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CPI – QUARTEIRIZAÇÕES  

12.08.2020 

 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Havendo o número regimental, 

declaro aberta a 10ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de 

nº 24/2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contrato de quarteirização 

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

Governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. Gostaria de solicitar e fazer a chamada 

nominal. Nobre deputada Janaina Paschoal?  

 

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

 

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

José Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, Sr. Presidente, o José Américo.  

 

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

Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha. Nobre deputada Analice Fernandes, nossa 

Vice-presidente.  

 

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

 

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

Nobre deputado Thiago Auricchio. Nobre deputado Wellington Moura.  

 

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

 

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

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Presente, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente o nobre deputado. 

Nobre deputado Thiago Auricchio, presente também, não tinha ouvido. E o nobre deputado 

Alex de Madureira.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos dispensar a leitura da 

Ata da reunião anterior. Todos concordam, não é? Até porque ela já deu tempo de ser 

verificada, registro a presença de todos. E vamos então para a continuidade dos trabalhos 

hoje, proceder à oitiva da Dra. Ruth Helena Pimentel de Oliveira, que é a presidente da 

Corregedoria Geral da Administração, agradecer desde já a sua presença, a Dra. Ruth acho 

que está entrando no sistema, ela nos acompanhou o tempo todo.  

Enquanto ela entra no sistema, Sras. e Srs. Deputados, eu vou dar ciência aqui para 

todos, ontem encaminhamos aos Srs. Deputados e Assessoria: 1) o parecer da procuradoria 

sobre os requerimentos 1 e 2 da nobre deputada Janaina Paschoal. O parecer está disponível 

para conhecimento de todos os deputados. Em linhas gerais, conclui que, no momento, não 

se deslumbrou uma conexão dos requerimentos 1 e 2 como fato determinado. Então fica 

sobrestado o requerimento, havendo fato novo a gente.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bota em votação. Pois não, 

nobre deputada Janaina Paschoal.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu li o parecer dos senhores procuradores, 

entendi o posicionamento deles, mas eu tenho uma observação porque eu entendi que eles 

consideram que nós não estamos falando de uma quarteirização. E a verdade é que o grande 

problema da quarteirização é a participação de intermediários na contratação. Porque todos 

nós sabemos que quando uma contratação é direta que ela tem um valor, quando aparecem 

intermediários ela passa a ter outro valor. E, no caso da compra dos respiradores, o problema 

que eu venho levantando é justamente a participação de um intermediário, que é quem eu 

quero que seja ouvido.  

E é uma pessoa que ninguém sabe explicar de onde surgiu, então nós temos 

documentos oficiais da Secretaria de Saúde, nos quais consta o nome de uma pessoa que 
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participou da compra dos respiradores, uma compra milionária, sem garantias, com 

antecipação de valores, sem a entrega da mercadoria, e ninguém sabe quem é esse senhor e 

de onde ele apareceu.  

Então, é uma situação de quarteirização sim, porque tem um intermediário. 

Provavelmente, se esse senhor não tivesse participado, o valor desse contrato teria sido outro, 

não é? Então assim, eu queria fazer essa observação, eu sei, o parecer foi distribuído ontem, 

eu mesma li hoje cedo, imagino que os colegas não tenham tido condições ainda de estudar 

esse parecer, mas eu peço que estudem, e que a gente volte a debater esse parecer na semana 

que vem, se o senhor entender procedente, daqui 15 dias.  

Mas eu já queria deixar, assim, consignada essa percepção de que, talvez, os senhores 

procuradores não tenham percebido que o Sr. Basile Pantazis funcionou como um 

intermediário. Então não deixa de ser uma quarteirização, mas assim, não está na pauta do 

debate hoje. Vamos deixar para a semana que vem, ou daqui 15 dias, conforme determinação 

de Vossa Excelência.  

 

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

bem colocado. Então dar um tempinho para que os Srs. Deputados avaliem bem o aparecer, 

a senhora também conversar com a Procuradoria da Casa, até para trazer mais elementos, 

para que eles possam, se é que eles não têm todos os elementos, para poder dar continuidade 

nisso.  

Eu agradeço muito a sua participação. Tem outro esclarecimento, Sras. e Srs. 

Deputados, que é do ofício que nós solicitamos para, através de requerimento para a SPDM, 

é isso o que a gente precisa ajustar um pouquinho, porque é um questionamento semelhante 

feito pela assessoria da Secretaria de Cultura, sobre a estipulação de um período delimitando 

as informações para o levantamento e fornecimento das informações sobre subcontratações 

solicitadas pela CPI.  

Então, para a gente tentar organizar melhor o trabalho, e a gente poder ser mais 

objetivo e as OSs, as quarteirizadas, as secretarias, quem quer que seja, que seja questionado 

para que encaminhe a documentação à nossa CPI, solicitar, principalmente sobre as 

subcontratações, que a gente considere um período. Por que temos 20 anos aí de legislação 

de organizações sociais. Então, por exemplo, na Secretaria de Cultura diz que tem 20 mil 

contratos, então se eles encaminharem todos os contratos para cá durante – tem 20 em 

vigência, mil, é o que eles falam.  
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Se a gente for pegar de 1998 para cá o que eles têm que encaminhar de documentação 

para cá, e de outras secretarias, então eu deixo uma proposta aos senhores, que avaliem, se 

todo mundo concordar, a gente, nos requerimentos e nos ofícios, a gente solicitaria quatro 

exercícios encerrados: o de 2016, 17, 18 e 19. Além do exercício de 2020, o que estiver 

vigente ou em fase de contratação, isso sem prejuízo de questionamento que cuida de 

assuntos pontuais, e outros fatos que surjam, e que possam decorrer aí desta CPI, que pode 

extrapolar essa delimitação temporal. 

Então eu queria deixar essa sugestão aos senhores, se tiver algo em contrário, para 

que a gente possa ter pelo menos um para facilitar as informações, senão, chega tanto 

documento que ninguém consegue analisar. Todos concordam com isso, Sras. e Srs. 

Deputados?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Seria o período de cinco 

anos, é isso, presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É, o atual, que está vigente, e 

os quatro, seria de 2016 até agora, e se for pontual a gente questiona. Tudo bem, Excelência 

Deputada Janaina, deputado Sergio Victor? E todos que estão, Alex também concorda? Está 

dando sinal. Ótimo, vamos tratar dessa maneira.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Também concordo, Sr. Presidente.  

 

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

Américo, também concorda. A Dra. Ruth Helena, acho que pôde acompanhar aí, e ouvir 

todos os questionamentos, ela está desde às dez horas da manhã aqui nos acompanhando, a 

gente agradece muito a presença da senhora, Dra. Ruth, pela sua presença.  

E vamos passar, então, a palavra à Vossa Senhoria, para que possa – se o José 

Américo puder fechar o microfone, se não a câmera se dirige a ele, por gentileza. Eu passo a 

palavra para a senhora, Dra. Ruth, para que a senhora possa fazer uma explanação. A senhora 

sabe o objeto desta CPI, do trabalho que a senhora vem desenvolvendo nessa área, e já abro 

a inscrição dos Srs. Deputados pelo chat para a inscrição. Passo, com muita alegria, a palavra 

à senhora.  

Dra. Ruth, nós não estamos conseguindo ouvi-la. Agora sim, muito obrigado Dra. 

Ruth, seja bem-vinda, obrigado.  
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A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Bom dia.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom, dia, boa tarde. Seja bem-

vinda, agora estamos no ar, a senhora está no ar, seja muito bem-vinda, muito obrigado. A 

senhora, que está aí desde às dez horas da manhã nos aguardando aqui, ouvindo as outras 

oitivas – passar a palavra à Vossa Senhoria, para que a senhora possa fazer um breve relato 

do trabalho, do que a senhora tem conhecimento, para que a senhora possa contribuir com 

esta CPI. E já abro no chat, também, o questionamento, para que os deputados possam se 

inscrever para questionamento daquilo que eles possam perguntar à senhora. Tem a palavra, 

por favor, obrigado.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Muito obrigada, Dr. 

Edmir Chedid. Agradeço o convite, e cumprimento na sua pessoa todos os demais nobres 

deputados aqui presentes nesta mesa, neste trabalho: Dra. Analice Fernandes, Dra. Janaina, 

e os demais deputados. A minha participação com vocês, eu começaria com a explicação de 

que a corregedoria, ela está organizada nos termos de um decreto, e dentro desse decreto, nós 

temos a previsão de estrutura, dentro da corregedoria, dez departamentos.  

Um dos departamentos é o departamento setorial de saúde. O departamento setorial 

saúde ele foca o seu trabalho em todas as questões relacionadas à Secretaria da Saúde, dentre 

elas, nós temos aqui o trabalho de fiscalização dos contratos de gestão das OSs da área da 

Saúde. Eu tenho um trabalho de apresentação, que eu gostaria de compartilhar com vocês, 

que foi uma amostragem dos processos que nós temos em andamento dentro da corregedoria. 

