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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – Havendo número 

regimental, declaro aberta a 13a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituía 

pelo Ato nº 24, de 2020, constituída 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.  

Passo a fazer a chamada e registrar a presença dos nobres deputados e deputadas. 

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 - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. 

Nobre deputado Vinícius Camarinha. (Pausa.) Nobre deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Presente, excelência. 

 

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

Analice Fernandes. 

Nobre deputado Thiago Auricchio. (Pausa.) Nobre deputado Wellington Moura. 
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O SR. WELLINGTON MOURA – REPUBLICANOS - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Wellington Moura. 

Nobre deputado Sergio Victor. 

 

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

 

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

Sergio Victor. 

Nobre deputado Alex de Madureira. (Pausa.) Edmir Chedid presente. 

Solicito a leitura da ata anterior.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Analice Fernandes, nossa presidente da Comissão de Saúde da Assembleia e vice-

presidente desta comissão. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Solicitar que seja dispensada a 

leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE – EDMIR CHEDID – DEM – É regimental a solicitação, 

o pedido de Vossa Excelência. Tendo a concordância de todos os Srs. Deputados, fica 

dispensada a leitura da ata da reunião anterior. 

Na Ordem do Dia de hoje temos vários requerimentos na pauta. Um deles, de minha 

autoria, é o item 6, que no momento oportuno vou passar a Presidência à nobre deputada 

Analice para proceder à votação. Dando sequência aqui, eu queria fazer uns informes 

antes de partir para a pauta. 

Eu gostaria de esclarecer que nós pretendíamos ter, como convidado de hoje, seria 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Maurício Faria, do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, atendendo a requerimento do nobre deputado José Américo, 

aprovado pela CPI.  
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Porém, na segunda-feira, nós fomos informados sobre a impossibilidade de sua 

excelência, o doutor Maurício, participar na data de hoje. Porque eles teriam uma reunião 

extraordinária no Tribunal de Contas, em função do trabalho deles. Por essa razão, não 

tivemos tempo hábil para providenciar a participação de outro convidado. Nós 

mantivemos o contato com todos, mas foi de uma hora para outra, não tivemos a 

confirmação de ninguém.  

Então, essa reunião, nós mantivemos porque existem requerimentos na pauta. 

Conforme previsto no nosso plano de trabalho, aprovado pela CPI, eu queria levar ao 

conhecimento dos membros dos demais ofícios expedidos por esta Presidência em 

decorrência dos assuntos debatidos durante as oitivas da última reunião. Aí eu passo a 

informá-los, então, conforme o nosso acordado. Foi encaminhado: 

a) Ofício nº 52, ao secretário da Saúde do Município de São Paulo, solicitando as 

informações sobre a participação dos entes federativos no financiamento dos hospitais de 

campanha do Anhembi e do Pacaembu, indicando o total de recursos federais e de 

recursos estaduais destinados a cada um destes hospitais.  

b) Ofício nº 53 ao superintendente do Iamspe, solicitando informações sobre cargos, 

funções, natureza de vínculo, período de atuação, com datas de nomeação e exoneração, 

carga horária da jornada de trabalho e remuneração do profissional, o doutor Cassiano 

Ricardo da Silveira, no período que atuou junto ao Iamspe. 

c) Ofício nº 54 ao presidente do Iabas, solicitando diversas informações. Entre elas: 

a atual composição da Diretoria e do Conselho de Administração do Iabas; a remuneração 

dos dirigentes; a relação dos profissionais deslocados, pelo Iabas, de outras unidades para 

o hospital de campanha do Anhembi; a relação de equipamentos que serviram ao hospital 

de campanha e a destinação dada após o encerramento das atividades; entre outras 

questões. 

O inteiro teor desses ofícios a nossa assessoria já encaminhou aos e-mails dos 

senhores. E ainda sobre o desdobramento da oitiva da semana passada, informo que esta 

Presidência promoveu uma consulta junto à douta Procuradoria desta Casa, no tocante às 

medidas e eventuais providências que podem ser tomadas em relação ao ocorrido na CPI 

do último dia 26 de agosto, quando estiveram presentes aqui o presidente do Iabas, o Sr. 

