tinha um projeto de um 

caminhãozinho de biblioteca ambulante.  

Assim, eu ouvi e agradeci a apresentação, mas aquilo me incomodou muito, porque 

eu fico pensando assim: não é melhor a gente ajudar uma instituição, um grupo cultural 

que esteja atendendo à população, que já tenha raízes em uma determinada comunidade, 

do que dar dinheiro para um tal catálogo que eu não sei quem são essas empresas que 

estão contratando, quem são os prestadores desses serviços? Eu confesso que não vi até 

hoje esse tal caminhãozinho da biblioteca ambulante em lugar nenhum.  

Então, queria saber como funcionam esses contratos que, nessa época de indicação 

de emendas, algumas secretarias nos procuram com catálogo fechado, porque eu também 

acho que isso é uma forma de subverter a liberdade do parlamentar, porque parece que o 

Executivo tem um catálogo de empresas escolhidas pelo próprio Executivo e, se o 

parlamentar escolhe uma empresa que é escolhida pelo Executivo, o dinheiro sai, se ele 

indica um projeto que é do povo, que existe há anos, que tem estrutura, aí encontram um 

problema para o dinheiro não sair.  

Então, queria entender como funcionam estes contratos dessas... Aí já não é mais a 

Secretaria da Saúde, é a Secretaria da Cultura, por exemplo. Como é que é isso? Porque 

dá medo de ser um projeto criado por um - vou falar igual a um amigo meu - “brother-in-

law”, entendeu? Tem lá um amigo, monta uma empresa, chega com um projeto bonito no 

papel, mas que não existiu. E aí o dinheiro público, seja diretamente do Executivo, seja 

por indicação do parlamentar com boa fé - porque são lindos no papel -, acaba sendo 

direcionado. 
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Então, queria ouvi-los sobre isto também. Outra coisa que me incomoda muito: toda 

hora passam no gabinete estas tais OSs, sobretudo da Saúde, com livros lindos coloridos 

com imagens falando dos serviços por estas OSs prestados. Eu fico incomodada porque 

muitas dessas OSs vivem exclusivamente do dinheiro público, como é que pode o poder 

público permitir que eles gastem dinheiro com autopublicidade?  

Existe um controle da utilização do dinheiro, que é repassado para a OS para fim 

de prestação de serviços para a população, para uma autopromoção? Porque me parece 

uma forma de desvio, sobretudo naqueles casos em que a OS atende público, atende 

convênio e atende privado, ou hospitais que recebem dinheiro de várias fontes. Como a 

gente pode permitir esse material publicitário caríssimo de quem vive de dinheiro 

público?  

Queria entender se a subsecretaria olha para isso também. Para eu poder saber, 

porque assim, estou achando que não é com os senhores.; se não for, eu vou perguntar 

para outras pessoas depois.  

Tenho recebido muitas reclamações no gabinete; quando as reclamações começam 

a chegar, às vezes as pessoas se apavoram e começam a fazer denúncias, então a gente 

tem que ser um pouco psicólogo para separar o que é desconforto de quem escreve para 

a gente, o que é imaginação. Mas assim, muitas reclamações e algumas denúncias 

envolvendo as contratações para prestações de serviço no Detran e no Poupatempo.  

Pessoas que dizem que os serviços não estão sendo prestados sob a desculpa de que 

é por causa da pandemia, mas para sucatear e poder trocar a empresa que presta o serviço, 

sendo que a licitação acabou de acontecer. Não sei se isso é com os senhores, mas, se for, 

eu gostaria de ouvir se tem alguma análise dessas contratações de serviços.  

Hoje mesmo era sete da manhã, estávamos com um problema seríssimo no Detran: 

pessoas que foram enganadas com uma notícia equivocada dada pelo próprio Detran. Aí 

magicamente o site caiu na hora que tinham que dar as explicações e pessoas humildes 

precisaram pegar ônibus, metrô para se deslocar, fizeram filas quilométricas por causa 

um “erro”.  

Somando este acontecimento com as denúncias que eu venho recebendo, fico 

pensando “Meu Deus, será que estão sucateando o serviço para poder justificar trocar a 

empresa para eventualmente favorecer alguém?”. Queria ouvir se eventualmente é da 

secretaria dos senhores e, se não for, se os senhores sabem de qual secretaria é, para a 

gente poder apurar estas situações.  
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Então seria isso, sei que são muitas perguntas, mas a gente tem um papel de ser um 

pouco a voz da população, então é um pouco do que a população tem cobrado por meio 

de e-mails, WhatsApp, telefonemas, cartinhas - nem sempre muito educadas, mas é o 

nosso papel.  

Muito obrigada aos senhores e ao presidente também. 

 

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

nobre deputada Janaina. Passo a palavra à Dra. Tarcila e ao Dr. Nelson para responder a 

nobre deputada e logo em seguida passo a palavra ao nobre deputado Sergio Victor. 

(Pausa.) Nós não estamos ouvindo, Tarcila, acho que os outros deputados também não. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Agora os senhores me ouvem? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agora sim, os Srs. Deputados 

confirmam? Sim, estamos ouvindo agora, muito obrigado. Pode dar sequência, por favor.  

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Primeiro queria agradecer pelas colocações 

e perguntas contundentes e interessantes.  

A gente, na Secretaria de Parcerias, não participa nem da originação nem da 

execução da parceria. A finalidade da criação dessa unidade, como eu disse 

originalmente, é de tentar concentrar para que o Estado tenha este conhecimento de todos 

esses números fragmentados de parcerias diversas, como a Sra. bem colocou, de nível de 

complexidade menor a maior. Quer dizer, quais são esses números e essas parcerias? A 

finalidade de racionalizar e entender esse mapeamento do Estado, esse é o primeiro ponto.  

O segundo ponto: depois de melhorar os indicadores que vão depender justamente 

se a gente está falando de uma OS mais complexa, de um contrato mais complexo, ou de 

algo mais simplificado. Então, nós não temos os dados do que acontece na ponta e a gente 

não participa da decisão da parceria em si, que, notem, é muito diferente a decisão da 

qualificação da decisão se haverá parceria ou não.  

Mesmo nessa da qualificação, que era esse momento anterior, a nossa participação 

até então era absolutamente marginal porque, como o Nelson já explicou, era uma 

verificação mais cartorial feita pela consultoria jurídica. Agora que a gente vai tentar 

aprimorar este processo com o mesmo rito para todos e, com este aprendizado, saber 

quanto dá para ir mais a fundo, que tipo de outros procedimentos a gente pode inclusive 
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propor com novos decretos em relação a isso, mas no momento, essas perguntas, eu não 

tenho informação para lhe dar.  

Não sei se o Nelson pode complementar talvez até com o olhar de experiência, 

porque ele já participou do fim, da ponta, então pode trazer elementos mais concretos 

para tirar esse âmbito, vamos dizer, helicóptero da subsecretaria. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Obrigado, Tarcila. Também 

agradeço as colocações da deputada Janaina, professora, obrigado. É sempre bom poder 

reconhecer novos pontos de vista sobre o mesmo assunto, sou entusiasta e gosto de 

perceber até onde precisamos discutir.  

Essas questões que a deputada apresentou a respeito do controle dos contratos de 

gestão, como bem mencionou a Tarcila, a nossa posição na unidade da subsecretaria é 

muito marginal. Apenas reconhecemos que aquelas organizações têm condições ou não 

de assinar um contrato de gestão, o que o contrato propriamente dito carrega ou executará 

ou como o fará fica a cargo de cada um dos setoriais, como nós definimos as secretarias 

- Saúde e Cultura, principalmente.  

Sobre o aspecto das emendas, é uma discussão de muitos anos, viu, deputada? A 

condição de como lidar com a utilização das emendas que são aprovadas na Assembleia 

para essas organizações sociais ou ações específicas. Na época em que pude estar na 

Secretaria de Cultura, mesmo anteriormente à contratorização das organizações sociais, 

essa já era uma discussão presente. Dependendo da característica da atuação do deputado, 

era a característica da sua emenda e aí a característica ou não da política pública 

estabelecida pela secretaria.  

Esta discussão permanece até hoje. Fico feliz que a gente possa trazer isto à Mesa 

também e colocar, dentro das organizações sociais, o estabelecimento de uma 

possibilidade de olhar público, sobre a política pública daquele órgão, seja Cultura, seja 

Saúde, e como essas emendas podem ser de fato utilizadas. 

Eu fico à disposição. Como sempre, estamos aqui na Subsecretaria para levar 

adiante esta conversa também, deputado.  

Hoje posso garantir que, com a possibilidade que o portal de parcerias apresenta, 

de consolidar essas informações, mas também podemos e pensamos em como fazer 

propostas de novas regulamentações a respeito do setor. 
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Essa legislação de 98 precisa, de fato, de uma revisão. Precisa se atualizar aos novos 

tempos, se atualizar às novas ações do governo do estado. Precisa atualizar também com 

o mercado de organizações sociais que existe.  

Como bem mencionado, existem organizações sociais, eu tive a oportunidade de 

ser, eu não lembro, era secretário geral de uma organização social, que trabalhava com a 

área de preservação ali da represa Billings. E trabalhei durante muito tempo ali no 

remanejamento dos moradores e na percepção de como a organização social pode, de 

fato, ser transformadora.  

É por isso que eu acredito no modelo. Acredito na possibilidade, na fortaleza que a 

organização da sociedade civil, como um todo, pode realizar nas contas, no final do 

exercício do poder público. 

Essa atualização é necessária. Esse novo olhar sobre as organizações é necessário. 

E o ajuste das contratualizações também é necessário. As metas, inicialmente previstas 

em 98, evidentemente precisam ser revistas para 2.020. As metas estabelecidas, de 

atendimento da Saúde, para um hospital, em 2.000, já não são as mesmas para a população 

em 2.020. A pandemia está apresentando, jogando isso na cara de nós, gestores públicos, 

que nós precisamos nos atualizar permanentemente. 