Vou só procurar aqui, que eu acho que fica mais fácil para explicar. Vocês estão conseguindo 

visualizar?  

 

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

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Ok, então eu vou aqui 

fazer uma breve apresentação sobre o – são a questão dos convênios que, dos contratos de 

gestão hoje em andamento, que nós fizemos o levantamento. Esses são os 20 principais 

contratos de gestão, na ordem de repasse, dos valor maior para o menor, certo?  

São os 20 principais repasses que temos na secretaria para contratos de gestão. Temos 

também subvenções sociais, que são essas entidades que recebem, temos convênios, e o 
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trabalho da corregedoria ele dá início, dentro da provocação que é levada ao conhecimento 

da corregedoria, a partir de denúncias ou de trabalhos de auditoria realizados por esse 

departamento, que é o Departamento de Controle e Avaliação.  

O Departamento de Controle e Avaliação, ele realiza auditorias dentro desses 

contratos, e esse trabalho resulta em um relatório. Esse relatório é encaminhado para a CGA, 

para conhecimento, e a partir desse relatório dá-se início, dentro da corregedoria, o trabalho 

correcional. Então, nós temos aqui um levantamento de, aproximadamente, 22 processos de 

auditoria do DCA. E, dentro da corregedoria, nós temos em andamento aproximadamente 28 

processos correcionais para análise de convênios e contratos de gestão, com repasses para 

entidades do terceiro setor, são Organizações Sociais na área da Saúde.  

É importante estabelecer que os contratos de gestão na área da Saúde, eles incluem 

hospitais, eles incluem ambulatórios médicos, centro de referência do idoso, centro de 

diabetes, centro de reabilitação da rede Lucy Montoro, centros estaduais de análises clínicas, 

serviços de diagnóstico por imagem, Centro de Armazenamento e Distribuição de Insumos 

de Saúde, e Centro de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde, que é o Cross.  

Então, no âmbito desses contratos, a corregedoria, como órgão de controle interno, 

ela já realizou diversas apurações de diligências, oitivas, e trabalhos correcionais acerca de 

denúncias apontadas, apontando irregularidades nos âmbito desses contratos. Vários desses 

já foram arquivados, e em andamento nós temos, aproximadamente, 20 processos de 

procedimentos correcionais relacionados a contratos de gestão, e oito relacionados a 

convênios. E é importante observar que, em 2018, foi elaborado um trabalho correcional 

bastante minucioso com relação às organizações sociais de saúde.  

Esse trabalho foi feito pela setorial saúde da corregedoria, e ele resultou num relatório 

de 100 páginas, mais ou menos, com vários apontamentos, várias recomendações da 

Secretaria da Saúde, certo? Então, esses contratos, eles são fiscalizados na medida em que os 

relatórios do DCA chegam ao conhecimento da corregedoria, ou denúncias recebidas pelo 

canal de denúncia on-line, ou pelo Canal Foccosp, ou também por recomendações do 

Tribunal de Contas. Tem várias formas de início da provocação do trabalho correcional da 

corregedoria.  

Vocês podem observar aqui na tela, nós temos a descrição de como foi dado início ao 

trabalho correcional, respectivamente, ao contrato de gestão. Aqui nós temos, por exemplo, 

a AME de Taquaritinga, o outro é o Centro Infantil Hematológico, Seconci, Hospital 

Municipal Waldemar; o Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba.  
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Então temos vários contratos de gestão sendo objeto de fiscalização e trabalho 

correcional, no âmbito da corregedoria, e temos também aqui na descrição como que foi dado 

início ao trabalho correcional, recomendação do Tribunal de Contas, esses daqui são envios 

de relatórios do DCA, que faz um trabalho de auditoria nesses contratos. Temos também 

denúncias, recebimento de denúncia on-line, como esse aqui, por exemplo, do AME de 

Marília – e a partir dessas denúncias, desse relato inicial, é dado início ao trabalho de 

fiscalização da corregedoria. Temos também, está vendo? São 29 processos em andamento 

de fiscalização dos trabalhos do contrato de gestão.  

Agora, com relação à quarteirização, esse relatório de 2018 ele apontou alguma coisa 

nesse sentido, na recomendação, foi objeto de recomendação final nesse trabalho correcional. 

Depois eu posso, se for do interesse de vocês, nós podemos compartilhar esse relatório final 

com a mesa de trabalho para vocês verificarem as recomendações que foram elaboradas no 

âmbito desse trabalho. Eu estou aberta a perguntas, a questionamentos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Obrigado, Dra. 

Ruth, são importantes todas essas informações que a senhora nos trouxe e vou pedir para a 

sua assessoria para que nos encaminhe essa explanação da senhora, para que a gente possa 

ter aqui nos arquivos, e os deputados possam fazer o uso, se assim desejarem. Está inscrita a 

nobre deputada Analice Fernandes, já foi inscrita. Então eu passo a palavra à nossa vice-

presidente da Comissão, desta CPI, vice-presidente da CPI de Saúde. Com a palavra, Dra. 

Analice.  

 

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

Ruth, recebê-la novamente, com tanta competência na sua explanação. Recentemente, nós a 

recebemos no grupo de trabalho, não é? Presidido pelo deputado Barros Munhoz, e a senhora 

realmente trouxe dados importantes, e nós ficamos muito agradecidos pela sua brilhante 

colaboração.  

E tenho certeza de que no dia de hoje novamente a senhora vai nos ajudar muito, a 

trazer para esta Comissão, com o intuito de melhorarmos a transparência, os critérios 

estabelecidos para a contratação entre as OSs e as parcerias com o Estado, uma grande 

contribuição. Então, eu mandei aí pelo chat para que a senhora pudesse observar as duas 

perguntas que eu tenho, que eu acho que vão ser importantes. A senhora acaba de dizer que 

a corregedoria, ela recebe denúncias de irregularidades nas parcerias, no dia a dia.  
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Mas eu queria que a senhora contasse quais são as principais denúncias de 

irregularidades nos contratos, especificamente, das OSs com o Estado. E qual seria o 

procedimento e as medidas adotadas pela corregedoria, quando a denúncia de irregularidade 

tem procedência. E uma outra questão: se vocês, enquanto corregedoria, têm sugerido, por 

exemplo, em relatórios, o descredenciamento de OSs que têm apresentado irregularidades. 

Essas são as minhas três perguntas, obrigada.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Boa tarde, deputada, é 

um grande prazer, imenso, estar novamente à presença de Vossa Senhoria, e agradeço os 

questionamentos, eu vou tentar trazer aqui mais, a maior possibilidade de informações para 

ajudar o trabalho desta Comissão.  

Nosso relatório não chegou em nenhuma oportunidade, ao que me chegou ao meu 

conhecimento, de descredenciamento de entidades. Nossa recomendação se limita a apontar 

as irregularidade detectadas, como terceirizar, acompanhar as terceirizações, acompanhar a 

questão de gastos – acompanhar a questão de gastos com os serviços de terceirização –, 

análise de contas, a prestação de contas dos serviços do objeto do contrato, verificação 

daquilo que extrapola o objeto do contrato de gestão.  

Por exemplo, contratação de serviços de advocacia que eles inserem na prestação de 

contas, nós realmente não podemos aceitar, o regime interno de aquisição, a norma interna 

de compras dessa OSs, que geralmente quando você faz a qualificação ela tem que apresentar, 

certo? Aquele regime interno de contratação. Então tem que verificar se esse regime interno 

está sendo efetivamente observado. E também é objeto de apontamento, a implantação 

gradativa do movimento de repasses, identificação também da avaliação de, como é que fala?  

A avaliação de contas, a aquisição de preços compatíveis com o mercado, se tem ou 

se não tem, a compatibilidade demonstrada, a avaliação da elevada variação de registros 

sistêmicos no cumprimento do contrato versus executado, quer dizer, seria a falta de 

planejamento no estabelecimento do contratado. A recomendação, também, de providenciar 

a correta identificação dos contratos, a ausência de publicidade em relação à escala de 

médicos e diaristas, o que também temos observado aqui é a verificação constante de 

empresas terceirizadas, especialmente tenho verificado de forma muito constante a presença 

de, no quadro societário dessas empresas, de servidores participando.  

Ou servidores públicos, que ocupam funções dentro da administração pública no 

quadro da empresa terceirizada. Isso tem sido objeto de constantes apontamentos, isso nos 

relatórios que eu tenho verificado aqui na corregedoria. Também a verificação periódica do 
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quadro remuneratório, o quadro remuneratório das organizações, quer dizer, a observância 

de critérios na fixação dos salários dos funcionários dessas empresas, e por aí vai, viu, 

doutora?  

São várias observações, mas essa questão da terceirização é muito preocupante, e isso 

tem sido objeto de constantes apontamentos nos trabalhos da corregedoria. Eu tenho aqui 

comigo, participando desta reunião, uma corregedora, que é a corregedora Giovana; e a Dra. 