Claudio Alves França e assessor técnico do mesmo Instituto, o Sr. Cassiano Ricardo da 

Silveira. 
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A Procuradoria expediu um parecer, que foi enviado ontem para o conhecimento 

dos senhores, cuja conclusão sugere o envio da gravação da sessão virtual da CPI ao 

Ministério Público, para eventual apuração das medidas cabíveis. 

Finalmente, informo aos senhores que na última semana a CPI também recebeu 

informações enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, informações do 

Instituto Sócrates Guanaes e da Secretaria de Cultura do Estado, que já estão à disposição 

de V. Exas. e de suas assessorias. 

Temos um roteiro de votação aqui, junto com a pauta. Gostaria de informá-los 

também que na quinta, o conselheiro Maurício Faria e a sua assessoria, nos disseram que 

a cada dois anos muda lá o relator, que cuida das OS’s de Saúde. Então eles sugeriram 

que a gente pudesse também, convidar o atual relator da Saúde. 

Então nós já (Inaudível.), nobre deputado José Américo, já informou a assessoria 

de V.Exa., já que o senhor é autor do requerimento, solicitando a presença do presidente 

do Tribunal de Contas.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim. Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para que a gente possa fazer 

essa modificação quanto ao nome do relator, caso V. Exa. deseja. Ou deseja ouvir tanto 

o ex-relator, que se tornou presidente, quanto o relator, que agora assumiu. Aí 

precisaríamos aprovar um novo requerimento, para que ele se manifeste. 

Então fica V. Exa. com a decisão de fazer, e o que fazer. Pergunto a V. Exas, se 

posso iniciar com a pauta que a gente tem, o roteiro. Podemos? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Podemos. Eu reapresento o convite, 

deputado Edmir. Na próxima reunião eu reapresento o convite para o Dr. Edson Simões, 

que substituiu Maurício Faria.  

Acho que o Dr. Edson é um relator com bastante experiência, conheço muito ele. 

Tem bastante experiência nisso. A gente pode convidá-lo, que eu acho que ele virá de 

muito bom grado. Eu reapresento na semana que vem. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está ótimo. Muitíssimo 

obrigado. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria fazer uma questão de ordem. 

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria fazer uma questão de ordem, 

antes de a gente iniciar. Gostaria de pedir vista no meu próprio Requerimento nº 4. 

Gostaria de retirá-lo da pauta, que tenho uma modificação a fazer e reapresento na 

próxima reunião. Tudo bem? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro, Excelência. Muito 

bem, então fica retirado da pauta o Item nº 4, a pedido de vista pelo autor, deputado José 

Américo, para reformulação do requerimento. 

Dando sequência, o Item nº 1, requerimento datado de 28 de agosto, pela nobre 

deputada Janaina Paschoal. “Requer seja convidado o Sr. Wilson Modesto Pollara, 

superintendente do Instituo de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São 

Paulo, o Iamspe, para prestar as informações que tem conhecimento acerca do objeto 

desta CPI.” 

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores para discutir. Encerrada a discussão. 

Em votação. E aí tenho que fazer a chamada aos deputados para votação. Como vota a 

nobre deputada Janaina Paschoal? 

 

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

 

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

Janaina Paschoal. Como vota o deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. Como vota o nobre deputado 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. Como vota a 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. 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. Este deputado também vota “sim”. Aprovado o requerimento de 

autoria da nobre deputada Janaina Paschoal, do item nº 1 dessa pauta. 

O Item 2 da pauta, também o Requerimento de nº 39, datado de 28 de agosto, da 

nobre deputada Janaina Paschoal, que “Requer seja oficiado ao Instituto de Atenção 

Básica e Avançada à Saúde, o Iabas, a fim de que forneça as informações seguintes, 

acerca da composição do Instituto, e do contrato para o gerenciamento do Hospital de 

Campanha do Anhembi: 

1 - Indicação do nome completo de todos os conselheiros que já compuseram o 

Conselho de Administração do Iabas, desde a sua fundação.  

2 - Composição atual do Conselho de Administração. 

3 - Valor da remuneração mensal, eventualmente recebida pelos membros da 

diretoria e do conselho.  

4 - Declaração de bens de todos os diretores e conselheiros. 

5 - Cópia integral da ação ajuizada em face do Conselho Regional de Medicina de 

São Paulo e/ou do auditor responsável pela auditoria que apurou irregularidade no 

Hospital de Campanha do Anhembi.  