Infelizmente, a objetividade da resposta eu sei que não foi dada, deputado, mas eu 

espero que a amplitude da possibilidade da discussão, que as colocações que a senhora 

fez, saiba que estão bem colocadas e bem trabalhadas também, ouvidas aqui pela 

Subsecretaria. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Nobre 

deputada Janaina, tudo bem? Podemos passar ao Sergio Victor? (Pausa.) Então, nobre 

deputado Sergio Vitor tem a palavra, pelo tempo regimental, para fazer os 

questionamentos. Tem a palavra, nobre deputado. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Obrigado, presidente. Cumprimento aqui a 

Tarcila e o Nelson. Tarcila, já tive o prazer de conversar com ela sobre construções, e 

gostei bastante do trabalho deles nesse sentido. 

Tarcila, obrigado pela apresentação. As perguntas são breves e objetivas. Eu vi que 

vocês estão redesenhando o portal de transparência de parcerias. Eu não peguei se vocês 

já têm um prazo de entrega para esse novo portal. 
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Queria saber se vocês podem participar desse projeto final, porque a gente tem uma 

parceria, sou presidente da Frente Parlamentar pela Transparência de Dados Abertos aqui, 

e a gente está tendo muita dificuldade, inclusive no próprio portal de transparência do 

estado, porque a gente vê que vários dos portais, ou dos dados, não são tão amigáveis 

para o usuário final. 

Então, eu queria ver com você se a gente consegue fazer uma análise já, junto com 

algumas entidades especialistas de transparência ativa, transparência passiva, para que o 

portal final já atendesse bem esse objetivo-fim. 

E o segundo, meu papel aqui na própria CPI, sou sub-relator de transparência e 

governança. Então, a gente está tentando entender melhor como fazer a análise de como 

essas entidades e as quarteirizadas, no caso, prestam suas contas, e também a gente está 

querendo definir algum método de governança de contratação, tanto das OSs, quanto 

também das quarteirizadas, das subcontratadas. 

E queria ver, vocês falaram um pouco sobre a qualificação e sobre a definição de 

indicadores de gestão mais objetivas dessas parcerias. A dificuldade que vocês tiveram, 

de analisar as organizações e as subcontratadas, talvez, desde que vocês entraram, e se 

vocês estão colocando alguns critérios de governança nesse processo.  

E a última pergunta, se vocês, ao longo desse processo encontraram alguma brecha 

na lei que impede ou que não colabora para que vocês consigam fazer o trabalho em que 

vocês estão empenhados, se existe alguma oportunidade legislativa que a gente possa, 

daqui da Casa, melhorar, reajustar, para facilitar o trabalho de vocês.  

É isso, presidente, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Sergio. Tem a 

palavra, então, Tarcila e o Dr. Nelson. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Obrigada, deputado Sergio Victor. É um 

prazer revê-lo, e continuar nossa conversa.  

Sobre o portal das parcerias sociais, a gente está em fase de teste off-line. A nossa 

ideia inicial é que, no momento do lançamento desse portal, a gente fizesse um evento 

sobre o tema. É um marco, o primeiro portal sobre parcerias sociais do Brasil.  

A gente queria contar com a participação de todas as pessoas interessadas sobre o 

tema, especialistas, para discutir e debater, e colocar à disposição para a população aquilo 

que os gestores estão se capacitando, para poder usá-lo de forma contínua e consistente. 
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 A gente precisou estender um pouco essa programação, por conta da pandemia, 

mas temos aí um horizonte. Estamos vendo se até o final do ano, para poder o portal estar 

o mais pronto possível. 

Mas o que significa o portal estar pronto? Pronto para começar a testar com a 

(Inaudível.) necessária com a sociedade. A nossa ideia é que, primeiro os gestores 

capacitados para alimentar as informações, colocamos a público, e depois vamos 

aprimorar o portal. Isso é um processo contínuo. Vai ser muito importante para nós contar 

com sua colaboração, de entidades que têm essa expertise em transparência, para a gente 

ir aprimorando ao longo do tempo. 

Sobre prestação de contas e das quarteirizadas ...  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Desculpe eu interromper. E tem um prazo 

para essa primeira entrega? 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Olha, a gente está trabalhando de forma 

bastante otimista, de até o final do ano conseguir colocar o portal com essa primeira fase, 

à disposição da sociedade. Essa é a nossa meta.  

Sobre a prestação de contas e quarteirização, deputado, nessa parte da execução, a 

gente não participa, a gente não tem nenhuma informação, nenhum controle sobre quais 

são as empresas contratadas, como é que acontece esse dispêndio. A gente entende a 

importância de ser incrementada essa fiscalização, enfim, também consolidadas essas 

informações. Mas não está conosco essa competência. 

Sobre a questão dos indicadores, é importante lembrar de duas coisas principais. 

Uma, é que os indicadores não poderão servir para todas e quaisquer organizações não 

governamentais. Como bem lembrou a deputada Janaina Paschoal, vai depender muito 

do grau de complexidade dessa parceria. 

Mas, para identificar em quais e em qual alcance, com que qualidade, o que a 

Subsecretaria de Parcerias fez foi contratar uma consultoria, para começar a estudar esses 

indicadores, junto com a equipe técnica interna, para que a gente comece a desenvolver 

esses indicadores e fazer essa interlocução com a Secretaria, para saber o que cabe testar, 

o que não cabe. 

Primeiro, assim, um mapeamento de quais são esses parceiristas, para fazer essa 

identificação junto com os consultores. Esse trabalho já foi contratado, mas ainda vai 
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começar agora no segundo semestre. Já está contratado, mas a gente vai começar a fazer 

esses estudos.  

Sobre a possibilidade de melhoria legislativa, como o Nelson falou, a gente vai 

tentar incrementar isso, fazer reflexões internas, e estaremos totalmente à disposição e 

abertos para poder fazer essa troca de eventuais sugestões. Acho que vale muito a lição 

prática aprendida, para poder fazer essa sugestão. Acho que a gente está num momento 

um pouquinho anterior, pelo menos nesse aspecto da transparência e dos indicadores. 

Qualquer sugestão agora seria desconectada de um aprendizado real consolidado. 

Nelson.  

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Deputado, obrigado pelas 

perguntas. 

Complementando então o que a Tarcila já mencionou, a respeito do que é 

competência de fato da Subsecretaria e da unidade, em relação à contratualização, 

respondendo a uma questão que foi mencionada e sobre a possibilidade também de o 

Legislativo participar. 

Hoje o governo do estado, com esse compromisso que o portal estabelece, de maior 

transparência e de disponibilidade de todas essas informações, a gente vem trabalhando 

muito arduamente junto a cada um dos setoriais, principalmente naqueles que são mais 

significantes, no distribuir esses contratos, que é a Saúde e a Cultura, especificamente. 

Nós já temos conversas bem próximas com essas duas pastas, e a ideia é poder 

aglutinar o conhecimento especifico dessas contratualizações de cada uma das pastas, 

com a potencialidade técnica que a Subsecretaria pode oferecer nas contratualizações em 

que já atua. 

Esse trabalho, que agora se inicia, a Dra. Tarcila mencionou, com o auxílio da 

consultoria, nós vamos poder nos aproximar dos setoriais e ter contato também com a 

forma da contratualização de cada um desses setoriais, junto a cada um dos seus 

equipamentos.  

É reconhecido que a Secretaria da Saúde possui diversos equipamentos e 

características de contratualização bem específicas para alguns deles. A Cultura, da 

mesma forma, a distribuição de seus equipamentos e os indicadores merecem e precisam 

ser específicos. Não dá para misturar um projeto como o Projeto Guri, com a plateia do 

Sergio Cardoso. 
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É necessário que se estabeleçam diferenciações no estabelecimento de metas, da 

determinação de metas, melhor dizendo. 

Nessa condição, evidentemente a revisão da legislação e dos regulamentos será 

necessária. E nesse aspecto, nós contamos com o auxílio e com o apoio do Legislativo e 

dos Srs. Deputados que se interessam pelo tema, para nos auxiliar nessa renovação e nessa 

ampliação de possibilidade de termos contratos melhores, de termos uma fiscalização 

melhor, de ter uma transparência igualmente maior e mais ajustada à necessidade da 

sociedade. 

 

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

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Agradeço, Nelson e Tarcila.  

 

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

Sergio Victor. Passo, então, a palavra ao nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sr. Presidente, está dando para ouvir minha 

voz? 

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sr. Presidente, eu queria saudar o Dr. 

Nelson Raposo, a Dra. Tarcila. Eu queria fazer algumas perguntas, que são as seguintes. 

Primeiro, quais são os critérios que são levados em conta, que vocês colocam, para 

determinar quais serviços prestados pelo estado poderão ser executados pelas 

organizações sociais. Vocês têm algum critério, como é que vocês fazem isso, ou é uma 

coisa assim absolutamente aleatória. 

Dois, vocês têm parâmetros de controle, para editais de contrato, visando reduzir as 

irregularidades da prestação de serviço pelas organizações sociais?  Vocês estabelecem 

parâmetros de controle? 

Três, vocês realizam estudos de viabilidade que assegurem economicidade, 

eficiência e qualidade na prestação de serviços que sejam prioridade do estado? Vocês 

têm algum estudo nesse tipo? 
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Então, são critérios que vocês determinam para ver o que vai ser entregue por uma 

organização social, os parâmetros de controle, se vocês têm, e se têm estudo de 

viabilidade para saber, enfim, se o serviço é prioridade, como é feito, etc. 

Eu fiquei com muita dúvida, Dra. Tarcila, não precisa me responder agora, pode ser 

no final, eu fiquei com muita dúvida a respeito da própria função dessa Secretaria de 

vocês. Parece que ela não tem assim, não entendi direito a função dela. Existem OSs, 

absolutamente de fundo de quintal. Se pegar a lista aí, a senhora mesma pode pegar, OS 

de fundo de quintal, que foram qualificadas e acabaram dando problema para a própria 

Secretaria, ou às vezes para o Ministério Público. 

Eu posso citar alguns exemplos, tipo a Vitale, de Campinas, a Iabas, de São Paulo. 

Existem várias entidades que deram mais problema do que qualquer outra coisa. 