Giovana e a coordenadora da setorial saúde. E a Dra. Giovana é que foi a corregedora 

responsável pelo trabalho de fiscalização geral das organizações sociais a que me referi, que 

foi um trabalho muito minucioso, que foi elaborado e realizado em 2018, que resultou no 

final de 2018 nesse relatório minucioso, com recomendações que vão da letra A até a letra 

M.  

A Dra. Giovana tem profundo conhecimento desse trabalho, desse levantamento, dos 

principais questionamentos na fiscalização desses contratos de gestão, que precisam ser, de 

fato, objeto de observância mais criteriosa por parte da secretaria, estou falando mais 

precisamente da Secretaria da Saúde, são as OSs de Saúde, que são efetivamente o maior 

volume numerário dentro desses sistemas OSs no estado de São Paulo, são realmente 

direcionados à secretaria, às OSs de Saúde.  

Eu acho que a Dra. Giovana também poderia esclarecer de forma mais detalhada, que 

ela tem conhecimento profundo de todas essas questões envolvendo OSs, e ela acompanha 

pessoalmente, Dra. Analice, esses contratos todos que estão sendo objeto de avaliação dentro 

da corregedoria. Porque esses, pois não.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É importante, Dra. Ruth, que ela 

pudesse dar uma opinião do que nós poderíamos, o que poderia ser alterado na legislação 

vigente, para que nós pudéssemos dar uma maior transparência nessas contratações, nessas 

parcerias, seria importante mesmo que a Dra. Giovana pudesse dar essa contribuição para a 

gente.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Sim, ela está aqui, depois 

eu vou passar a palavra a ela, quando vocês autorizarem. E a Dra. Giovana acompanha 

efetivamente esses contratos todos que estão na tela, esses processos, esse trabalho 

convencional em todos esses contratos que estão aqui sob fiscalização da corregedoria no 

momento atual.  
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Muito embora outros já tenham sido objeto de arquivamento, mas é importante fixar 

que ela pode até esclarecesse de forma mais clara, porque ela tem conhecimento, está na 

corregedoria já há mais tempo que eu, e eu não cheguei a verificar em nenhum momento, em 

nenhum relatório, a recomendação de descredenciamento de entidades. Então, se vocês 

quiserem, eu posso, ela pode, ela está aqui à disposição para colaborar nas informações, 

principalmente em relação a esses contratos que estão em andamento, lá no âmbito da CGA.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Poderia autorizar, presidente? Que a 

Dra. Giovana possa responder para a gente?  

 

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

deputada, está autorizado sim, que possa auxiliar, por gentileza na resposta da nobre 

deputada. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu acho melhor ela sentar, 

talvez.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Você acha melhor 

mudar?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Se chegar mais pra cá.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Nós vamos estar 

ajeitando a participação, trazer a Dra. Giovana. A Dra. Giovana trabalha como corregedora, 

ela é a coordenadora da corregedoria setorial da saúde, está na corregedoria, nesse trabalho, 

há dez anos, então ela conhece muito a área da Saúde. Além de ser originária da Saúde, ela 

é funcionária da Secretaria da Saúde, já tendo trabalhado em diversos setores lá dentro da 

secretaria.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Um prazer, viu, Dra. Giovana, tê-la 

conosco. E embora as OSs trouxeram para o sistema público de Saúde uma resolutividade 

muito grande no início, quando o Estado começou essas parcerias, nós temos observado que 

ao longo desses anos essas parcerias acabaram se tornando um vício dentro da gestão pública, 
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para que muitos malfeitos pudessem ser executados por gestores de prefeituras ao longo aí 

do estado de São Paulo.  

Então, eu acredito que a senhora, que está há bastante tempo dentro da corregedoria, 

poderia nos dar algumas informações das principais irregularidades que vocês têm recebido 

nas denúncias diárias, e quais são os procedimentos adotados por vocês. E também, a minha 

pergunta foi se você teria alguma sugestão a nos fazer, para que nós pudéssemos alterar a 

legislação vigente, para que uma transparência maior nesses contratos de parceria pudesse 

ser efetivada.  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Boa tarde, nobres deputados. Eu 

trabalho na corregedoria já há dez anos, e na área da Saúde. Respondendo a primeira 

pergunta, com relação às denúncias, chegam denúncias dos mais diversas assuntos. Agora, 

chamo assim: o maior, de gente que nós temos, assim, de apurações, é com relação a 

identificação de servidores que têm, que participam do quadro societário de empresas, e essas 

empresas são contratadas pela OS.  

O que identifica, assim, que nos últimos anos as OSs têm contratado muito pessoa 

jurídica para fugir, assim, vamos dizer, porque o funcionário celetista, ele tem um encargo 

maior, e eu passando esse serviço com uma empresa, contratando ele como uma pessoa 

jurídica, os encargos ficam da pessoa jurídica.  

Além disso, alguns serviços nas OSs, eles terceirizam também no sentido de ter uma 

facilidade no gerenciamento da prestação, porque eu tendo um servidor, um funcionário, 

muitas vezes aquele funcionário não comparece no plantão, então eu tenho que rapidamente 

ter um outro funcionário para cobrir esse plantão. E, no caso, ele tendo uma empresa 

contratada, fica a cargo dessa empresa se responsabilizar para fazer essa reposição, para 

render o outro funcionário.  

Então isso, nas diligências que foram feitas, e são feitas nas OSs, a gente identifica 

essas situações, e ao final, a entidade que está gerenciando, ela faz essa opção por contratar 

PJ. Mas assim, cada organização social ela administra de uma forma. É o caso de uma 

organização social que fica lá em Presidente Prudente, ela optou por ter só servidores, só 

funcionários celetistas, ela não faz terceirização, ela prefere ter esse contrato com 

funcionários, ela acha mais fácil de trabalhar. 

Agora, a maioria das organizações sociais, principalmente aqui em São Paulo, está 

botando, está seguindo por essa questão da Pessoa Jurídica. E o trabalho que foi feito em 

2018, também por essa nobre Assembleia, que foi a CPI das OSs, nós recebemos o relatório 
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da Assembleia, e além dos apontamentos que foram feitos na CPI das OSs, a gente identificou 

diversos servidores que estavam prestando serviços nas OSs como PJ, e isso infringiu o 

estatuto do servidor público do Estado.  

Porque o servidor público do Estado não pode ter uma empresa, e essa empresa prestar 

serviço para entidades que recebem recursos do Estado. Então a gente tem esse processo em 

andamento, já foram aproximadamente 30 servidores que estão respondendo processo 

administrativo disciplinar, porque infringiram a parte de proibições no estatuto.  

Com relação à segunda pergunta, nobre deputada, em relação à legislação. Eu entendo 

que assim, precisava criar indicadores melhores de controle desses contratos de gestão. 

Porque, assim, hoje o indicador do contrato de gestão ele é assim: eu atendi o número de 

consultas, eu recebo a totalidade, eu extrapolei a quantidade de consultas, eu recebo aquele 

tanto. Aí, quando eu não atendo essa quantidade de consultas, essa meta, eu diminuo esse 

recurso, Só que assim, qual o critério que foi utilizar, assim, por que que aquela entidade não 

é feita a avaliação, por que que aquela entidade não está atingindo essa meta? Porque, no 

começo do ano é feito um termo aditivo, e é estabelecido mês a mês que a entidade tem que 

cumprir 100 consultas de ambulatório.  

E aí nós vemos que, no decorrer do ano, ou a entidade está fazendo mais, ou ela está 

fazendo menos, e nisso o recurso não é remanejado, não é revisto. Eu acho que isso tem que 

ser revisto mês a mês pela secretaria, no caso a Secretaria da Saúde ela teria que estar revendo 

isso, para a melhor distribuição dos recursos financeiros. Porque aí o que acontece? Tem 

entidades que estão passando, organizações sociais que têm os direitos de atuação nos 

hospitais, que estão passando necessidades porque eles atendem além do que está 

estabelecido no contrato.  

E outras entidades estão atendendo menos do estabelecido em contrato, mas como ele 

chegou naquela média, ela está recebendo recursos. Então acho que isso tem que ser mais 

bem definido, que eu entendo, na minha visão, precisa ter um olhar maior da secretaria nesse 

sentido. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É muito importante, doutora, fico 

muito feliz porque esse apontamento seu, ele é significativo. Existe uma avaliação dos 

contratos mensalmente por metas de produtividade, e que deveria ser realmente bastante, ele 

deveria ser pelo menos melhorado. Porque isso é fato. Essa sua fala, eu tenho observado, eu 

sou enfermeira de formação, e nós sabemos que isso é uma situação recorrente no dia a dia. 
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Tem entidades que fazem um bom serviço, e tem um contrato que ele foi enxuto por conta 

dos recursos disponíveis pela secretaria.  

E outras que recebem por um contrato maior, e que não estão dando conta da execução 

desse contrato na sua integralidade. Então esse apontamento feito pela senhora traz um 

grande contribuidor, para que os índices de controle possam ser melhorados. E durante o 

decorrer do contrato, serem revistos e repassados para aquelas entidades que têm condições 

de exercer uma quantidade maior de prestação de serviços. Eu vou te dar um exemplo, 

rapidamente: aqui em Taboão da Serra nós temos um AME que tem condições de fazer um 

trabalho muito maior.  