6 - Individualização dos valores recebidos a receber por leito do Hospital de 

Campanha do Anhembi. 

7 - Plano de trabalho apresentado à Secretaria Municipal de Saúde para 

gerenciamento do Hospital de Campanha do Anhembi. 
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8 - Discriminação de onde foi aplicado o valor recebido a título de investimento do 

valor de R$ 7.567.289,09, conforme consta no termo aditivo de nº 31, de 2020, no 

contrato de gestão nº R021/2016. 

9 - Cópia da íntegra dos contratos firmados entre o Iabas e todas as empresas 

terceirizadas para a prestação de serviço no Hospital de Campanha do Anhembi.  

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores para discutir, está encerrada a 

discussão. Em votação. Como vota a autora do requerimento, a nobre deputada Janaina 

Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

Como vota a nobre deputada Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

Como vota o nobre deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

Sergio Victor. Como vota o nobre deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto “sim”, Sr. 

Presidente, e parabenizo a deputada Janaina pelo requerimento diante da convocação que 

fizemos com ela. Obrigado. 

 

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

Wellington Moura. Como vota o nobre deputado José Américo? (Pausa.) Nobre deputado 

José Américo, como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

José Américo. Então, aprovado o Item 3 da pauta, o requerimento de nº 40. O Item 4 da 

pauta foi retirado a pedido do autor para remodelação do requerimento, tem vistas pelo 

tempo regimental. 

Item 5 - Requerimento nº 42, datado do dia 28 de agosto de 2020, do nobre deputado 

José Américo, requer que seja oficiado o Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público do Estado de São Paulo - Iamspe, a fim de que preste os seguintes esclarecimentos 

aos membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito: 

1 – Informar quais foram os cargos exercidos pelo Sr. Cassiano Ricardo da Silveira 

no Iamspe. Especificar individualmente, informando cargo, função, período e o valor das 

remunerações recebidas mês a mês, inclusive verbas rescisórias, bem como encaminhar 

cópia das portarias de admissão e do desligamento. 

2 – Qual é o regime jurídico pelo qual os cargos em comissão do Iamspe são 

contratados. 

Em discussão.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

 

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

Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O Item 3 da deputada, 

que é o Requerimento nº 40, foi votado? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Foi votado, Excelência. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Nós não votamos o 2? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Acho que não, excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, eu acabei 

pulando aqui. Me desculpem, obrigado pela... 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, imagina. Mais adiante tem um 

requerimento de V. Exa. muito parecido, aí achei que V. Exa. iria unir o meu com o seu. 

Mas fica a critério, se quiser deixar para depois. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vamos dar continuidade 

neste quinto e depois a gente pula para o 3.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está certo. Obrigado pela 

atenção dos senhores aqui e desculpe o cuidado, ou o descuidado. Vamos dar 

continuidade ao quinto. Requerimento do nobre deputado José Américo, requer que seja 

oficiado o Iamspe, a fim dos seguintes esclarecimentos: 

1 – Informar quais foram os cargos exercidos pelo Sr. Cassiano Ricardo da Silveira 

no Iamspe. Especificar individualmente, informando cargo, função, período e o valor das 

remunerações recebidas mês a mês, inclusive verbas rescisórias, bem como encaminhar 

cópia das portarias de admissão e do desligamento. 

2 – Qual é o regime jurídico pelo qual os cargos em comissão do Iamspe são 

contratados. 

Continua em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores para discutir, está encerrada 

a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam o requerimento, pela 

chamada que farei, dirão "sim" e aqueles que rejeitam dirão "não”. Como vota a nobre 

deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, Excelência. 

 

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

Janaina Paschoal. Como vota a nobre deputada Analice Fernandes?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - “Sim” também, Sr. Presidente.  

 

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

Analice Fernandes. Nobre deputado Sergio Victor, como vota? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” o nobre deputado 

Sergio Victor. Como vota o nobre deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto “sim”, Sr. 

Presidente.  

 

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

Wellington Moura. Como vota o nobre deputado José Américo, autor deste 

requerimento? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 

 

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

José Américo, autor do requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de nº 42, o 

Item 5. Como os senhores acham que devemos proceder? Volta ao item nº 3 então, 

Excelências? Pode ser? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pode ser, Presidente. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim, pode ser. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então, item nº 3, 

requerimento datado de 28 de agosto, da nobre deputada Janaina Paschoal, que “Requer 

que seja decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal de todos os membros da diretoria 

e do conselho de administração do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o 

Iabas, do período correspondente aos meses de fevereiro e agosto de 2020”. 