Algumas, inclusive, eu tenho dúvida se são organizações sociais. Por exemplo, Sindicato 

das Empresas de Construção Civil, elas criaram uma OS, a Sucen, se não me engano. 

Então, é isso. Eu gostaria de ver, primeiro, o serviço que vocês entregam. Segundo, 

se tem parâmetro de controle. Terceiro, qual o critério. Está bom?  

Obrigado, é isso, por enquanto. 

 

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

Passo a palavra à Dra. Tarcila. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Muito obrigada, deputado, por suas 

indagações. A decisão sobre quais políticas públicas, quais serviços serão entregues às 

organizações sociais, a gente não participa delas, porque isso não faz parte de decisões da 

Secretaria. 

Agora, quanto à complexidade do serviço, o custo disso, isso vai ter que ter um 

reflexo aí no que a própria lei das organizações sociais coloca.  

Então, a gente trabalha muito com os contratos de longo prazo, né, de muitos 

investimentos. Seria impossível colocar algo dessa natureza nas organizações sociais. 

Então, é muito mais um cotejamento legal que a própria secretaria faz do que nossa 

decisão de dizer: “Não, este serviço vai para uma organização social; esse vai para outro 

tipo de contratualização.” Sobre os estudos viabilidade, ou um controle disso, novamente, 

não faz parte da competência da subsecretaria estudar a viabilidade dessa contratualização 

com as organizações não governamentais, nem de fazer o controle delas.  
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E, aí, o senhor faz uma pergunta bastante pertinente, que é: “Bom, se vocês não 

originam, né, e se vocês não controlam, qual é exatamente a função de ter uma unidade 

de parcerias sociais dentro da Secretaria de Governo?” Dentro da Secretaria de Governo. 

É, por exemplo, e eu acho essa experiência agora muito importante, é ter um canal com o 

Governo, com a Secretaria de Governo, com o coração do Governo, para dizer: “Olha, 

existem organizações sociais de fundo de quintal”, que o senhor colocou dessa forma. A 

gente, dentro do governo, precisa ter uma visão de estado, uma visão mais ampla, de 

mapeamento. E é fundamental que haja um núcleo, um hub, que consiga mapear isso, que 

consiga consolidar essas informações, para poder identificar justamente esse tipo de 

eventual fragilidade de contratualização, como o senhor colocou.  

E, aí, acho que o primeiro momento é fazer esse mapeamento, que é o esforço que 

a subsecretaria tem feito nesse ano, de, de fato, realizar esse mapeamento e começar a 

estudar como é que a gente pode, mesmo que não sejamos os responsáveis pelo controle, 

porque eu acho que isso escaparia muito da nossa competência. Mas, como é que a gente, 

que tem visão de estado, uma visão global e mais ampla, consegue incrementar essas 

parcerias, para que o controle, para aqueles que tenham a competência do controle, o 

façam de forma mais efetiva, com aferição mais precisa, e com reflexo maior da 

quantidade de recursos e de complexidade dessas parcerias.  

Eu acho que é uma das funções da Secretaria de Governo para além da articulação 

e coordenação é ter essa visão mais macro e conseguir, portanto, implementar para 

orientar as áreas fins com os incentivos adequados, as determinações adequadas, para que 

isso melhore. Nelson, por favor. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Eu queria complementar. 

Obrigado, deputado José Américo, pelas perguntas. Eu acho que é sempre muito 

importante a gente ficar atento à condição da prestação de serviço público que é delegada 

às organizações sociais, sim. E, como o senhor mencionou a respeito da competência ou 

da capacidade das organizações sociais, historicamente, elas vêm melhorando, de fato, a 

prestação de serviço.  

E aquelas organizações sociais que são sérias no desenvolver de suas funções e no 

atendimento ao que de fato a população precisa, elas têm se consolidado, e algumas delas, 

não contrariando o deputado, continuam no fundo do quintal, porque são de comunidades 

muito carentes, mas elas se capacitam de maneira a poder atender adequadamente aquilo 
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que é necessário à população e aquilo que o Governo exige. No entanto, é necessário que 

permaneçam sendo vigiadas e cobradas na execução desse serviço.  

A potencialização da centralização de informações é muito grande para o Governo 

do Estado, porque a gente consegue ter uma visão mais panorâmica daquilo que vem 

sendo realizado, e condição de poder reorientar também a rota de utilização das 

organizações sociais na prestação do serviço público. Acredito que o papel do Legislativo 

também foi muito importante nesse cenário, em que a CPI de 2017 e 18, já mencionada 

aqui, ela serviu para apontamento também de situações que porventura o Governo do 

Estado talvez mereça então dedicar melhor a atenção.  

Mais uma das razoes pelas quais o Governo do Estado, nos últimos dois anos, vem 

ampliando e exigindo mais da subsecretaria e da unidade no controle dessas informações. 

A disponibilização das informações através do portal eu acho que é uma resposta a essa 

solicitação que o nobre deputado José Américo também está fazendo para que a gente 

possa, de fato, identificar parâmetros e melhorar o serviço. Obrigado, deputado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. É o seguinte, 

eu não posso ir embora hoje depois da resposta do Tarcísio. Viu, Tarcísio? Essa história 

de dizer que OS de fundo de quintal têm uma característica em função das comunidades 

que ela representa, eu posso depois te passar algumas coisas sobre OS, talvez você esteja 

chegando e não tenha conhecimento. Você tem, de repente, a Santa Casa de Misericórdia 

de Pacaembu, que é uma cidade de 15 mil habitantes, de 20 mil habitante, se servir de 

Ribeirão Pires, entendeu? Você tem a Santa Casa de saúde de Dracena não sei onde, 

entendeu?  

Não é assim, Tarcísio. Não, eu acho que existe um movimento das organizações 

sociais dentro do estado que é muito perigoso. Quero dizer que não compreendi o sentido 

da Secretaria de vocês porque vocês não estabelecem critérios, vocês não controlam, 

vocês não estabelecem metas; e também as de fundo de quintal vocês também não têm 

uma proposta para isso? Eu não consegui entender. Palavra que eu não consegui entender. 

Agora, não me fale essa história de que as organizações sociais mais simples, mais, 

digamos assim, humildes, estão lá nas comunidades carentes. Não, senhor. Depois eu vou 

te passar acho que a de Pacaembu. Tem uma conta aqui em Ribeirão Pires, que são coisas 

assim desse tipo. É difícil a gente aceitar.  

Mas eu acho que você trabalhar com informação no pé, viu, Tarcísio, com a 

informação mais precisa, eu acho que vocês podem avançar. E a gente talvez rediscutir o 
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próprio sentido dessa comissão ou dessa secretaria, e ela ter um pouco mais de atribuição. 

Eu acho, assim, que vocês têm conhecimento, tal. Ter mais atribuição, quer dizer, 

estabelecer meta, estabelecer objetivo, estabelecer controle, fiscalização, né?  

Mas, enfim, é isso. Agora, essa história de que são das comunidades carentes não é 

verdade, não, viu? Eu passo para você daqui a pouquinho o mapa. Eu até pegar o teu 

telefone, que eu vou te passar. Se você não tem esse mapa das OSs, e em que lugar elas 

estão, eu te passo. 

 

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

Nobre deputada Analice Fernandes tem a palavra agora. Seja bem-vinda, nobre deputada. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Rapidamente, eu também gostaria, 

Tarcila, de fazer uma pergunta pertinente à Lei Complementar nº 846. Quando vocês 

falam que a atuação de vocês é uma atuação muito marginal e a análise é exclusivamente 

cartorial, né? Então, na Lei Complementar, em que você vê, lá, no Art. 2º, tem vários 

critérios para que essa OS seja ou receba a qualificação.  

Agora, a minha pergunta, além de vocês, da criação do Portal da Transparência, o 

que vocês, por exemplo, na opinião sua e do Nelson, poderiam sugerir a esta nossa 

Comissão, para que nós introduzíssemos numa lei, para que no momento da contratação 

esses requisitos fossem um pouco mais bem explorados, até porque, como você respondeu 

agora há pouco no Nelson para o deputado José Américo, eu acho que ficou assim uma 

situação muito vaga, porque nós temos, sim, várias OSs no estado de São Paulo, e elas 

não têm tido uma atuação preponderante, uma atuação significativa.  

Pelo contrário, são usadas apenas para desvio de dinheiro público, me perdoa. 

Então, se o Governo vem qualificando esse tipo de OS para prestar serviços para o estado 

e para as prefeituras, porque somente as que são qualificadas que prestam serviço para as 

prefeituras diversas do estado de São Paulo. Então, a minha pergunta é se falta algum 

critério para aprimoramento na hora da qualificação dessa OS, que você poderia estar 

apontando para que nós pudéssemos, na elaboração de uma lei, exigir.  

E também acho e concordo com essa fala do meu colega anterior, que essa 

subsecretaria de vocês, que faz toda essa análise desse material, poderia atuar exigindo e 

observando o local exato em que cada uma dessas entidades vai funcionar. Porque eu 

retorno à minha indagação anterior, que nós ouvimos, doutores, o Ministério Público, e 
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eles têm feito apontamentos nessa direção, de que essas muitas OSs de fundo de quintal 

vêm atuando dentro da própria prefeitura.  

Então, é tudo um toma lá, dá cá, um direcionamento total. Então, é meio que 

duvidosa a ação desse tipo de OS. Só que elas foram qualificadas. Se elas foram 

qualificadas, houve erro na hora da qualificação por parte da Secretaria de Governo, ou 

alguém comeu bola na hora de solicitar requisitos mais finos para a qualificação dessa 

entidade? Sobre isso nós precisamos nos debruçar, porque é uma coisa muito séria 

qualificar gente que realmente não tem qualificação nenhuma. Essa é a minha pergunta. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Muito obrigada, deputada, por sua 

colocação. Eu vou aproveitar e fazer talvez um contexto um pouco maior sobre a dúvida 

de vocês em relação à nossa atuação. Agradeço a confiança de imaginar que é possível 

atribuir mais competências ao núcleo da subsecretaria de parcerias. A Administração 

Pública poderá rever isso para se reestruturar e, eventualmente, implementar essa 

sugestão dos senhores. As políticas públicas são elaboradas e implementadas em graus 

muito variados.  