Porque a região metropolitana, ela normalmente tem uma demanda maior para os 

serviços de especialidades, então é diferente do interior de São Paulo, em que você consegue 

administrar isso de uma maneira mais tranquila. Então o AME daqui, ele tem um volume 

menor de consultas com uma capacidade grande de atendimento, porque a secretaria distribui 

o recurso que ela tem para vários locais. E a gente sabe que esses outros locais não têm 

disponibilidade no seu dia a dia de profissionais adequados, ou muitos desses profissionais 

são faltosos, ou a empresa que foi quarteirizada não consegue a reposição rapidamente.  

Então as metas não são atingidas, então esse indicativo que a senhora aponta ele é 

fato, e nós poderíamos também colocar aí no nosso planejamento de avaliação de um  futuro 

projeto de lei. Eu agradeço imensamente a sua grandiosa contribuição. E se você tiver mais 

alguma sugestão a fazer, para que haja uma alteração na legislação vigente, também é bem-

vinda.  

 

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

pelas respostas. Agora é a nobre deputada Janaina Paschoal, tem a palavra pelo tempo 

regimental.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as 

senhoras corregedoras. Eu estou olhando aqui a Dra. Ruth, a senhora me lembra uma atriz 

americana, já disseram para a senhora? É uma atriz americana, eu estou olhando aqui, e estou 

vendo a atriz na frente, eu não consigo lembrar o nome, então cumprimento a Sra. 

Corregedora, tanto a Dra. Ruth quanto a Dra. Giovana. Agradeço imensamente o fato de 

terem aceitado participar da nossa reunião. Eu tenho só duas perguntas muito objetivas, a 

primeira eu até formulei para os participantes do início da manhã.  
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Eu tenho recebido muitas reclamações, algumas denúncias, que não significa que 

sejam procedentes, envolvendo o Detran, o trabalho nesse período do Poupatempo, e alguns 

dos e-mails vão no sentido, vêm no sentido, de que o trabalho estaria sendo, vamos dizer 

assim, sucateado com o intuito de justificar a troca de empresa. Que teria sido feita uma 

licitação, e com o intuito de trocar essa empresa o trabalho vem sendo sucateado. Eu queria 

saber se chegou alguma reclamação, alguma denúncia desse tipo na corregedoria? Se não 

chegou, como é que eu faço, por exemplo, para encaminhar?  

Porque eu analiso todo os e-mails que chegam, e não acho que seja alguma com uma 

consistência suficiente para eu mandar para o Ministério Público, mas também não me sinto 

tranquila de não encaminhar, entendeu? Então eu queria, se a senhora pudesse, dar uma 

orientação de como é que nós podemos encaminhar. Não digo um único e-mail, mas se 

chegam vários, eu acho que seria importante ter esse canal da Assembleia com a 

corregedoria. Então esse seria o primeiro ponto.  

O segundo ponto, eu tive acesso ao relatório da corregedoria, que foi encaminhado 

para o grupo da Assembleia que acompanha as contratações no período da pandemia. Quero 

agradecer aqui publicamente a deputada Analice, que encaminhou. Eu li especificamente o 

relatório referente à compra dos respiradores. E só que no relatório eu não vi nenhuma 

referência à participação do intermediário que consta dos documentos, o que é o senhor 

Basile Pantazis. Aí eu queria saber se, eventualmente, a corregedoria conseguiu entender qual 

foi o papel desse senhor nessa contratação?  

Porque eu até solicitei a oitiva desse senhor nesta Comissão, na Comissão de Saúde. 

Não é com o intuito de fazer nenhum tipo de acusação, é com o intuito de nós 

compreendermos mesmo. Porque eu vejo como uma espécie de uma quarteirização, ou uma 

terceirização quando entra um intermediário que ninguém compreende bem qual é o papel 

dele. Então assim, é uma pergunta muito objetiva: se a corregedoria conseguiu compreender 

o papel desse senhor. Seria só isso, agradecendo mais uma vez a participação e a atenção.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Boa tarde, deputada 

Janaina, muito prazer em conhecê-la, e com relação a, obrigado pelos questionamentos. Com 

relação ao primeiro questionamento, seriam denúncias relacionadas à prestação de serviços 

no âmbito do Detran, se eu entendi corretamente.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Sim.  

 



Verba Editorial Ltda. 

16 

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Nós temos uma 

corregedoria setorial específica para atender denúncias do Detran, e essa corregedoria faz 

sim apurações de denúncias relacionadas a essa autarquia. E temos sim recebido várias 

denúncias no âmbito do Detran, inclusive nessa época da quarentena, motivada pela 

pandemia da Covid-19. Então, se a nobre deputada tem alguma denúncia e recebimento de 

reclamação, eu acho que o canal correto é encaminhar para a corregedoria, para fazer a 

apuração devida. E depois, obviamente, demos retorno à doutora para o resultar da apuração.  

 

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

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Pode encaminhar. Com 

relação ao segundo questionamento, não sei se a Dra. Analice chegou a esclarecer que a 

corregedoria criou em maio a corregedoria setorial extraordinária, que foi instituída por meio 

de resolução conjunta, entre o secretário de Governo, o secretário da Saúde, Educação e 

Desenvolvimento Social, com o objetivo de fiscalizar, monitorar e acompanhar as aquisições 

de bens e insumos relacionados ao combate da pandemia.  

Então nós temos essa corregedoria extraordinária, que é coordenada pela Dra. 

Giovana, porque como ela era corregedora da setorial de Saúde, entendemos que seria mais 

adequado que ela acompanhasse também os trabalhos relacionados à Covid-19. Obviamente 

porque a maioria das denúncias é relacionada à Saúde, questões dos insumos de Saúde.  

E temos sim um processo específico para apurar a aquisição dos respiradores, ou 

ventiladores pulmonares. E apareceu realmente o nome dessa pessoa citada pela deputada, e 

ele aparece dentro dos documentos encaminhados pelo Ministério Público, e pela contratada, 

como representante da contratada no Brasil, que seria a Hitchens Partner, ele seria um 

representante dessa Hitchens Partner no Brasil. Porque essa empresa é uma empresa 

americana.  

Então essa pessoa aparece como representante dessa Hitchens no Brasil. A Dra. 

Giovana está aqui para me corrigir se eu estiver equivocada. E esse processo está em 

andamento, não tem um relatório final, tem um relatório inicial que já foi concluído. Foram 

feitos vários questionamentos à Secretaria da Saúde, não sei se já veio a resposta.  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Veio a resposta, e está sendo analisada.  
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A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Veio a resposta, e está 

sendo analisada pela corregedoria as respostas encaminhadas à Secretaria da Saúde. Então 

não foi finalizado ainda este trabalho correcional acerca dessa compra de ventiladores.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito obrigada, obrigada pelos 

esclarecimentos. É Susan Sarandon o nome da atriz, só que a senhora é mais bonita do que 

ela. Digo isso respeitosamente.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Obrigada, deputada, a 

senhora é que (inaudível). Pois não? Mais alguma questão, doutora?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom, muito obrigado, está 

inscrito agora o nobre deputado Sergio Victor, que tem a palavra pelo tempo regimental.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Boa tarde, Dra. Ruth, obrigado pelos 

esclarecimentos. Eu tenho algumas dúvidas específicas aqui, eu estava olhando no site da 

própria corregedoria, e vi aqui algumas das atribuições de vocês aqui: padronizar 

procedimentos, propor medidas e coordenar projetos visando à integração de sistemas de 

informações no âmbito da administração pública, para fins de controle. E também que o site 

da própria Transparência do estado de São Paulo está sob a responsabilidade de vocês, 

correto?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - O site da Transparência 

pública não.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Ah, consta aqui, tá, consta aqui no site de 

vocês, da corregedoria, transparência.sp.gov.br certo? O Portal da Transparência Estadual.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - É que o Portal da 

Transparência, deputado, boa tarde deputado Sergio Victor, obrigado pelos questionamentos. 

Doutor, o Portal da Transparência, ele está dentro das atribuições da Ouvidoria Geral do 

Estado, só que deve ter ali o link para o portal, se não me engano, não é?  
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O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Isso, também, consta aqui, estou lendo do site 

da própria corregedoria: “organizar e administrar na internet o Portal de Transparência do 

Estado, no sítio eletrônico da transparencia.sp, disponibilizar dados relevantes da 

administração pública direta, indireta e funcional para fins de controle social”. Então consta 

aqui.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Se estiver, eu acho que 

tem que verificar isso, deputado, porque o Portal da Transparência é atribuição da Ouvidoria 

Geral do Estado. Se estiver com essa informação, nós precisamos atualizar, o senhor me 

desculpa.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Não, tudo bem, isso é até justo. Isso é uma das 

coisas até, como presidente da Frente Parlamentar também, aqui incumbido nesta CPI, de 

tentar melhorar os critérios de governança e transparência na prestação de contas das 

organizações, especialmente ligados a organizações Sociais.  