Existe, a nobre deputada Janaina lembrou bem, existe também um requerimento de 

minha autoria, que é o requerimento de número 6, datado também, do dia 28. 

Como a nobre deputada anteriormente já havia colocado... de repente juntarmos o 

objeto dos dois requerimentos e votar conjuntamente. Eu estou de acordo. 

 

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

dois requerimentos, eu percebo que tanto o meu como o de V. Exa. são no sentido de 

quebrar sigilo fiscal e bancário. A diferença é que o pedido de V. Exa. está vinculado às 
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contas bancárias vinculadas ao termo aditivo do contrato de gestão. E o meu pedido é um 

pouco mais amplo. Eu estou pedindo todas as contas, porque, quero deixar muito claro 

que não estou presumindo culpa de ninguém e nem fazendo acusação contra ninguém, 

mas, se houver alguma ilicitude, pode haver depósitos, transferências em contas não 

relacionadas com o contrato expressamente. 

Por isso eu estou solicitando uma quebra um pouco mais ampla, no período de 

fevereiro a agosto, porque em fevereiro, em São Paulo, no Brasil, a doença ainda não era, 

vamos dizer assim, reconhecida como uma realidade. Eu até lembro de uma reunião em 

que o governador esteve na Assembleia, em início de março, eu até briguei com o 

governador, que estava resistente em adotar medidas e eu, um pouco neurótica, querendo 

ser radical nos fechamentos e tudo mais. Briguei com o governador entendendo que nós 

estávamos atrasados. 

Então, assim, em fevereiro a doença, os contratos, eram muito distantes da nossa 

realidade, por isso eu pedi só a partir desse mês em diante. Então, eu acho que os nossos 

pedidos, presidente, se complementam. Poderia ter um pedido amplo com um destaque 

para essa compra que é mencionada no contrato, no aditivo. 

Não sei, é uma proposta de a gente fazer um ofício só unindo o meu requerimento 

e o de Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tá certo, Excelência. Então 

vamos proceder à votação de ambos os requerimentos na ordem e, no ofício, a CPI acaba 

ilustrando isso de uma forma que eles entendam. Muito bem colocado por Vossa 

Excelência. 

Então, continua em discussão o requerimento do item número 3, requerimento de 

número 40, da nobre deputada Janaina Paschoal, que requer que seja decretada a quebra 

do sigilo bancário e fiscal de todos os membros da diretoria e do conselho de 

administração do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o Iabas, no período 

correspondente aos meses de fevereiro a agosto de 2020. 

Em discussão. Não havendo deputados para discutir, encerrada a discussão. Em 

votação. Srs. Deputados que aprovam, passo a fazer a chamada agora. 

Como vota a autora do requerimento, a nobre deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto "sim", presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota "sim" a nobre deputada 

Janaina Paschoal. 

Nobre deputado Sergio Victor, como vota? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto "sim". 

 

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

Sergio Victor.  

Como vota a 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. 

Como vota o nobre deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. 

Como vota o nobre deputado 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. 

Bom, o item 6 é um requerimento de minha autoria e eu também tenho votado 

favoravelmente a todos os requerimentos, da mesma forma, a este requerimento, voto 

favorável. Gostaria de registrar. 

Eu solicitaria à nobre deputada Analice Fernandes, que é vice-presidente desta 

comissão, que pudesse assumir os trabalhos para colocar em discussão à apreciação dos 

senhores deputados, o item 6 da pauta, que é de minha autoria, como determina o 

regimento. 
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Passo a Presidência à Vossa Excelência. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE ANALICE FERNANDES - PSDB - É uma honra muito 

grande, viu, presidente? Mas acabamos de acordar que ambos os requerimentos, tanto o 

item 3 como esse item 6, serão reunidos em um único requerimento. Esse, de autoria de 

V. Exa., deputado Edmir Chedid, datado de 28 do oito, também. O requerimento é de 

número 43 e “Requer a promoção de medidas administrativas e judiciais, se for o caso, 

objetivando a quebra do sigilo fiscal e bancário da organização social Instituto de Atenção 

Básica e Avançada à Saúde, o Iabas, CNPJ nº 09652823/001-76, e das contas bancárias 

vinculadas ao Termo Aditivo nº 031, de 2020, do contrato de gestão nº R021, datado de 

2016, CPSSS/SMS, firmado entre a Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de 

Saúde e a Iabas, para movimentação dos recursos destinados ao financiamento da 

implantação e gerenciamento do Hospital de Campanha do Anhembi no período que 

compreende os meses de abril a agosto de 2020. Em discussão. (Pausa.) Não havendo 

oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Como vota a deputada Janaina 

Paschoal pela união de ambos os requerimentos? 