Nas secretarias fins, as secretarias setoriais, que conhecem o setor, que conhecem 

as demandas, que conhecem as suas necessidades, elas elaboram as políticas muito mais 

customizadas, e as implementam com a interface daqueles que serão seus parceiros. A 

Secretaria de Governo tem uma função um pouco deferente, que é a elaboração de 

políticas públicas ou de direcionamentos com uma lente mais amplificada, com um zoom 

mais amplificado. E por que isso é importante? Porque essa transição entre o 

microscópico e o macroscópico é necessária para poder rever todo o estado e dar 

sugestões que possam ter um alcance para além de uma parceria específica.  

Mas, sim, um redirecionamento do estado em relação às parcerias sociais. É por 

isso que foi instituído um núcleo para ter essa observação e poder planejar a atuação do 

estado de maneira mais ampla. Mas como é que a gente faz isso? O primeiro ponto é ter 

as informações, é saber mapear essas parcerias. E é o que a gente está conseguindo 

consolidar nesse primeiro momento. São quantas? Em quais setores? Aonde? Quanto se 

gasta? Quem são os gestores? Como é que elas têm funcionado? Né? Sem essa 

consolidação de informação, a gente simplesmente faz um trabalho fragmentado e com 

muito pouca capacidade de impacto. Por isso que ela é importante em primeiro lugar, 

enquanto desenho institucional da Administração Pública, para combater eventuais 

desperdícios ou irregularidades que os senhores têm colocado.  
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Eu acho que a mudança de critérios ou alterações de critérios é um horizonte que 

me parece absolutamente factível, é possível de ser feito. E a gente vai trabalhar para 

fazer essa reflexão e eventualmente sugerir essa mudança de critério. Mas por que a gente 

hoje não consegue fazer isso (Inaudível.). Porque nós não participamos do juízo político 

das qualificações.  

Quando eu mostrei para os senhores do passo a passo de como ela acontece, a 

avaliação dos critérios é feita pela Secretaria, sim, e quando chega na Secretaria de 

Governo, até antes do Decreto, o que acontecia era uma avaliação absolutamente 

formalística da consultoria jurídica, notem, para que o secretário de Governo avalizasse 

algo que foi feito pela Secretaria finalística, porque é ela que, na lógica de uma 

pulverização dessa política pública, ela que tem o conhecimento e a expertise. 

A Secretaria de Governo entendeu que é importante avançar nessa agenda e, por 

isso, a partir de agora, teremos, obviamente, em colaboração com o juízo crítico daqueles 

que têm experiência do concreto fazerem também o nosso juízo crítico, e isso ainda não 

aconteceu.  

Tudo que eu lhe disser agora sobre “esse critério não funciona”, ou “deixa de 

funcionar”, diferente de outras áreas, onde eu tenho maior experiência, e seria 

desconectado novamente da realidade. A gente espera, com o tempo, e com a experiência, 

conseguir - reflexão - fazer isso, mas hoje não há consistência técnica para atender a essa 

demanda. 

Queria complementar, talvez? 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - (Inaudível.) fala da Tarcila 

em relação a essa possibilidade que hoje nós estamos construindo para fazer essa 

verificação e melhorar, de fato, a visibilidade dos critérios e das metas estabelecidas nos 

contratos. Aproveitar para reinterpretar o que o deputado José Américo comentou. 

Eu devo ter levado muito ao pé da letra a questão do fundo de quintal, porque sou 

um rapaz lá da Freguesia do Ó, e no quintal lá de casa a gente fazia muita coisa boa, mas 

eu entendi a falta de capacidade de algumas organizações sociais. Eu pude compreender 

melhor na sua fala. Me desculpe se, de alguma forma, eu contradisse... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, querido. Só um segundinho. 

É que eu vou te passar agora, minha secretária está levantando, o hospital que a OS do 
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Pacaembu, Santa Casa do Pacaembu, que ela dirige - entendeu? -, aqui na Grande São 

Paulo?  

Eu vou te passar só para você ter conhecimento disso, e para vocês aperfeiçoarem, 

não deixarem escapar essa galinha do quintal. Ela escapou assim e saiu correndo. Não é 

não é culpa sua, você não estava aí na época, mas só para vocês estabelecerem critérios e 

não deixarem passar essas coisas, e não acreditarem muito nessa história que devem ter 

contado para vocês aí, os anteriores, de que “olha, essas mais fracas são, assim, para 

atender as comunidades mais fracas etc., porque lá não tem (Inaudível.). 

Não é assim, não é desse jeito. O pessoal que passou isso para vocês não passou 

uma história correta. Tá bom? 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Obrigado, deputado. Quero 

agradecer essa possibilidade de a gente poder levar esses assunto à discussão, e, como a 

Tarcila comentou, com essa pulverização das competências de cada um dos setoriais, a 

Secretaria do Governo fica muito distante dessa execução, de fato. 

Hoje, imagino que esse status esteja em transformação mesmo, e que nós possamos, 

daqui adiante, olhar com melhor acuidade o estabelecimento desses critérios e dessas 

metas, e da metodologia de contratação, além da de qualificação também. 

Obrigado. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Vossa Excelência, só para 

(Inaudível.) ainda a minha pergunta, presidente. 

 

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

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Rapidamente, eu só gostaria de saber 

se eles recebem documentações com muita frequência, para que novas OSs sejam 

qualificadas para entrarem no mercado. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Na apresentação, deputada... 

Eu vou solicitar permissão aqui para compartilhar novamente. Hoje, o processo ainda está 

dessa forma. Hoje, a secretaria recebe a solicitação documental, e ela avalia os requisitos 

de atendimento do Art. 2º, como a senhora bem mencionou, da Lei nº 846.  
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Nessa condição, a análise feita pela secretaria, a posteriori, é encaminhada para a 

Secretaria do Governo, para a qualificação. O que a Secretaria do Governo faz, até então, 

é uma mera formalidade de verificação dessa documentação, se atende esses critérios 

estabelecidos legalmente, aplicada a qualificação. 

A possibilidade hoje, depois de 2009, com a qualidade das informações que vão 

estar previstas no portal, a unidade, a parceria passará a receber essa solicitação de 

qualificação, e vai avaliar esse processo de pedido. Ela não simplesmente se submeterá à 

mera análise formal do atendimento ou não dos documentos legais exigidos na lei para 

serem apresentados. 

Evidentemente, aqui já cabe uma solicitação e uma resposta à demanda que a 

deputada fez. Onde que nós podemos criar uma mudança legal de detalhar e apresentar 

melhores alternativas para que, legalmente, a gente também fique respaldado nessa 

qualificação. 

O que nós faremos aqui não está estabelecido dentro da legislação. Está 

estabelecido dentro do processo de qualificação que será estabelecido na Secretaria, hoje, 

de Projetos, Orçamento e Gestão. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Se o presidente me permite, eu queria 

complementar, talvez tentando também (Inaudível.) essa parte quantitativa. A deputada, 

se eu bem entendi (Inaudível.). Aí, deputada, o que é importante que o Nelson falou do 

processo, porque a gente não consegue responder quantas demandas chegam no fim. 

Quando chega para nós, já teve a primeira etapa. A secretaria sim avaliou. Imagine 

que chegam 100 por dia, não sei, por mês. A secretaria que avaliou. Já chega para nós 

quando a Secretaria diz assim, “olha, está de acordo”. Aí vai para a CJ daqui, a 

Consultoria Jurídica. 

Quando isso mudar, os pedidos de qualificação virão direto para a plataforma, e a 

gente vai ter esses números com precisão. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Tarcila, se vocês recebem somente... 

Está me ouvindo? Eu não estou ouvindo. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Sim. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Tarcila, a minha pergunta é a 

seguinte. Se os dados já chegam para você depois de a secretaria afim dar o ok, eu poderia, 

ou alguém poderia pensar que só chegam aquelas OSs que a secretaria afim determina 

que devem chegar? 

Então, eu posso entender isso também como direcionamento político, ou não? 

Quero ouvir isso com muita clareza. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Acho que tem duas perguntas separadas. 

Chega à Secretaria de Governo depois que a secretaria afim avaliou e disse que 

cumpriram-se os critérios. Essa primeira resposta é positiva. Então eu não tenho 

conhecimento, e não teria como  corresponder quantos pleitos chegam nas contas. Aqui 

a gente já chega com essa avaliação das contas realizadas.  

Agora, sobre se chega aqui, se avaliação da secretaria afim foi política ou não, essa 

resposta eu acho que estaria descasada com uma avaliação dos critérios que o Art. 2º 

coloca. As secretarias afins têm a obrigação de avaliar, de fazer essa avaliação de acordo 

com o Art. 2º. Então, não acho que seja possível concluir, com a relação causal proposta 

pela deputada, de que a avaliação das contas que chegam aqui são decorrência de uma 

avaliação política. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então eu posso também pensar que 

a secretaria afim deveria verificar in loco, ou ter um olhar de lupa, como a senhora mesmo 

citou, se essa entidade que está pedindo a solicitação tem competência, ela tem 

experiência, ela tem a sede própria, ela cumpre... 

Bom, então eu poderia também pensar que a secretaria está comendo, então, bola, 

aí na hora de dar esse direcionamento. Não vocês que avaliam somente a questão cartorial, 

como você mesma falou. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - A competência da Secretaria de Governo, 

por meio da Consultoria Jurídica, é avaliar os requisitos legais do artigo segundo. A 

competência de avaliar quem pode ser qualificado, até o momento, é das secretarias afins. 

Como isso se procede, a gente não consegue nem (Inaudível.). 

Eu imagino aqui, com esse distanciamento, que essas verificações, muito 

provavelmente... Aí é uma colocação muito intuitiva, de imaginar que (Inaudível.) vai 

variar do grau de complexidade, do tipo de setor.  
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Quer dizer, são os direitos acontecendo, são as exigências acontecendo na prática. 