Esse é um dos desafios que a gente vem encontrando. A própria atualização nos 

portais, as próprias funções, mas só queria reforçar então para vocês entrarem com a gente 

neste trabalho. Hoje, a gente ouviu recentemente aqui o próprio Ministério Público e alguns 

promotores dizendo que eles também têm dificuldades em acessar as informações no site da 

transparência, para poder cruzar os dados, e poder fazer as suas investigações, com um 

sistema unificado.  

Como não está na responsabilidade de vocês, vou repassar para a ouvidoria, mas 

modificação de sistemas, mais acessibilidade nos dados e facilidade nas pesquisas iriam 

ajudar muito, não só os órgãos oficiais de controle e investigação, mas também o controle 

social.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Isso, absolutamente 

correto.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Aí você falou, uma dúvida minha agora 

baseado na explicação da senhora, que vocês funcionam sob denúncia. Vocês têm acesso a 

dados diferentes, quando vocês vão investigar vocês pesquisam pelos próprios canais 

oficiais? Quais são as dificuldades que vocês encontram na hora de averiguar uma denúncia 

também?  
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A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Quando nós recebemos 

a denúncia, o que é feito? É instaurado um processo de apuração dessa denúncia, e 

encaminhada a denúncia para o órgão que está sendo denunciado, certo? E aí, é feito o 

trabalho dentro dessa unidade para a obtenção de informações, oitivas de pessoas, de 

servidores, a obtenção de documentos para a avaliação da denúncia que foi apresentada.  

Então, geralmente as secretarias trabalham de forma harmoniosa, e eventualmente 

dificuldade em resposta, em obter respostas – às vezes demora um pouco para dar resposta. 

Tivemos essa problemática agora, mas eu imagino que seja em razão da enorme quantidade 

de denúncias de todas as esferas de controle. No controle interno e no controle externo por 

parte do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Ministério Público Federal também, 

o Tribunal de Contas da União, isso aí acabou gerando um enorme congestionamento de 

solicitações, então isso está ocasionando um pouco de demora nessa resposta das autoridades 

que são demandadas.  

Mas, em geral, quando se faz diligências ou quando se solicita documentos, a 

corregedoria não tem encontrado dificuldade em obter a colaboração das unidades 

investigadas.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Entendi, é que daí eu reforço também a 

importância de a gente ter uma transparência ativa e passiva mais forte e fortalecida, 

justamente porque, às vezes, não deveria haver essa demora, esses documentos talvez 

poderiam ser públicos, para facilitar a investigação para o trabalho de vocês. E a pergunta: 

quais são as principais irregularidades, quais são as irregularidades mais comuns que vocês 

têm encontrado? Em especial nesse processo de, junto às organizações sociais, de 

quarteirizações.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - É, a maior parte da 

denúncia eu acho que está relacionada à questão de fiscalização e prestação de contas com 

relação aos recursos. A Dra. Giovana pode, que acompanha dia a dia essas denúncias, e os 

processos que estão em andamento, eu vou pedir que ela esclareça essa pergunta, esse 

questionamento do deputado.  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Boa tarde, nobre deputado. Assim, 

como eu disse anteriormente, a maior demanda lá da setorial saúde com relação às OSs se 
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refere ao gasto do recurso, ao desvio do objeto do contrato de gestão. Então assim, 

evidentemente fica mais o desvio da finalidade do objeto, e as contratações que estão 

ocorrendo, contratações de pessoa jurídica ao invés de contratar um funcionário pelo regime 

celetista.  

Esse é o nosso maior número de apurações que estão ocorrendo lá. E tem também 

algumas esporádicas, na questão de aquisição de equipamentos, muitas vezes não comprou 

o equipamento adequado, ou então fez uma compra mais não foi adequada aquela compra.  

Mas assim, esses são casos um ou dois, bem esporádicos, os maiores mesmo são com 

relação às contratações de prestação de serviços, que eles têm que contratar um funcionário, 

um médico, um enfermeiro e eles estão optando pela contratação de pessoas jurídicas.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Dra. Giovana, obrigado pela resposta, mas que 

eles optam por contratar uma Pessoa Jurídica – mas isso, em si, é o problema? O problema é 

que eles estão contratando alguém que recebe, mas não presta o serviço? Tem algo adicional, 

ou apenas isso? Ao invés de contratar uma Pessoa Física, eles contratam uma Pessoa 

Jurídica?  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Não, é que é assim, a gente passa o 

recurso para a organização social executar o trabalho, a prestação do serviço, e não ela 

subcontratar essa prestação de serviço, que aí ocorre a quarteirização. Quando eu passo o 

recurso para a OS fazer o serviço, e aí essa OS contrata uma outra empresa para fazer aquele 

serviço, ela está quarteirizando.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO -  A quarteirização em si, pelo o que eu entendi, 

não é o problema, não é?  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - É um problema sim, porque está 

fugindo, e já há diversos apontamentos do Tribunal de Contas, está fugindo do objeto do 

contrato, e nos anexos do contrato de gestão, tem lá bem claro que deve, ser esse serviço, 

realizado pela OS, e não por uma terceira, ou uma quarta. Entendeu?  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Entendi, agradeço às doutoras.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, nobre deputado 

Sergio Victor, e antes de passar a palavra aqui ao nobre deputado José Américo, eu sabia que 

eu conhecia a Dra. Ruth de algum lugar, viu? Olha só, realmente á a atriz americana mesmo, 

só que muito mais jovem a nossa Ruth aqui, parabéns. 

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Dra. Janaina, muito 

engraçado trazer esse ponto aí na reunião.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom, passo a palavra ao nobre 

deputado José Américo.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Mas o que eu queria 

acrescentar à questão do deputado Sergio Victor, é que o problema da quarteirização não é, 

é a questão de fugir ao regime licitatório, que isso foi apontado pelo Tribunal de Contas, 

porque quando se faz o contrato de gestão com a OS, parte do princípio de que a OS vai 

executar, com o próprio quadro, aquele serviço que está sendo objeto do contrato de gestão. 

E por isso, quando ela joga a prestação desse serviços para uma outra pessoa jurídica, ela está 

fugindo do regime da licitação. A obrigatoriedade da licitação, isso foi apontado pelo 

Tribunal de Contas também. Esse é o ponto principal do questionamento, imagino.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Respondido, doutora.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Não que o serviço não 

está sendo executado, ele está sendo executado, a OS garante a prestação do serviço, mas por 

terceiro, o que, no caso, caracteriza a quarteirização como vocês estão fazendo objeto do 

estudo de vocês, imagino.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, passo a palavra 

agora ao nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra. 

Eu queria perguntar para a doutora o seguinte: se vocês têm uma lista, se eles têm uma lista, 
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ou poderia passar essa lista para nós de irregularidades de servidores. Isso que a senhora 

citou, de servidor que, de repente, é um servidor público e é sócio de OS, ou é sócio de uma 

empresa que subcontratou alguma coisa da OS. A senhora tem uma lista disso, se esse 

problema é frequente, não é?  

A senhora entendeu. Tem muito servidor que tem empresa que é subcontratada pelas 

OS, e alguns que são sócios das OSs? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a 

seguinte: na quarteirização nós temos visto que, em muitos lugares, a subcontratação é tão 

grande que a OS praticamente vira uma mera intermediária – se vocês têm, é óbvio que vocês 

têm conhecimento disso, mas qual é a providência que vocês estão tomando? Basicamente 

essas duas perguntas, por favor. Oi filha, oi.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Boa tarde, nobre 

deputado. Com relação à questão do servidor, ele não é sócio da OS não, eu acho que eu não 

me fiz entender corretamente; o que nós estamos observando é que a OS contrata uma Pessoa 

Jurídica, e essa pessoa é que tem, no quadro societário, um servidor ou um ex-servidor 

público. Então não é propriamente vinculado à OS, mas sim àquela Pessoa Jurídica que está 

prestando serviço dentro do contrato de gestão – fui clara, deputado? Essa é a questão, então 

o ex-servidor, ele é do quadro societário da empresa que está sendo contratada como 

prestadora de serviço pela OS. Está certo? O senhor está sem microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O seu microfone está sem 

áudio, deputado José Américo, está liberado.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Desculpe. É o seguinte, senhora, por 

exemplo, você tem muita empresa pequena que é de servidor, e que é subcontratada das OSs.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Isso.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Entendeu? A senhora tem casos desses 

registrados? E se isso é muito frequente, ok?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - O senhor está 

perguntando se é muito frequente?  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  É, se é frequente, e se a senhora tem uma 

relação desses casos para passar para nós.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - A relação nós não temos 

não, eu teria que fazer um levantamento, viu, deputado? Eu teria que fazer um levantamento 

disso.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Mas esses casos, então, existem ou não 

existem?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Existem, está sendo 

objeto de fiscalização sim. Existem, sim, casos assim, mas não são todos os serviços dentro 

do contrato de gestão, são alguns serviços médicos dentro do contrato de gestão.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Mas qual é a providência que vocês têm 

tomado em relação a isso?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Eu vou passar.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Isso é contra a lei.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Sim, ele está infringindo 

o estatuto, e está também infringindo a questão da necessidade de licitação. Então o relatório 

ele aponta a necessidade, aponta recomendações para a secretaria tomar providências em 

relação ao contrato de gestão. Em relação ao servidor.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  A senhora tem conhecimento da secretaria.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Em relação ao servidor, 

abertura de processo disciplinar.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Quem tem a relação disso são vocês, desses 

pedidos de processo disciplinar são vocês? Ou a secretaria?  
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A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Nós temos isso, mas 

precisaria levantar para trazer a relação, e encaminhar para vocês.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Não, não é necessário hoje não, não é 

necessário. Depois eu oficio a vocês, até para ficar mais fácil, eu oficio para as senhoras, não 

precisa ser hoje. Eu só queria saber se existe, é claro que existe, e se isso é com vocês, aí eu 

faço um ofício e peço. Isso não tem nenhum problema, não tem nenhuma pressa, fica 

tranquila.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - É possível.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  É isso, doutora, e muito obrigado pelas suas 

respostas. E deixa eu só.  