 

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

“sim”. 

 

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

“sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sra. Presidente. 

 

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

de Vossa Excelência. Como vota o deputado Edmir Chedid, autor do Requerimento? 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Voto “sim”, excelência. Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registro o voto 

“sim” de V. Exa., presidente. Como vota o deputado Wellington Moura? 

 

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

Presidente. 

 

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

“sim” de Vossa Excelência. Como vota o deputado Sergio Victor? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, presidente. 

 

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

“sim” de Vossa Excelência. E esta deputada, na Presidência, também concorda e vota 

“sim”, aprovando o Requerimento do deputado Edmir Chedid. Esta deputada devolve a 

Presidência dos nossos trabalhos ao querido nobre deputado Edmir Chedid. Muito 

obrigada. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

Analice Fernandes. Vi pelo seu carinho conosco, todos nós aqui. Dando sequência então 

aos trabalhos, nós temos no Item 7 o requerimento datado de 31 de agosto de 2020, do 

nobre deputado Sergio Victor, Requerimento nº 44, que “Requer comparecimento do Sr. 

Danilo Cesar Fiore para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre a manutenção, 

abastecimento e atualização do Portal Transparência referente às informações dos 

monitoramentos e avaliação dos contratos de gestão com as organizações sociais de 

Saúde, que gerenciam unidades de Saúde estaduais”.  
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Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores para discutir, encerrada a discussão. 

Em votação. Os Srs. Deputados, se votarem “sim”, votarão aprovando o Requerimento. 

Nobre deputada Janaina Paschoal, como vota? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

Janaina Paschoal. Nobre deputado Sergio Victor, autor do Requerimento, como vota, 

excelência? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”, nobre deputado 

Sergio Victor. Nobre deputada Analice Fernandes, como vota? 

 

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

 

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

Analice Fernandes. O nobre deputado José Américo como vota? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. Como vota o nobre deputado 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. Este deputado na Presidência também vota “sim”. Então, aprovado 

por unanimidade dos presentes o Requerimento nº 44, de autoria do nobre deputado 

Sergio Victor.  

Passo agora para o Item nº 8 da pauta, Requerimento nº 45, datado de 31 de agosto, 

da nobre deputada Janaina Paschoal, que “Requer seja oficiado ao superintendente 
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regional da Polícia Federal em São Paulo, Dr. Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho 

solicitando eventuais informações apuradas pela Polícia Federal sobre a prática de 

quarteirização por organizações sociais no estado de São Paulo”.  

Em discussão o Requerimento nº 45. 

 

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

 

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

Janaina Paschoal, autora do Requerimento. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu queria só destacar que até teve 

alguma manifestação no princípio da reunião que vai no mesmo sentido. Muitas vezes o 

recurso utilizado para pagar a OS não é exclusivamente estadual. Existem muitos casos 

em que vêm recursos do Ministério da Saúde. Quando isso acontece, e havendo algum 

desvio, a competência também é federal.  

Daí que eu entendi que seria importante consultar a Polícia Federal, para saber se 

existe algum inquérito em andamento. Poder-se-ia também consultar o próprio Ministério 

Público Federal, que eu acho até que mandou uma documentação para a gente, se eu não 

estou equivocada, Mas eu acho que a Polícia, muitas vezes, inicia investigações que não 

necessariamente foram requisitadas pelo MPF. Daí que eu entendi que seria importante, 

pelo menos, a CPI consultar; e, aí, via superintendente. Não sei se eles têm um setor 

específico lá dentro, mas, aí, provavelmente, o superintendente vai consultar esse setor. 

É isso. 

 

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

bem lembrado. Continua em discussão. (Pausa.) Não havendo mais Srs. Nobres 

Deputados inscritos para discutir, encerrada a discussão do requerimento nº 45.  