Eu acho que seria muito rico, se a ideia é fazer essa verificação checar com aqueles que 

fazem a avaliação quais são as lições aprendidas, o que é negativo, o que foi positivo. 

São, um pouco, as exigências acontecendo no mundo real. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu gostei dessa sua colocação. Na 

verdade, a minha pergunta vai mesmo nessa direção, porque esta comissão foi criada para 

melhorar o trabalho feito por essas OSs, e muitas nós sabemos que são excelentes no seu 

dia a dia, que cumprem metas, que tem aí uma resolutividade muito boa, e outras, não. 

Nós temos observado que isso se tornou uma prática, hoje, lucrativa para algumas 

entidades, e aqueles que querem praticar o desvio do dinheiro público. Então, o nosso 

papel nessa discussão, nesse diálogo, é de criar ferramentas para melhorar essas parcerias 

e, enfim, trazer uma qualidade, uma transparência maior com relação ao uso do dinheiro 

público. 

Então, eu quero vocês interpretem a nossa intenção no sentido de entender o papel 

exercido pela subsecretaria e o papel que nós estamos olhando e nos debruçando, para 

aquele que, no primeiro momento, dá o aval para que essas entidades apresentem a sua 

documentação para a subsecretaria. 

Então, presidente, eu acho importante, presidente Edmir. Presidente Edmir. 

 

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

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu acho muito importante nós 

também ouvirmos os secretários dentro de cada secretaria. Quem é que faz todo esse 

mapeamento na hora da entrega da documentação da solicitação? Porque a Secretaria de 

Saúde atende... Os primeiros pedidos são feitos pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria 

de Cultura, pela Secretaria do Deficiente, pela Secretaria de Esportes. 

Então, como isso é feito em cada uma (Inaudível.), para que as nossas exigências, 

dentro dos critérios que a lei complementar especifica, poderiam ser alteradas e 

melhoradas. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Sr. Presidente, para complementar, para 

voltar a resposta ao dado objetivo, que a deputada gostaria de saber. Aqui, para os 

senhores terem uma ideia, independentemente do número dos pleitos de qualificação que 
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chegaram eventualmente na secretaria. Em 2019, nenhuma chegou aqui na Secretaria de 

Governo. 

Entendem como é em termos de...? Em 2019 foi nenhuma e em 2020, uma. Para 

vocês entenderem como pode haver um distanciamento grande em termos de quantitativo. 

É como se o estado estivesse fazendo seus filtros naturais. 

Era isso. Muito obrigada. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada, Tarcila, pela sua resposta. 

Espero que você tenha compreendido a minha preocupação também. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Certamente. Está muito clara. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bem, nobre deputada, acho 

que temos que ouvir, realmente, alguns secretários, e a gente aguarda então o 

requerimento. A deputada Janaina gostaria de fazer mais um questionamento. Então, por 

gentileza, nobre deputada Janaina, e depois temos a Dra. Ruth já, que nos aguarda. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, presidente. É muito rápido, 

até para não desrespeitar aí o tempo dos colegas. No final da apresentação, o Dr. Nelson 

comentou que será feita, ou está sendo feita, uma contratação de uma OS para trabalhar 

na Fundação Casa. 

Como esse é um tema muito caro para mim, os adolescentes, esse trabalho todo de 

recuperação, eu queria entender, e o Dr. Nelson disse assim, que eles vão avaliar e 

remunerar a OS com base nos resultados. 

Eu queria saber se já há, assim, a indicação de que resultados serão esses, o tempo. 

Eu pergunto porque eu estudo esse tema há muitos anos, e é muito difícil avaliar 

resultados, seja no que diz respeito à reintegração do adolescente que sai da Fundação 

Casa, ou mesmo da pessoa adulta que sai das unidades prisionais. 

Então, eu queria entender o seguinte. Que resultados serão esses que serão levados 

em consideração, se eu entendi bem, para a remuneração da OS que está sendo 

contratada? 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Posso responder? 
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A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Por favor. Esse projeto é um projeto piloto, 

que a gente também, deputada, tem muito carinho por ele. É o primeiro projeto de impacto 

social. Então, o Nelson está mergulhado nele, e tem um pouco mais de contexto e 

detalhamento para os senhores.  

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Muito obrigado pela 

pergunta, e a oportunidade de poder falar desse projeto. Ele tem sido estudado pelo 

pessoal da Fundação Casa já há dois anos. (Inaudível.) do mês passado. Ele tem sido 

discutido dentro da Fundação Casa já há algum tempo. 

A Secretaria de Governo tem uma representação na Fundação Casa, no grupo de 

trabalho, e nos últimos seis meses essa representação foi incrementada com uma 

participação mais efetiva, aqui, da unidade sob orientação da subsecretária Tarcila. 

Então, é um projeto que a gente está tratando com bastante carinho, bastante 

cuidado, porque como o (Ininteligível.) mencionou, é uma área delicada da sociedade, em 

que a gente lida não só com adolescente, mas adolescente que cometeu algum ato 

infracional.  

O projeto prevê uma remuneração parcial sobre o resultado obtido. Então, quais são 

os jovens que serão objeto ou que serão trabalhados nesse contrato? São aqueles que já 

saíram, já tiveram sua saída autorizada, legalmente, da Fundação Casa. E essa 

organização vai acompanhar, durante seis meses, esse jovem, esse adolescente egresso da 

Fundação Casa, e o resultado principal que nós vamos medir é o reingresso à instituição.  

Hoje, a faixa de ingresso trabalha com diferentes níveis, tanto para o público 

masculino, quanto para o feminino, e dependendo da região do estado de São Paulo 

também. É um teste piloto em que nós vamos poder avaliar se o trabalho social 

estabelecido quando o jovem sai da Fundação Casa auxilia a ele não reincidir em ato 

infracional.  

É uma função social que não é diretamente uma responsabilidade da Fundação 

Casa. A responsabilidade da Fundação Casa vai do recebimento à saída do adolescente, 

mas esse projeto trabalha justamente para verificar se o trabalho social causaria um 

impacto suficiente para, no período de pelo menos seis meses de observação desse 

adolescente, ele não reincidir.  

Então, se ele não reincidir, embora não seja uma tarefa da Fundação Casa isso, a 

Fundação Casa vai estar com menor quantidade de jovens a ser atendidos. Isso, em escala, 
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a gente imagina que possa gerar não só uma economia, mas uma readaptação e 

requalificação dessa juventude que comete atos infracionais, mais ajustada ao que a 

sociedade de fato precisa. 

Então, como eu mencionei, é um projeto piloto; ele vai começar pequeno, na região 

norte aqui da capital. Vão ser atendidos inicialmente 300 jovens; há uma expectativa de 

atendimento de 300 jovens. Eu digo que é uma expectativa porque depende também da 

saída dos jovens do regime da Fundação Casa.  

Então, num mês, podem sair 10. Se os 10 aderirem voluntariamente ao projeto - 

eles não são obrigados a aderir -, nós teremos 10 jovens no projeto. Se 10 jovens saírem 

e só cinco aderirem, nós teremos cinco jovens no projeto, a ser acompanhados. Se tiver 

50 - e daí até o limite de 300 jovens para estabelecer esse trabalho junto com a organização 

social. 

Novamente, eu faço questão de sempre dizer: é um projeto piloto, vai começar 

pequeno, para avaliar esse resultado. E o resultado maior que se imagina, que se deseja, 

é a não reincidência do jovem na infração. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu queria pedir... Quando estiver em 

andamento, se houver algum tipo de apresentação ou a possibilidade de visitar o local 

onde esses jovens vão receber treinamento, profissionalização, eu queria pedir para me 

avisar, porque realmente é um tema, assim, do coração. E eu trabalho há muitos anos com 

esse assunto.  

É claro que eu sei que vocês estão fazendo todo um trabalho técnico. Mas eu 

gostaria de, se possível, acompanhar mais de perto. Eu peço que lembrem de mim quando 

estiver em andamento. Gostaria mesmo de acompanhar mais de perto. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Américo, por gentileza, tem a palavra. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito rápido, Sr. Presidente. Primeiro 

lugar: quem toca a AME de Santos é a Santa Casa de Pacaembu. Só para dar essa 

informação para o Nelson Raposo. A Santa Casa de Pacaembu toca a AME de Santos. 
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Mas eu queria só deixar aqui, pedir desculpa para a Tarcila e para o Nelson: olha, 

os meus questionamentos não são feitos a vocês como pessoas, são feitos à instituição. 

Uma série de coisas que existem aí, que estão tortas, digamos assim, na escolha, não 

foram vocês que fizeram, naturalmente, certo? Está aí, fica como contribuição para que 

vocês melhorem as coisas do que foi deixado para vocês, certo?  

E eu acho que realmente vale a pena conceder, conferir mais atribuições a essa 

subsecretaria, para que vocês possam fazer um trabalho que vocês têm capacidade de 

fazer, não tenho dúvida. Desculpe de alguma coisa, tá, gente? Um abraço. Muito obrigado 

para os dois. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Muito obrigada, deputado. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Obrigado, deputado. 

 

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

respondendo à deputada Janaina, e o deputado José Américo pediu pela ordem. O senhor 

quer acabar de responder à deputada Janaina o questionamento que ela fez sobre 

acompanhamento? (Vozes sobrepostas.)  

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Obrigado, presidente. Eu só 

queria concluir. A deputada Janaina - não me parece que ela ainda esteja na sala. Mas 

dizer que o projeto da Fundação Casa já foi a consulta pública. A consulta pública e o 

relatório da audiência que fizemos com as organizações sociais estão disponibilizados no 

site da Fundação Casa e no site da Subsecretaria de Parcerias. 

A próxima etapa, agora, é a elaboração do edital. E vou, aqui, me colocar à 

disposição, e o grupo de trabalho que participa desse projeto, para fazer a apresentação 

para a deputada Janaina, assim que ela entender necessário, possível; fique à vontade. A 

gente está à disposição para fazer essa apresentação, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A deputada teve um 

problema; está reentrando no sistema, falhou o sistema dela lá. Mas nós vamos 

retransmitir. 