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  É isso, e muito obrigado pela presença de 

vocês aqui também, obrigado.  

 

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

a palavra, agora, o deputado Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Boa tarde mais uma vez, 

Dra. Ruth, parabéns aí por todos os esclarecimentos, que para mim serão muito válidos aí 

todas as respostas, tanto da senhora quanto da dona Giovana, é isso? Giovana, perfeito, está 

certo. (Vozes sobrepostas.)  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O deputado José Américo 

poderia apertar o mute do microfone dele, por gentileza. Obrigado.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Aqui está difícil.  

 

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

Doutora, até a senhora tirou uma dúvida em como que é o serviço de quarteirização, que foi 
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um dos questionamentos do deputado Sergio Victor, que a senhora respondeu, para mim, 

muito claramente. E é a mesma coisa que eu penso, que o serviço quarteirizado é quando 

você subcontrata o serviço que deveria ser. Exemplo: médicos, não pode quarteirizar o 

serviço de médicos. Até mesmo recentemente em Santos, aliás na Praia Grande, no Hospital 

Irmã Dulce, houve uma contratação de um falso médico.  

Não sei se a senhora soube dessas informações, e que segundo foi – a organização 

confirma que o homem era funcionário de uma empresa prestadora de serviços médicos do 

complexo hospitalar. Então, no momento em que ele é funcionário de uma prestadora de 

serviço médico, ele quarteirizou o serviço, é o meu ponto de vista. E pelo o que V. Exa. 

acabou de me passar, então contratou de forma errada, e eu acredito que esteja aí como uma 

das apurações de vocês da corregedoria. A senhora sabe sobre esse caso, se ele está sendo 

investigado por você também?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Eu vou passar a palavra 

para a Dra. Giovana, e eu não tenho conhecimento dessa situação que o senhor está relatando. 

A senhora se lembra, Dra. Giovana?  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Não, não tenho, pelo menos eu ouvi 

falar, mas não chegou até nós. E assim, tem uma primeira coisa que tem que observar é assim: 

essa organização social, ela é contratada pelo Estado? Porque assim, se a gente não.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - SPDM.  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - A SPDM também presta serviços na 

Prefeitura, ela também é OS na prefeitura de São Paulo, ela já foi – e não sei nos demais 

lugares –, mas a SPDM ela tem aqui contrato conosco, com a Secretaria de Governo, com o 

Governo. E a Secretaria da Saúde, ela administra algumas unidades. Agora, essa unidade, o 

nobre deputado sabe informar se é uma unidade estadual, que é gerenciada pela SPDM?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Municipal.  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Municipal. Então aí cabe ao âmbito do 

município estar atuando, e aplicando as penalidades, o que for cabível até para excluir, 

descredenciar essa OS na prestação do serviço lá no Município, porque caso ocorra uma 
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situação dessa do âmbito do Estado, como aconteceu com a Santa Casa de São Paulo em 

2015.  

Ela era uma OS que prestava serviços, também era uma OS que tinha a Secretaria da 

Saúde, tinha contrato de gestão com a Santa Casa, mas a partir do momento em que houve 

as denúncias, e que constataram o desvio de recursos, a Santa Casa foi uma entidade que foi 

rescindido o contrato de gestão. Então a Secretaria da Saúde, hoje, ela não tem contrato de 

gestão com a Santa Casa de São Paulo.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito, obrigado. A 

primeira pergunta então, Dra. Ruth, tendo em vista que uma das atribuições da corregedoria 

geral da administração, segundo o decreto 571.500/2011, que é proceder a fiscalização da 

administração direta para garantir a regularidade das atividades das entidades. Com que 

frequência é realizada a fiscalização in loco? Depois, quais são as providências tomadas em 

relação às evidentes fraudes trabalhistas? E se já houve alguma hipótese de intervenção, por 

parte dessa pasta, em relação a ausência de. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O banco vai fechar de novo.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Em relação à efetividade 

e desvio de finalidade existente nas relações contratuais, realizadas entre as organizações 

sociais em quarteirizados. Como é realizado o controle das prestações dos serviços médicos 

contratados por intermédio dos contratos quarteirizados? Como que vocês realizam esse 

controle? Existe algum sistema que possibilite o confronto de informações sobre jornada de 

trabalho dos trabalhadores da Saúde, remunerados como Pessoa Jurídica?  

Como se certificar de que o médico esteve realmente presente no plantão, e não em 

seu consultório particular, como ocorreram muitas vezes nesses contratos? Esse tipo de 

contratação não dá margem ao desperdício de serviço público, e a ineficiência na prestação 

de serviços de Saúde? Qual a principal medida jurídica que deve ser alterada para coibir essa 

prática? É isso, são três perguntas, e essa é a primeira, que são um conjunto de perguntas da 

primeira.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Desculpa, nobre 

deputado, com que frequência a corregedoria executa o trabalho? Ela executa o trabalho nos 

processos em que chegam a denúncia à corregedoria, e esse trabalho é contínuo. Então tem 
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a realização de diligências, a oitiva (inaudível) das unidades que são denunciadas para a 

apuração da denúncia. Então, a frequência é um trabalho contínuo da corregedoria sobre as 

denúncias que são encaminhadas à corregedoria.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - A outra questão eu 

esqueci, são tantos questionamentos que eu esqueci.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vamos lá, eu posso 

“partear”, a senhora faz um tira-teima que acho que fica mais, faz um bate-volta, que eu acho 

que é mais fácil para você. Quais são as providências tomadas em relação às evidentes fraudes 

trabalhistas, e se já houve alguma hipótese de intervenção, por parte desta pasta, com relação 

a ausência de efetividade e desvio de finalidade existente nas relações contratuais realizadas 

entre as organizações sociais e as quarteirizadas?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Irregularidades 

trabalhistas?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso, as relações de fraudes 

trabalhistas.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Não entendi, deputado.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu vou repetir: quais são 

as providências tomadas em relação às evidentes fraudes trabalhistas, quando há o caso de 

fraude trabalhista? E se já houve alguma hipótese de intervenção por parte desta pasta, em 

relação a ausência de efetividade e desvio de finalidade realizadas entre as organizações 

sociais e os quarteirizados?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Não, eu acho que a 

corregedoria, está aqui a Dra. Giovana para me corrigir se eu estiver errada – o trabalho da 

corregedoria resulta em um relatório final, com recomendações. Então, se tem a apuração de 

fraudes trabalhistas, ou se tem a apuração dessa outras irregularidades que o senhor apontou, 
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isso é levado ao conhecimento por meio de um relatório, para conhecimento da Secretaria da 

Saúde, e a Secretaria de Governo então faz intervenção no contrato de gestão.  

A Secretaria de Governo faz a qualificação, acompanha a qualificação da entidade, e 

depois a necessidade de descredenciamento, é nesse sentido que a Secretaria de Governo 

interfere. Agora, a corregedoria propriamente dita, ela faz recomendações no relatório de 

fiscalização, e essas recomendações são levadas ao conhecimento da Secretaria da Saúde. A 

Dra. Giovana está aqui para me corrigir, se eu estiver equivocada.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito. Como que é 

realizado o controle da prestação dos serviços médicos contratados por intermédio de 

contratos quarteirizados? Existe algum sistema que possibilite o confronto da jornada de 

trabalho dos trabalhadores da Saúde remunerados como Pessoa Jurídica? Como se certificar 

que o médico realmente esteve presente no plantão, e não no seu consultório particular?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Essa questão de 

acompanhamento da prestação do serviço pela OS, e a fiscalização, cabe à Secretaria da 

Saúde. A corregedoria trabalha quando tem o recebimento de denúncias. Já tivemos 

denúncias de servidores conforme o senhor apontou, que faz o registro na Secretaria da 

Saúde, mas está prestando serviços lá no seu consultório, isso já teve acusação de denúncia 

nesse sentido. Agora, com relação à fiscalização propriamente dita, é uma atribuição da 

Secretaria da Saúde a fiscalização deste contrato.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Existe um dispositivo de 

informação de jornada de trabalho que possibilite esse confronto de informação?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Eu não tenho 

conhecimento. Dra. Giovana?  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Não tem. Quando a gente recebe.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Denúncias mesmo.  
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A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Isso, por denúncia. E aí recebemos a 

denúncia de que o médico, ou os médicos naquele hospital não estão prestando serviço, não 

estão cumprindo horários.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Nós fazemos diligência 

no hospital, e verificamos quais os instrumentos de controle que aquela organização social 

adota para verificar se o médico está cumprindo a sua jornada de trabalho. Muitas vezes, 

quando a gente identifica que o controle não está adequado, fazemos recomendações para 

que seja modificado esse controle.  