Em votação. Passo agora fazer a chamada oral, conforme determina resolução da 

Mesa. Como vota a autora do requerimento, nobre deputada Janaina Paschoal?   

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim” a nobre deputada 

Janaina Paschoal. Como vota o nobre deputado Sergio Victor? O nobre deputado Sergio 

Victor está com o microfone desligado. Como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

Sergio Victor. Como vota a nobre deputada Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Voto “sim”, Sr. Presidente.  

 

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

Analice Fernandes. Nobre deputado José Américo. Como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. Nobre deputado, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Temos 

aí o Orçamento pela frente. Como vota V. Exa., nobre deputado Wellington Moura?   

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto “sim”, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”. Este deputado 

também vota “sim”. Aprovado o requerimento de autoria da nobre deputada Janaina 

Paschoal, requerimento nº 45.  

Vamos então ao último item da pauta, o item 9. Requerimento nº 46, datado de 31 

de agosto, também da nobre deputada Janaina Paschoal. “Requer que sejam convidados 

o Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, o Sr. Edson Aparecido dos 

Santos, e a Exma. Coordenadora de Saúde, a Sra. Teresa Cristina Fenerich de Moraes, 

para prestar informações de que têm conhecimento acerca do objeto da CPI”.  

Em discussão.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, a nobre deputada 

Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Até para fazer um esclarecimento, eu 

tinha pensado em convidar o secretário, aí a assessora que me acompanha nos trabalhos 

da CPI mostrou que essa senhora Teresa Cristina, que eu não sei quem é exatamente, qual 

é a função que exerce, assinou o contrato com o Iabas, o aditivo.  

Então, a ideia de chamar essa senhora seria para que ela pudesse trazer mais 

elementos sobre as tratativas em torno do aditivo, entende? Porque, às vezes, o secretário 

não participa diretamente de uma negociação ou de uma renegociação.  

Eu tinha pensado no convite ao secretário, aí a assessora, destacou assinatura dessa 

senhora, e aí nós decidimos chamar os dois. Estou só tentando explicar para a CPI qual 

foi o critério. 

 

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

discussão, Excelências. Deputada Janaina, então a ideia é trazer a senhora, é isso? O 

secretário fica dispensado por enquanto, no momento? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Na verdade, a ideia seria convidar os 

dois, entendeu? Porque, assim, o que me chamou atenção no depoimento dos senhores da 

semana passada.  Segundo eles disseram, houve tratativas para estabelecer um plano 

de trabalho, onde eles contrataram 561 leitos. 

Depois, eles perceberam que esses 561 leitos seriam, vamos dizer assim, 

excessivos, e fizeram uma renegociação com uma repactuação. Derrubaram esse número 

para duzentos e poucos leitos.  

Então, houve uma repactuação. Essa repactuação foi assinada por essa senhora. 

Então, eu acredito que seria interessante ouvir os dois, o secretário, que, vamos dizer 

assim, é o mentor das tratativas, e essa senhora, que assinou, e que pode eventualmente 

trazer mais detalhes. Pensei em uma oitiva conjunta de ambos. 

 

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

discussão o requerimento. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão. 

Em votação. Como vota a nobre deputada Janaina Paschoal, autora do requerimento? 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, presidente. 

 

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

Como vota a nobre deputada Analice Fernandes? 

 

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

 

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

Analice Fernandes. Como vota o 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. Como vota o nobre deputado José Américo.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

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

José Américo. Como vota o nobre deputado Wellington Moura?   

 

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

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vota “sim”, e este deputado 

também. Então, aprovado o requerimento de convite ao Sr. Secretário, que foi nosso 

colega nesta Casa, foi líder do Governo, deputado Edson Aparecido. Foi também chefe 

da Casa Civil, sempre nos atendeu bem, com muita cordialidade. Sem dúvida nenhuma, 

virá à Assembleia, tão logo a gente faça o agendamento da reunião.  

Senhores, não há mais nada na pauta.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu tenho duas questões de ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, Excelência.  
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - A primeira é a seguinte, e aí eu quero 

falar aqui de maneira pública e muito transparente, que é o procedimento que eu decidi 

adotar, o que não significa criticar qualquer colega que tenha adotado um procedimento 

diferente. 