Passo agora a palavra ao nobre deputado Wellington Moura, para seus 

questionamentos. Seja bem-vindo, nobre deputado. Ficamos sabendo, aí, que o senhor 
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acabou por fazer uma cirurgia. Está melhor? É o que desejamos. Vemos que está, aí, se 

restabelecendo. Vamos firmes. Seja bem-vindo, amigo. 

 

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

deputados; obrigado a todos. Eu vou ser... Eu acompanhei um pouco pelo YouTube, mas 

vou fazer as perguntas.  

A subsecretaria sabe informar a totalidade de recursos que são empenhados para os 

custeios dos contratos quarteirizados? Dessa totalidade, sabe mensurar o quanto o estado 

estaria empenhando na execução direta desses mesmos serviços? 

Segunda pergunta: existe uma tabela de preço utilizada como parâmetro de serviço, 

produtos, a ser fixado para quantificar os contratos do terceiro setor? O valor, ora, de 

trabalho dos médicos e demais profissionais de Saúde é uniforme para todas as entidades? 

Como é arbitrada essa quantia? E de que forma é realizada a fiscalização dos médicos e 

demais trabalhadores na Saúde nos contratos quarteirizados? 

Terceira pergunta: quais os principais critérios avaliados para a contratação das 

OSs? E das quarteirizadas? Como foram calculados os gastos para o alcance das metas 

estipuladas nos contratos de parceria? 

Quarta pergunta: por que, nos contratos de parceria, não são discriminados todos os 

serviços e metas que serão executados de forma direta ou indireta pela organização social?  

Quinta pergunta: por qual razão as organizações sociais não são obrigadas a adquirir 

medicamentos da Furp, que vende remédios mais baratos? 

Sexta: quais os limites considerados para a contratação das organizações sociais em 

relação ao princípio da moralidade? Com as diversas irregularidades veiculadas na 

imprensa, com que respaldo algumas entidades permanecem sendo consideradas aptas 

para permanecer em parceria com o estado? Qual é o respaldo que elas possuem para 

permanecer? 

Sétima e última pergunta: a Secretaria possui um inventário de todos instrumentos 

adquiridos pelo terceiro setor? Esses equipamentos estão numerados? Como é feito o 

controle e repatriamento desses equipamentos nas hipóteses de rescisão contratual com a 

entidade do terceiro setor? Então, se é quebrado, há uma rescisão contratual, o que 

acontece com todos esses equipamentos da entidade do terceiro setor? São as minhas 

perguntas. Obrigado. 
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A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Muito obrigada, deputado, por seus 

questionamentos. Eu vou responder a pergunta do inventário e dos recursos ao mesmo 

tempo, porque elas estão muito inter-relacionadas. Como eu disse no princípio da 

apresentação, uma das finalidades da Subsecretaria é justamente mapear, conhecer e 

(Ininteligível.) todo o panorama das parcerias em andamento. E esse trabalho está em 

andamento.  

O portal das parcerias sociais em ambiente offline, capacitando os gestores para 

alimentar algumas dessas informações, está em execução. Então, qualquer número que 

eu trouxesse necessariamente seria um número impreciso, porque a gente ainda não fez 

esse mapeamento total. Os gestores ainda estão sendo capacitados para alimentar o site. 

Sobre o princípio da moralidade, é um dever constitucional, é um princípio 

constitucional. Todas os atos administrativos, processos administrativos, dentro da 

administração pública, devem segui-lo. Não teria como ser diferente com as parcerias 

sociais.  

Sobre a possibilidade de o que fazer com as organizações sociais que eventualmente 

estejam levantadas pela imprensa, a gente, na administração pública, age de acordo com 

o que o Poder Judiciário determina. Ou, se houver algum tipo de invalidação pela própria 

administração pública, ela tem esse dever de autotutela. Então, o que a imprensa falar não 

pauta as decisões de administração pública. 

Sobre rescisão contratual, esse é um tema de que eu gosto muito. Em todos os 

contratos públicos, a gente trabalha bastante esse tema. Obviamente, é possível extinguir 

essas parcerias sociais, lembrando que no caso das parcerias sociais, as extinções 

acarretam consequências muito mais leves.  

E foi justamente essa a finalidade da construção dessas parcerias, de ser um vínculo 

com a facilidade de a administração pública extingui-lo sem grandes indenizações, porque 

justamente o início é diferente do que acontece com outros tipos de contratos 

administrativos, com todo o procedimento de licitação e com todo o emprego de garantias, 

investimentos altos.  

Então, uma lógica absolutamente diferente, mas há, sim, a previsão de extingui-la 

se ela não performar adequadamente ou se estiver violando qualquer um dos princípios 

constitucionais que a administração pública deve seguir.  

Não sei se o Nelson quer falar um pouco sobre a direta e indireta. Foram várias 

perguntas, talvez a gente tenha escapado a alguma. Se o senhor não se incomodar de 

repetir aquelas que eu eventualmente não tenha respondido.  
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O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Deixar o deputado à vontade, 

caso não se sinta respondido, para insistir na pergunta, por favor. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Insistir na pergunta. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - A questão dos contratos 

quarteirizados e da forma de contratação foge à nossa competência, aqui, da unidade de 

parcerias da Subsecretaria. Já mencionou aqui que essa atribuição de acompanhar e de 

realizar as contratações é das áreas fins, das secretarias finalísticas: da Secretaria de 

Cultura, da Secretaria de Saúde e todas aquelas outras que possuem contratos de gestão. 

Nessa condição, são os critérios da política pública... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só cortando, desculpa. 

Mas no próprio Decreto no 57.500, fala que uma das responsabilidades, das atribuições é 

acompanhar a execução. É o Art. 6o, inciso V: “acompanhar a execução: a - das 

contratações e terceirizações, viabilizando e divulgando informações sobre o assunto, 

objetivando seu uso como instrumento de gestão, dos contratos de gestão e convênios”. 

Então, acho que vocês têm responsabilidade, sim, pelo que está no artigo. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - A lei que o senhor 

mencionou, deputado, exige esse compromisso de acompanhamento, mas quem realiza é 

a secretaria fim: a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Cultura, no caso das maiores 

secretarias que têm contratos de gestão.  

E a contratualização é estabelecida pela secretaria: o contrato de gestão é assinado 

pelo secretário da secretaria fim, que é o responsável, de fato, a fazer esse 

acompanhamento da execução financeira ou orçamentária da organização. A Secretaria 

de Parcerias, através da unidade de parcerias, não carrega essa competência. Eu fico 

devendo a resposta objetiva de como isso é realizado. Caberia a cada secretaria 

estabelecer esses parâmetros e esses critérios.  

Uma questão que o senhor colocou a respeito também dos contratos de prestação 

de serviços, a diferenciação entre os contratos.  

Embora, novamente reafirmando que essa contratação é feita pela secretaria-fim, 

nós também aqui na Unidade de Parcerias e na subsecretaria entendemos que existem 
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especificidades de cada equipamento que demandam objetivos distintos e necessidades 

distintas também, mas o critério do estabelecimento das metas e das responsabilidades de 

cada um desses estabelecimentos, desses equipamentos, precisa ser revisitado 

periodicamente.  

Eu acho que estamos nesse momento de revisitar esses indicadores, essas metas, e 

o trabalho de consolidar as informações que hoje existem está sendo realizado para que 

nós possamos então nos debruçar sobre um novo estabelecimento, um novo marco de 

visibilidade sobre os indicadores e metas que as organizações sociais hoje são obrigadas 

a cumprir. Se faltou algo a responder, deputado, por favor. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A da Furp. Por quais 

razões não são obrigados a adquirir medicamentos com a Furp? 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Medicamentos da Furp, não é?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - São mais baratos, não é? 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - (Inaudível.) por trás disso, essa decisão, por 

que os contratos da organização social colocaram ela obrigada ou não obrigada. Eu não 

participei dessa tomada de decisão, mas eu acho que há alguns argumentos, ainda que no 

plano abstrato, para imaginar por que não.  

O primeiro é que uma das lógicas dos contratos de parceria é justamente dar 

flexibilidade para que isso aconteça com a (Inaudível.) desses recursos da forma mais 

eficiente possível na ponta. Você imaginar que a fonte compradora vai ser de obrigação 

absoluta me parece contraditório com o próprio desenho do instrumento.  

Até porque assim é possível que a variação do mercado, que a evolução tecnológica, 

que a competitividade desses, a implementação dos genéricos, enfim, reduza os preços. 

Uma obrigatoriedade nesse sentido esvaziaria a própria eficiência do contrato de parceria 

para conferir uma obrigatoriedade ao que é realizado pelo Estado.  

Quer dizer, por que o Estado deveria necessariamente se beneficiar disso? Eu não 

vejo… De novo, eu não tenho uma resposta por que não foi obrigatório, mas acho que há 

muitos argumentos (Inaudível.) subjacentes aí a não obrigatoriedade de uma fonte única 

para comprar remédios e quaisquer outros insumos. O Estado determinar isso me parece 

esvaziar alguns dos benefícios da concorrência. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está bom. Obrigado, Sr. 

Presidente. Obrigado, Tarcila e Nelson, pelas respostas. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Eu que agradeço. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Eu que agradeço, deputado. 

 

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

deputado. Breve recuperação aí; que alegria revê-lo e já recuperando aí. Muito obrigado, 

nobre deputado Wellington. Bem, não vejo mais… O deputado Alex de Madureira deseja 

fazer algum questionamento, Excelência? Vou dar continuidade aqui então.  

Eu tenho alguns questionamentos aqui, Dra. Tarcila e Nelson, bem específicos de 

tudo que os senhores falaram aí. Os senhores mencionaram no começo da reunião, mas 

eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, mais objetivamente saber: O que mudou 

no processo de qualificação das entidades como Organizações Sociais? O que mudou em 

relação àquela participação que, segundo vocês, (Inaudível.) era cartorial?  

Que critérios o governo leva em conta para qualificar uma entidade como 

organização Social? Então, bem específico. Bom, era de um jeito; agora é que jeito? Que 

jeito é o agora então? E o que leva-se em conta para habilitar uma organização Social? 