Na diligência a gente levanta o controle de entrada e saída, controle de ponto, e muitas 

vezes a gente solicita a documentação que demonstre que o funcionário, ele trabalhou. A 

gente pega por amostragem, normalmente um período, e solicitamos que esse período 

apresente documentação, demonstrando que o servidor, que o funcionário compareceu ao 

trabalho. E aí fazemos a checagem com folha de entrada, normalmente as OS têm, a maioria 

delas tem controle de entrada de funcionário e saída, registro de frequência, escala de plantão 

e documentação que ele tenha assinado, ou alguma coisa que ele tenha realizado, como 

levantamento das consultas feitas nos dias que nós estamos apurando.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito. Ainda em relação 

ao decreto que dispõe das atribuições dessa corregedoria, e impõe a obrigatoriedade de 

propor medidas com o escopo de sanar irregularidades técnicas e administrativas, e, quando 

necessário, impor responsabilidades em todas as ramificações da administração pública.  

Existe alguma alteração legislativa que a gente, nós como deputados, pode fazer para 

melhorar o tipo de fiscalização, e de punição, no âmbito da atividade da corregedoria, que 

vocês possam contribuir e auxiliar? Para que se instale?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Alteração Legislativa? 

Olha, (ininteligível) tanta coisa pode se falar, não? Muita coisa podemos sugerir, eu fico até 

constrangida.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pegaremos aí um 

momento, então, mais oportuno para poder fazermos, para vocês nos darem bastantes ideias, 

a gente poder contribuir, sem dúvida, para o crescimento do nosso Estado, e diminuir as 

irregularidades.  
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A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Sim.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É de competência dessa 

corregedoria o acompanhamento das execuções das contratações de terceirizações dos 

contratos de gestão de convênios, objetivando a eficiência, a legalidade, e a vinculação à 

prestação de serviços, bem como a divulgação das informações sobre o objeto contratado.  

Como que é realizado o acompanhamento da execução dos contratos de gestão, e sua 

terceirizações? Qual é a dificuldade de se impedir a contratação inicial, junto ao terceiro 

setor, com empresas quarteirizadas cujo objeto ultrapasse os limites da finalidade da 

organização?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - A grande dificuldade, 

por parte da corregedoria, eu entendo que seria o trabalho de fiscalização. Eu acho que a 

secretaria poderia ter um trabalho de fiscalização um pouco mais apurado, um pouco mais 

voltado A essa questão da terceirização.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Em relação aos produtos, 

a aquisição dos produtos, como que é feito o controle de preço? Existe alguma medida inicial 

para se evitar a contratação de produtos superfaturados?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Por parte das OSs?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Por parte das OSs, eles 

são obrigados a apresentar um regulamento próprio de compras, onde há.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Desculpa, por parte de 

vocês. Há algum, em relação ao contrato, como é feito o controle de preços por parte de 

vocês? É verificado isso ou não? É só mesmo de denúncias, não é?  
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A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Quando tem denúncias 

sim, é feita uma pesquisa de preços, o levantamento do preço praticado pelo mercado, em 

relação ao produto, ou equipamento, que é objeto da denúncia.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E quando foge de forma – 

como que é? Como que se forma o procedimento de vocês neste caso?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Quando foge ao preço 

praticado? Quando não tem compatibilidade?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É, quando é um preço 

absurdo. Por exemplo, a Furp produz muitos remédios hoje a preço de custo, mas aí mesmo 

assim os que compram, vamos dizer, direto com a Furp, preferem comprar em outros 

fornecedores privados, em outras indústrias farmacêuticas, e acabam com um preço super, 

três ou quatro vezes mais caro. A corregedoria tem algum controle sobre? Como que vocês 

fazem em relação a isso?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Dra. Giovana.  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Se identificado que a entidade, a OS, 

adquiriu o equipamento, ou um medicamento superfaturado, com um sobrepreço, ele tem que 

devolver o recurso, e com correção, tudo atualizado, devolve-se o recurso.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá, e acontece alguma 

penalidade naquela OS, em relação a ela não poder mais prestar serviços?  

 

A SRA. GIOVANA APUZZO ZAPPALA - Ela pode ser descredenciada. Mas isso, 

até hoje, assim, não foi identificado a ponto de descredenciar a entidade. Os valores não, pelo 

menos o que foi objeto de apuração pela corregedoria, não foram valores que – porque 

também tem que avaliar o prejuízo causado ao interesse público também.  

O equipamento foi um valor maior, mas ela, a OS, devolveu o recurso, e esse 

equipamento está atendendo àqueles munícipes daquela região, então tem um interesse aí que 

o equipamento teve um sobrepreço, mas ele está sendo útil lá para a população daquela 
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região. E o Estado solicitou o ressarcimento, e foi feio com correção e todos os juros que 

cabem na restituição do recurso, no ressarcimento do recurso.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É só mais uma pergunta, 

tenho mais outras, mas vou deixar para o momento oportuno. A senhora acha que impor uma 

normativa visando a obrigatoriedade da aquisição dos produtos através da BEC, que é a Bolsa 

Eletrônica de Compras, sem a interferência de um processo licitatório, inibiria a contratação 

dos produtos superfaturados? Sob a sua ótica administrativa, essa normativa causaria algum 

empecilho nos procedimentos de aquisição, em relação à eficiência das aquisições?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - O senhor poderia repetir 

a questão, por favor, deputado?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A senhora acha que impor 

uma normativa visando a obrigatoriedade da aquisição dos produtos através da BEC, que é a 

Bolsa Eletrônica de Compras, sem a interferência de um processo licitatório, inibiria a 

contratação dos produtos superfaturados? Sob a sua ótica administrativa, essa normativa 

causaria algum empecilho nos procedimentos de aquisição, em relação à eficiência das 

aquisições? 

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Não, eu acho que é uma 

medida boa essa, não causaria nenhum empecilho, e aí poderia até direcionar, fazer com que 

os preços sejam praticados dentro do setor público, não é? Não acho que causaria empecilho, 

não. 

 

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

primeiramente, Dra. Ruth e Dra. Giovana, muito obrigado pelos esclarecimentos, foram 

muito satisfatórios para mim, e tenho certeza de que para a CPI. Parabéns pela eficiência de 

vocês. Sr. Presidente, e deixo essa sugestão, Sr. Presidente, até pela CPI, para que a gente 

possa fazer uma normativa em cima da BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, para que 

todas essas organizações sociais possam seguir um padrão de compras de equipamentos, de 

insumos e de remédios, para que não extrapolem os preços. Obrigado, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito boa a sugestão, nobre 

deputado, muito bem colocado, para que todos possam acompanhar esse procedimento 

também, muito bem lembrado, parabéns. Tem mais alguns dos outros Srs. Deputados que 

querem se inscrever? Então vou fazer três perguntas rápidas aqui, Dra. Ruth e Dra. Giovana.  

A senhora mencionou um relatório de 100 páginas com vários apontamentos à 

Secretaria de Saúde. A senhora poderia nos encaminhar uma cópia desses documentos, para 

que a gente possa disponibilizar aos Srs. Deputados, e às nossas assessorias, para que eles 

possam fazer uma avaliação. De preferência eletronicamente, por gentileza, para facilitar o 

trabalho?  

A senhora também falou bastante sobre a Saúde. Eu gostaria de saber sobre outras 

áreas do Governo também. A corregedoria tem procedimentos em andamento sobre contratos 

com o terceiro setor em outras secretarias? Na Cultura, por exemplo, direitos de pessoas com 

deficiência, Educação e assim por diante? Se tiver, também poderia encaminhar para a gente 

uma documentação, um breve relatório?  