Travou aí? Está travado aqui para mim. Travou aí ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, eu estou ouvindo 

perfeitamente.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - O que acontece: muitas partes e... Partes, 

não; pessoas já ouvidas, pessoas convidadas para serem ouvidas, seus advogados, têm 

feito contato para irem ao meu gabinete para falarem sobre as instituições que 

representam. Um - vamos dizer assim - requerimento, uma solicitação absolutamente 

legítima, lícita, seja por parte das pessoas, diretamente, e sobretudo por parte dos seus 

advogados.  

Nós, como advogados, sempre entendemos que o advogado tem o poder, o dever 

de pedir para falar em nome do seu representado, e que qualquer autoridade tem que 

ouvir. A questão é a seguinte, presidente: eu entendo que quando tem uma CPI, quem 

representa a CPI é o presidente da CPI, entendeu? Eu posso estar equivocada.  

Como é a primeira vez em que eu acompanho CPIs na Casa - eu estou nesta e estou 

também na das Fake News -, eu tenho entendido que quem representa a CPI é o 

presidente. Então, eu adotei como procedimento... E quero deixar isso aqui bem 

transparente: com isso, não estou fazendo juízo de valor contra ninguém, nem estou, 

vamos dizer assim, cerceando os advogados de fazer o seu trabalho, que é muito nobre. 

Mas eu adotei o procedimento de não receber nem as partes nem os advogados.  

Eu tenho solicitado que quaisquer audiências sejam (Inaudível.) ao presidente da 

CPI e, obviamente, se tiver algum tipo de arrazoado, algum tipo de petição, pode mandar 

para o meu email institucional, entendeu? Eu vou ler, vou mandar para a CPI. Então, 

assim, eu queria deixar explícito esse procedimento, que não tem, de maneira nenhuma, 

nenhuma tentativa, nenhuma intenção de querer dizer que os outros colegas devam 

proceder da mesma forma.  

Eu só quero deixar isso claro, porque, como as solicitações vão chegando e a gente 

vai negando, parece que é chatice, parece que é alguma forma de a pessoa se sentir melhor 
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que os outros, entendeu? Então, só queria fazer esse esclarecimento aqui. Eu tenho pedido 

para entrar em contato com o gabinete de V. Exa., pelo fato de V. Exa. ser o presidente 

da CPI; e, se tiver algum arrazoado, para enviar por escrito, tá?  

Então, essa é a primeira questão de ordem, que na verdade tem mais a ver com os 

meus procedimentos do que com o da CPI propriamente. E aí, claro, se V. Exa. quiser dar 

alguma orientação, também, sempre é bem-vinda. Essa é a primeira questão.  

A segunda questão, presidente, são aqueles meus dois requerimentos do início dos 

nossos trabalhos, para juntar o processo da compra dos respiradores aos nossos 

documentos e para ouvir aquelas duas testemunhas, em especial o Sr. Basile Pantazis, que 

foi o intermediário da compra dos respiradores. Nesse ínterim, eu recebi uma 

documentação do Tribunal do Ministério Público de Contas... Eu oficiei vários órgãos, 

pelo meu gabinete, não pela CPI - que fique claro.  

Eu comecei a enviar ofício referente a essa questão muito antes, até, da CPI. E eu 

também oficiei o promotor de Justiça da área cível que cuida do caso, e ele encaminhou 

cópia do inquérito. E, nesse inquérito, me chamou atenção o fato de haver um documento 

em que a... É Harris, se não me engano, Harrys; esqueci agora exatamente como é que 

fala o nome da empresa. Não, Heichens.  

A empresa que contratou com a Secretária de Saúde para fornecer os respiradores 

apresenta um documento que dá poderes para o Sr. Basile. Este documento não estava no 

processo de aquisição dos respiradores. Aí, nós enviamos... Como o procedimento lá no 

MP está sendo feito por email, não por ofício, nós enviamos um ofício solicitando alguns 

esclarecimentos, sobretudo tentando confirmar se esse Sr. Basile não prestou depoimento 

no MP.  

Porque primeiro se fala de um eventual depoimento dele e, depois, o que foi enviado 

para o gabinete mostra que ele juntou documentos, mas não prestou depoimento. Então, 

assim: por que eu não peticionei juntando essa documentação que veio do MP? Porque 

até agora não houve uma definição da CPI - se nós vamos investigar, se não vamos 

investigar.  