Eu vou fazer a pergunta, você responde e a gente vai (Inaudível.) um bate-bola rápido 

aqui.  

Deputado José Américo, se o senhor puder desligar o seu áudio, senão a câmera 

focaliza Vossa Excelência. Obrigado, nobre deputado José Américo. Passo a palavra 

então a Dra. Tarcila e ao Nelson. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Obrigada por sua pergunta, deputado. Não 

há mudança de conteúdo; há mudança de processo. Os critérios permanecem aqueles 

estabelecidos pela lei, mas a partir do estabelecimento do portal e depois que o decreto 

foi colocado, a Unidade de Parcerias participará desse processo; terá juízo crítico sobre 

os documentos que chegarão.  

A gente vai receber, avaliar e processar o pleito, eventualmente solicitando 

informações adicionais, enfim. O fato é que ao invés desse processo de avaliação ser de 
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competência única da secretaria-fim, a Unidade de Parcerias participará do 

processamento e da avaliação do pleito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi, Excelência. Que 

infrações sujeitam uma entidade a perder o título de organização Social e se já houve 

alguma que perdeu no estado de São Paulo? Se a senhora tem conhecimento. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Eu não me recordo agora, 

deputado, se existe legislação específica para se perder ou não a qualificação, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro que tem. Claro que 

tem. Tem sim. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Além dessas de fundo legal 

que eu estou querendo mencionar, eu não me lembro quais que legalmente são 

estabelecidas, porque são as mesmas para qualquer suspensão de contrato. Na questão da 

qualificação social, como a qualificação é delegada, ela é atribuída; ela pode ser retirada 

também por qualquer não cumprimento contratual da organização Social.  

Eu não tenho na subsecretaria a informação da quantidade de qualificações ou de 

Organizações Sociais qualificadas que perderam a qualificação oriunda desse processo. 

Como fica restrita a qualificação apenas à Secretaria de Governo, o acompanhamento 

contratual sobre essas infrações nas unidades setoriais eu não tenho essa informação para 

te dar agora, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nelson, se vocês qualificam, 

quem então no governo desqualifica? “Deu problema no contrato”, tudo bem, entendi. 

Então quem que desqualifica? Quem tem o poder de desqualificar? 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Os setoriais. Os setoriais 

podem retirar a qualificação a partir do não cumprimento das exigências legais ou do não 

cumprimento do que está estabelecido contratualmente com a OS. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. Vamos depois 

questionar as secretarias. Em 2018, durante a CPI das Organizações Sociais de Saúde, 
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uma das coisas que mais nos deixou estarrecidos foi a forma como as entidades prestavam 

contas de seus serviços ao governo.  

As próprias entidades é que inseriam os dados de atendimento em um sistema 

virtual e cabia ao governo confrontar esses dados com o que havia sido estabelecido em 

contrato. Não bastasse isso, as entidades ainda podiam alterar esses dados posteriormente 

- não sei se os senhores têm conhecimento disso - se elas quisessem. Vocês têm 

conhecimento do que mudou de lá para cá, por gentileza? 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - O que mudou de 2018 para 

cá com relação a esse item específico, não, deputado, porque continua sendo de 

competência e responsabilidade dos setoriais esse acompanhamento contratual.  

No entanto, há uma atenção do governo a poder reavaliar essa condição de 

contratualização e de acompanhamento dos contratos, até em consequência dos resultados 

da CPI que o senhor mencionou. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está certo. O portal de 

parcerias que será lançado pelo governo incluirá também as informações sobre as 

empresas que prestam serviços, as entidades no âmbito de contratos e convênios com o 

Governo do Estado de São Paulo? E se não, por que não? 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Inicialmente não tem essa 

previsão, mas eu gostei da sugestão, deputado. Vale a pena... Vou anotar aqui. Se o senhor 

tiver alguma documentação que nos auxilie também a imaginar como poderemos fazer 

isso junto ao portal, eu agradeço a contribuição também. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - O que já existe enquanto contrato, todos os 

contratos que estão firmados com todas as suas informações são relativos aos contratos 

de parcerias de concessões e PPPs.  

Como o senhor talvez saiba, nós temos 41 contratos assinados e essas informações 

estão todas disponibilizadas na plataforma da Subsecretaria de Parcerias, que é uma 

plataforma distinta dessa das parcerias sociais, mas os demais contratos de prestação de 

serviço, de todos os outros possíveis, não. Não é do nosso meio. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vocês têm conhecimento se 

tem em andamento muitas solicitações de Organizações Sociais para chegarem até vocês? 

Vocês têm conhecimento disso? 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - A Dra. Tarcila comentou isso 

e de fato não temos, porque ainda está sob competência dos setoriais. Assim que o portal 

estiver lançado, a obrigatoriedade da inscrição será através do portal. Aí nós teremos 

condição de identificar a quantidade e quais Organizações Sociais estão fazendo pleito 

para se qualificarem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bom. Tem alguma 

preocupação de vocês? Eu talvez seja muito preocupado com esse tipo de coisa, 

principalmente no Brasil. No Brasil, a legislação trabalhista é bem complexa. Tenta se 

aprimorar, mas ainda é muito complexa. Tem todo um custo Brasil e principalmente ações 

trabalhistas vultosas e tal.  

Existe alguma preocupação com vocês com as sub-rogações desses contratos na 

área trabalhista? Porque eu não sei vocês têm conhecimento - devem ter - mas você tem 

lá uma OS trabalhando, venceu o contrato. Outra ganhou o processo, vai lá, assume tudo 

que está em andamento. Quem cuida das ações trabalhistas? A OS anterior ou é a OS que 

está entrando?  

E eu falo até o seguinte: o conluio entre as partes na área trabalhista, que pode existir 

e quem acaba pagando isso é o Estado. Então, para gente mal intencionada montar uma 

ação vultosa e as coisas acontecerem não está longe, porque acontece na iniciativa privada 

também. Então, vocês estão procurando ter mais algum cuidado de verificar essa 

formatação de contrato para orientar as outras secretarias que nessa contratação elas se 

preocupem um pouco mais?  

Depois nós vamos perguntar para a Dra. Ruth, que já está aí nos aguardando faz 

bastante tempo também, sobre isso, sobre sub-rogação, porque é um contencioso que está 

aí. Ninguém sabe o tamanho dele - nós já perguntamos isso lá no passado. Não sei se 

vocês sabem, se têm informação de quanto é isso, mas isso nos preocupa muito.  

“A OS é mais barata”. Está bom. É mais barata; é mais objetiva; é mais rápida. Está 

bom, mas tem todo um trabalhista aqui, um passivo que está, a meu ver, encoberto. Vocês 

têm alguma coisa a dizer sobre isso? 
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A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Acho que é uma ponderação bastante 

importante, deputado, bastante pertinente. A gente pode trazer isso para as outras searas 

do governo. De repente fazer uma reflexão sobre isso com o núcleo da Procuradoria do 

Estado que é voltado para o contencioso, para no desenho dessas novas parcerias criar 

incentivos ou, enfim, uma regulação  mais adequada para evitar esse tipo de contencioso. 

Acho que é uma reflexão interessante, importante de ser feita. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - E é o momento de fazê-la 

mesmo, deputado, porque nessa revisitação aos indicadores, metas e tudo mais, a forma 

de contratualização também deverá ser revista e nessa condição de mão de obra. A 

contratação de mão de obra do Estado sempre foi uma questão a ficarmos atentos.  

Acompanho isso já há longa data, desde os primórdios da Secretaria de Cultura, 

quando a Secretaria de Cultura não tinha funcionário efetivo. Eram todos “recibados”, 

como eram chamados à época. Eles trabalhavam mensalmente e recebiam contrarrecibo.  

Inúmeras ações trabalhistas desta época ainda persistem e a condição das 

Organizações Sociais não é diferente também nas possibilidades de contratação e da 

assunção desses passivos que ainda persistem. Eu compactuo dessa preocupação e penso 

que nessa revisitação, como já mencionei, dos contratos e da reorganização que está sendo 

estabelecida dos contratos de gestão, esse também será um tema bastante pontual de ser 

discutido. Concordo.  

 

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

Ainda temos o nobre deputado Thiago Auricchio, que está inscrito e é o relator final da 

matéria. Mas eu só queria fazer uma colocação quanto à Fundação Casa, que é um avanço 

que os senhores estão fazendo.  

Não sei se vocês têm conhecimento, mas o Governo do Estado está deixando 

inoperantes várias unidades no estado por falta de recurso orçamentário. Pelo menos é 

isso o que diz o secretário da pasta. Lá na minha região, mais exatamente na Microrregião 

de Bragança Paulista, existem duas. Uma em Atibaia e uma em Bragança. As duas, 

organizações não governamentais que administravam.  

A de Bragança, eu tenho conhecimento. Inclusive, fazia esse trabalho posterior com 

todos os jovens. E o governo rompeu rapidamente o contrato. Está reagrupando em 

Atibaia e fechando Bragança. Porque eles acharam mais econômico. E aí a discussão fica 

pra lá. Até porque a Justiça não está funcionando. Em função da pandemia, não estão 
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tendo julgamentos. Então tem jovens na Fundação Casa, 15 em uma, 18 na outra. O 

secretário explicado que está custando 20 mil reais por mês.  

Então vamos continuar tendo problema nessa área. Mas não sei se vocês tinham 

conhecimento de tudo isso. Então temos um atraso na Justiça, do julgamento. O que é 

peculiar, no Brasil, na área da Justiça. Demora-se para julgar. E as coisas acontecem. Mas 

eu queria agradecer vocês e dizer da alegria em tê-los. Terminei o meu questionamento. 

Vou passar a palavra ao nobre deputado Thiago Auricchio. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Nós não conseguimos ouvi-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Thiago, nós não estamos 

conseguindo ouvi-lo. Não ainda, Thiago. Abre e fecha de novo para ver se melhora. Não. 

Talvez, Thiago, você tenha que sair do sistema e entrar de novo. A gente aguarda. 