E também, Excelência, pedir que a senhora nos enviasse os procedimentos e 

andamento na corregedoria, relacionados a fatos do Governo com o terceiro setor. Assim a 

gente pode ter uma visão global de todo o trabalho que as senhoras vêm realizando, que todos 

tomem conhecimento. Até para dar um embasamento em futuros requerimentos que os 

deputados queiram fazer, de oitiva, de pessoas de OS, de quarteirização, em cima do trabalho 

que vocês já realizaram.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Sim, com relação ao 

trabalho, o relatório de 2018, eu vou encaminhar ao endereço que o Marcelo está 

disponibilizando, e encaminho de forma eletrônica, está bom?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo, muitíssimo obrigado.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Com relação a contratos 

de gestão em outros setores, como na Cultura, por exemplo. Sim, nós temos acompanhamento 

desses contratos, alguns deles em processo de fiscalização correcional. Eu vou encaminhar 

para o senhor, também eletronicamente, a relação desses processos que estão em andamento, 

como também encaminharei por e-mail a relação dos processos do setorial da Saúde, que 

estão fiscalizando os contratos de gestão com OSs da área de Saúde. Vou encaminhar todas 
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essas informações, encaminharei essas informações pelo e-mail que o Marcelo está 

disponibilizando.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está ótimo, só isso. Muitíssimo 

obrigado a ambas, deixo a palavra aberta para os que desejam fazer um encerramento, mais 

algum posicionamento, mais alguma informação importante, e logo em seguida passo à 

votação de requerimentos.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Eu agradeço ao convite, 

viu, nobre deputado? Eu agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho da corregedoria 

para esta mesa de trabalho, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos, e as 

informações que forem necessárias. E coloco toda a corregedoria à disposição da Assembleia.  

 

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

também, Dra. Giovana, por sua participação. E, por favor, nos encaminhe sugestões também, 

para elaborar uma nova legislação, e sempre poder aprimorar dentro da visão das senhoras. 

Muito obrigado, bom almoço. Um abraço para o Marcelo, que está aí do lado também, que 

foi nosso colega deputado federal lá em Brasília, e está auxiliando aí. Parabéns, viu, Marcelo? 

E que bom que você que está por aí.  

 

O SR. MARCELO - Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E você também conhece o 

Legislativo, e sabe das demandas que a gente tem, então fica fácil o entrosamento, não é? 

Muitíssimo obrigado, um abraço a vocês, e passo agora à leitura dos requerimentos.  

O item 2 da pauta. E já peço, doutora, que fiquem à vontade para ir almoçar.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não. (Vozes sobrepostas.)  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Com essa coisa aí, com esse 

gesso aí, se não der a palavra vem na cabeça e quebra a cabeça.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É só uma dúvida que eu 

queria tirar com a doutora. Lá no Art. 3º, inciso II a IV do decreto 41, alterado pelo decreto 

54.000 – a senhora não vai lembrar pelos números, é claro, estabelece que a corregedoria tem 

poderes para receber, analisar e publicar a declarações de bens das autoridades, e dos 

dirigentes, da administração direta e indireta do terceiro setor. Esses dados, a senhora sabe 

onde que está publicado? Onde se encontram publicados isso?  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Esses dados são 

publicados anualmente no “Diário Oficial”.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, no “Diário Oficial”.  

 

A SRA. RUTH HELENA PIMENTEL DE OLIVEIRA - No “Diário Oficial”.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, doutora, só isso. 

E mais uma vez, parabéns.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, então vou dar 

sequência aqui ao item 2 da pauta, que é a apreciação de requerimentos constantes aqui da 

pauta. O item número 1, Sras. e Srs. Deputados, é um requerimento de nº 24, do deputado 

José Américo, que a gente já havia discutido, que iria nos deixar sobrestado para trazer as 

informações, para depois que a pessoa viesse aqui.  

Então nós estamos retirando ele da pauta, como a gente já havia combinado, foi um 

equívoco da assessoria, a quem eu quero pedir desculpas aos Srs. Deputados. Aí o item, 

vamos direto ao item 2, que trata também desse assunto em função daquilo que nós falamos 

na reunião passada. Item número 2 da pauta, datado de 5 de agosto, do nobre deputado 

Vinícius Camarinha. Requerimento de nº 29. Requer seja expedido ofício ao Sr. Osmar Mikio 

Morwak, coordenador da Comissão de Análise de Contas das OSs, da Secretaria Estadual de 

Saúde, requisitando-lhe as informações a  seguir, referentes ao objeto desta CPI.  

1. Qual o entendimento de quarteirização adotado pela Comissão? 2. Foram 

identificados indícios de quarteirização pela Secretaria de Saúde nos serviços prestados pelas 

OSs? 3. Em caso afirmativo na questão anterior, qual o procedimento adotado nesse sentido? 

Vou incluir aqui no ofício a questão daquele caso que nós falamos aí, dos últimos cinco anos.  
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E aí 

temos que fazer a votação nominal. Nobre deputada Janaina Paschoal, como vota?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim a nobre deputada 

Janaina Paschoal. Nobre deputado José Américo, como vota?  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Voto sim, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado José 

Américo. Como vota o nobre deputado Vinícius Camarinha? A nobre deputada Analice 

Fernandes?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto sim, Excelência.  

 

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

Auricchio.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado 

Thiago Auricchio. Nobre deputado Wellington Moura.  

 

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

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado. 

Nobre deputado Sergio Victor.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado 

Sergio Victor. Nobre deputado Alex de Madureira? Este presidente, deputado Edmir Chedid, 

também vota favorável. Aprovado o requerimento. 

Item 3 da pauta, datado de 7 de agosto, do nobre deputado José Américo. 

Requerimento de nº 30. Requer que seja convidado o Exmo. Sr. João Eduardo de Amorim, 

procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de  São Paulo, com o objetivo de prestar 

esclarecimentos a esta CPI sobre como o Ministério Público do Trabalho de São Paulo trata 

a questão relativa à contratação de pessoal pelas Organizações Sociais, em particular as de 

Saúde, no âmbito dos contratos por ela firmados com o estado de São Paulo, esclarecendo 

em especial a subcontratação de médicos e outros profissionais de saúde por empresas 

interpostas, bem como as contratações diretas desses profissionais como Pessoas Jurídicas.  

Em discussão. Não havendo oradores para discutir, em votação. Os Srs. Deputados 

que apoiam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação nominal. Nobre deputada 

Janaina Paschoal, como vota?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim a nobre deputada 

Janaina. Nobre deputado José Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Voto sim, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado José 

Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha?  

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim. Nobre deputada 

Analice Fernandes, como vota?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto sim, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim. Nobre deputado 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado 

Thiago Auricchio. Nobre deputado Wellington Moura.  

 

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

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o deputado 

Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado 

Sergio Victor. Nobre deputado Alex de Madureira. Este deputado também, na Presidência, 

vota favorável. Aprovado o requerimento.  

Item 4 da pauta, o requerimento datado de 10 de agosto, do nobre deputado 

Wellington Moura. O requerimento de nº 31 requer que seja convocado o falso médico (cujo 

nome não foi declarado nem no Boletim de Ocorrência), que se apresenta como “Henry 

Cantor Bernal”, que atuava no Hospital Irmã Dulce, no município de Praia Grande, e no PAM 

Rodoviária, no Município do Guarujá, com o objetivo de prestar informações a esta CPI. Em 

discussão. Só uma pergunta, nobre deputado: como é que nós vamos localizar essa pessoa, a 

sua assessoria pode nos ajudar?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ele está preso.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ah, ele está preso?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está preso.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Que maravilha que ele está 

preso, não é? Porque é o falso médico.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está bem localizado, 

deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então está ótimo, então a nossa 

assessoria depois entra em contato com a assessoria de V. Exa., e busca as informações para 

a gente trazer ele algemado para cá. Continua em discussão o seu requerimento. Não havendo 

mais oradores para discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que 

aprovam, faço a chamada agora. Nobre deputada Janaina Paschoal, como vota?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim a nobre deputada 

Janaina. Nobre deputado José Américo.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT -  Voto sim, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado José 

Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha. Nobre deputada Analice Fernandes.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto sim, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim a nobre deputada 

Analice Fernandes. Nobre deputado Thiago Auricchio, como vota? Como vota o nobre 

deputado Wellington Moura?  

 

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

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado 

Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor, como vota?  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto sim, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota sim o nobre deputado 

Sergio Victor. Nobre deputado Alex de Madureira, como vota? E este deputado vota 

favorável. Aprovado o requerimento de nº 31.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - No item 5, o autor, que é o 

deputado Wellington Moura pediu a retirada, que ele vai fazer uma modificação, uma.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Uma correção, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Uma correção no requerimento. 

Então, a pedido do autor, fica retirado o requerimento. Sras. e Srs. Deputados, nada mais 

havendo a tratar, gostaria de agradecer muito a presença de todos nessas horas que pudemos 

conviver juntos. Nos emos com saúde e com alegria, se Deus quiser, e desejar um bom 

trabalho para vocês daqui a pouco na Assembleia aqui, muita saúde e felicidades, e 

parabenizar a assessoria de vocês, e a nossa aqui também, que tem feito um bom trabalho, a 

Letícia aí secretariando os trabalhos. Um abraço a todos, está encerrada a presente reunião.   

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