Enquanto isso, Tarcila, falando em estrada, puxa vida, precisamos correr com as 

estradas, as concessões, que é o modelo do governo. Mas isso fica para outra hora. Senão 

nós vamos entrar numa discussão que não vai ser boa. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - (Ininteligível.) Mas há outras formas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O governo já está na metade.  

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Entregamos 1.273 quilômetros. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Foi muito bem. Mas não 

vamos entrar em discussão. Deixa para outra hora, senão eu vou perder a noção aqui. Mas 

o Nelson está feliz de estar aí. Né, Nelson? Porque, lá na sua área, Transporte - eu estava 

conversando com o setor - deve começar a paralisar tudo a partir do mês que vem. 

Ninguém aguenta mais tocar. Porque a EMTU até que está dando um certo subsídio. A 

Artesp não.  

Eu estava falando com os grandes empresários. Vai começar a paralisar tudo porque 

não tem dinheiro para pagar a conta. É o que acontece com várias áreas. Umas, com a 

pandemia, se sobressaíram. Outras estão numa crise grande. Você deve estar feliz por 

estar do lado da Tarcila e com toda a equipe. Digo, feliz, assim, mais acomodado. Porque 
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vocês também estão cheios de problemas para enfrentar. Mas, pelo menos, com essa, você 

não está perdendo o sono, muito.  

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Eu não posso contrariar o 

deputado e dizer que estou, de fato, muito feliz em trabalhar na subsecretaria. Nos 

primórdios, na Secretaria de Governo, tive a oportunidade de participar da transição, da 

criação da Secretaria de Governo. Logo assumi o cargo de diretor lá na Artesp. Então 

estou muito feliz em cuidar das organizações sociais. É um trabalho que me atrai muito. 

Eu gosto muito. Trabalhar com a Tarcila tem sido uma experiência ímpar.  

Vou aproveitar que ela está aqui e fazer todos os elogios ao trabalho dela: à 

competência, ao dinamismo, ao empenho. Para mim tem sido um aprendizado poder lidar 

com as concessões e parcerias sociais sob a direção de uma pessoa tão capacitada como 

a Tarcila. Eu a conheço (Ininteligível.) para identificar tanta competência numa pessoa. 

Então estou bastante feliz sim.  

E fico satisfeito em não ser responsável para ter que resolver o problema que o 

senhor mencionou. Porque vou te dizer é uma dor de cabeça permanente lidar com o 

Transporte. O senhor bem sabe. E lá na Artesp, durante o período que permaneci, tentei 

me aproximar o máximo possível das questões de transporte rodoviário, para tentar 

colaborar o máximo que eu pude. Penso que, de alguma maneira, tem lá a minha 

(Ininteligível.) para melhorar o sistema. Mas fico feliz de não estar nessa caneta para 

decidir.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bom. Deputado Thiago 

Auricchio acho que já… 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Me ouve, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Alto e claro, Excelência.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Agora sim. Que bom. Boa tarde a todos. 

Saudar o nosso presidente, saudando todos os colegas deputados. Já quero agradecer a 

presença da senhora Tarcila, do senhor Nelson. Agradecer pelos esclarecimentos. É 

sempre bom, como o Sr. Presidente colocou no início da sessão, trazer as pessoas que, de 
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fato, conhecem como as coisas funcionam. Que sempre trazem um norte para os nossos 

trabalhos nesta comissão.  

Vou ser muito breve nas respostas. Até deixei elas no chat. Acho que se for facilitar 

para a senhora Tarcila e para o senhor Nelson, enquanto eu leio as perguntas, eles 

acompanharem pelo chat, acho que até fica mais fácil.  

A primeira pergunta que eu deixo, já foi falado um pouco sobre isso. Se o Estado 

de São Paulo promove uma fiscalização dos contratos de quarteirização firmados pelas 

organizações sociais. Senão, não seria importante acompanhar uma fiscalização junto da 

OS com a quarteirizada? 

A segunda pergunta que eu coloco. Nesse novo portal que se projeta, esse Portal da 

Transparência que se projeta, ele apontará quais empresas foram subcontratadas pelas 

organizações sociais? 

A terceira pergunta. Eu coloco aqui que a gente teve a presença do Procurador-

Geral de Contas. Ele disse que há uma falta de estrutura do governo para melhorar o 

acompanhamento dessas quarteirizações. Na opinião de vocês o Estado comete algum 

erro na fiscalização dessas organizações sociais? Se existem, quais seriam esses erros? 

Quero deixar novamente o agradecimento a vocês. Obrigado. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Muito obrigada, deputado, por suas 

perguntas. Eu não tenho um diagnóstico de onde é que está a falta. Esse mapeamento, de 

dizer onde o Estado está sendo faltoso, qual é a falta de estrutura que está acontecendo, 

eu não tenho esse diagnóstico. Acho que a gente pode avançar com isso. O mapeamento 

desses contratos vai nos ajudar. O fato é que a fiscalização é um dever do Estado. Não é 

uma pergunta. É um dever. Então acho que o objetivo deve ser olhar onde é que está essa 

falta.  

Hoje eu não tenho esse diagnóstico, de onde é que está essa necessidade de 

incremento. A nossa ideia é ter esse diagnóstico assim que o portal estiver alimentado. 

No portal, em ambiente offline, os itens de alimentação das informações não compõem a 

subcontratação. Quer dizer, exatamente, quais estão sendo essas subcontratações.  

Mas tem duas coisas a dizer. Uma é que a gente pode pensar e refletir isso, na 

plataforma, de alguma maneira que mantenha a racionalização e o o dinamismo desse 

portal.  

Dois. Que acho que é o mais importante, que é o seguinte. Dado que se conhece 

qual é a parceria, quanto ela tem de recursos, e quais são as regras daquela parceria em 
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relação à subcontratação, o caminho fica muito facilitado para a gente, como gestor desse 

contrato, entender quais são essas subcontratações. E aí, ter um acesso a todo o processo 

administrativo subjacente a aquela contratação. 

É como acontece nos grandes contratos, muito mais vultosos que os das 

organizações sociais. O responsável é sempre quem tem a relação jurídica com o estado. 

A ponta é o responsável. Aí você consegue desmembrar toda essa cadeia. Então acho que 

a gente tem duas possibilidades. Pelo menos, essas são as aventadas agora, dada a 

provocação do Sr. Deputado. Mas podemos estudar outras tantas para que essas 

informações fiquem disponíveis de forma mais facilitada. (Ininteligível.) 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Reforçar a fala da doutora 

Tarcila. No sentido de que o portal vem sendo trabalhado para atender objetivamente a 

construção das informações a respeito das organizações sociais e da contratualização 

dessas organizações sociais junto ao Estado. Outras dessas questões que podem ser 

agrupadas e disponibilizadas pelas organizações sociais podem ou não ser 

disponibilizadas também no portal.  

Cabe a nós, agora, dar uma estudada. E verificar se a quantidade de sugestões 

apresentadas cabe exatamente na condição e na condução desse portal. Para que ele 

também não seja demasiadamente alvo de grande expectativa imediata. Porque ele vem 

sendo trabalhado com essa objetivação, como mencionei: de termos um banco de dados 

das organizações sociais e dos contratos firmados por essas organizações sociais.  

Tudo o que advém dessas contratações, tudo o que essas contratações multiplicam 

em termos de contratações e subcontratações, elas poderão ou não fazer parte do escopo 

desse portal. A gente já anotou essas sugestões e vai trabalhar para verificar a 

possibilidade de implementá-las também.  

Obrigado, deputado, pelas perguntas. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Obrigado a vocês pela fala.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -Muito bem. Eu gostaria de 

agradecer a todas as Sras. e Srs. Deputados. Ainda temos alguns minutos nesta sessão. 

Temos que abrir outra, pelo prazo regimental. Então eu gostaria muito de agradecer à 

doutora Tarcila e ao doutor Nelson, pela presença e pelas informações que nos trouxeram. 

O que puderem encaminhar, de documentação que os deputados solicitaram, se os 
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senhores talvez não tiverem em mãos, e puderem encaminhar para a CPI, para que a gente 

possa distribuir aos Srs. Deputados.  

E também trazer sugestões para a gente formular uma nova legislação que possa 

aprimorar esse modelo. Agradeço muito a presença de vocês. Eu vou encerrar esta sessão. 

E já vou abrir, logo em seguida, a próxima. Então passo a palavra aos dois, se quiserem 

se despedir. E almoçar, né. Bom almoço a vocês. 

 

A SRA. TARCILA REIS JORDÃO - Queria apenas agradecer novamente a 

oportunidade de dialogar com os senhores. Aprendi bastante com esse momento. Foi um 

prazer. Espero que, uma próxima vez, quero conhecer, a gente estar nesta Casa legislativa 

paulista. Para mim vai ser uma experiência diferente, importante. 

 

O SR. NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR - Eu também queria agradecer 

a possibilidade de participar e discutir sobre um tema que para mim é tão caro, que são 

as organizações sociais. E a possibilidade que a gente tem de sempre pensar em melhorar 

a prestação do serviço público no estado de São Paulo. Sou um apaixonado pela gestão 

pública. Não fosse, como bem lembrou o deputado Edmir, eu não lidaria com algumas 

questões espinhosas que o Governo do Estado precisa lidar.  

Quero agradecer muito. Também sempre aprendo com essa conversa, essa 

discussão. Vou lembrar da fala que tive, quando comentei do entusiasmo da Tarcila. 

Presidente, ela está louca para conhecer a Assembleia Legislativa. É muito entusiasmo. 

E é um prazer, para a gente, poder ver quão nobres deputados nesta legislatura. Fico 

bastante feliz e agradecido por São Paulo, pelo corpo de legisladores que tem. E fico 

bastante satisfeito de participar dessas discussões. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu que agradeço. Abraço a 

vocês. Até mais. A hora que tiver, Tarcila, vem para cá. A gente recebe, o Cauê está aí, 

nosso presidente, a Mesa Diretora, todos nós. Um prazer recebê-la aqui. Um grande 

abraço a vocês. Obrigado. Vou dar por encerrada a presente sessão. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião.  
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* * * 

 