Então, eu queria pedir a V. Exa., como uma questão de ordem mesmo: ou para nós 

debatermos esse assunto agora ou para V. Exa. pautar para semana que vem. Porque, 

assim, esse senhor, surpreendentemente, não foi ouvido em lugar nenhum. Nos outros 

estados, nós temos... É claro que eu não estou comparando as situações; infelizmente, o 

caso do Rio de Janeiro é uma tristeza. Qualquer brasileiro tem dor no coração de ver o 

que está acontecendo no Rio de Janeiro.  
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Então, não estou comparando. Mas assim, no Rio, tudo está sendo apurado, e a 

gente está com um caso, aqui, que precisa ser apurado, nem que seja para a gente dizer 

para a população: “olha, nós apuramos e não encontramos nada”. Então, assim, esse 

senhor não foi ouvido nem pelo Ministério Público.  

Então, eu queria pedir que V. Exa. pautasse aqueles requerimentos, nem que seja 

para - vamos dizer assim - rejeitar. Porque aí eu sigo com as minhas apurações pelo 

gabinete. Porque eu, de certa forma, paralisei as minhas apurações, aguardando uma 

manifestação da CPI.  

Então, seriam esses dois pontos, Excelência: esse procedimento com relação aos 

pedidos de audiência e os dois requerimentos que eu fiz no início dos nossos trabalhos.  

 

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

Passo então a respondê-la. Quanto ao item nº1, é claro que os advogados acabam 

procurando todos os deputados, muitas vezes não é nem para defender alguém, mas para 

trazer informações sobre outras empresas que são concorrentes. Advogado faz o seu 

trabalho da forma que acha que deve fazer e foi contratado atendendo aos requisitos da 

OAB.  

Lá na CPI, tenho orientado a nossa secretaria para buscar as informações, que eles 

protocolem por escrito, e algo que seja importante a gente repassa a todos os Srs. 

Deputados. A gente tem questionado também: “Os senhores desejam fazer um 

depoimento na CPI, daquilo que estão colocando, desejando?”  

Mas é importante a sua transparência, demonstração de que... A senhora tem sido 

procurada por advogados, espero que seja para trazer contribuições, não é? Afinal, nós, 

advogados, temos OAB e temos um compromisso com todo o nosso regimento.  

Mas eu também tenho feito isso. Quem procura o meu gabinete, eu peço para 

procurar a nossa equipe das Comissões, a Ruzibel, para que busque as informações e para 

que não pairem dúvidas. Temos que dar transparência a esse processo. É um processo em 

que certamente há interesse econômico. É isso que a gente discute, a evasão dos recursos 

da ordem da Saúde pela quarteirização. Então, que a gente paute dessa forma.  

Não posso impedir que os deputados ouçam os advogados, mas o que chega para 

mim eu encaminho para a assessoria e falo: “Trate de ouvi-los”. Se tiver consistência e 

eles quiserem colocar por escrito, vamos dar ciência aos deputados. Se eles desejarem ser 

ouvidos e quiserem contribuir, nós também vamos levar a informação aos Srs. Deputados. 
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Quanto ao item que a senhora coloca formalmente agora, quanto à questão de ordem 

dos dois requerimentos, vamos então debater os requerimentos. A senhora sabe que tem 

parecer da Procuradoria da Casa que diz que deveríamos, então, para debater esse 

assunto... Na opinião deles, dos procuradores da Casa, esse assunto não entraria na 

quarteirização, não seria um serviço prestado por quarteirizada, mas eu acho que seria 

possível e isso deveria ir ao plenário da Assembleia para poder ampliar o objeto da sessão. 

É o parecer que eles deram.  

Já que a senhora tem esses dados que chegaram agora, se a senhora puder 

complementar aos dois procuradores da Casa, para que eles deem mais uma olhada e, 

independente disso, a gente pauta os dois requerimentos na semana que vem. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Está ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - De repente, levando à 

Procuradoria da Casa, eles, com mais elementos, possam achar o caminho para que a 

gente não tenha a nossa CPI paralisada por alguma liminar. Essa é a única preocupação 

que a senhora tem, que todos nós, deputados, temos. Queremos trazer tudo à tona, com 

transparência, e dar a resposta não só aos brasileiros de São Paulo, como aos brasileiros 

do país inteiro. Pode ficar tranquila. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, presidente. Vou fazer isso, 

então. Vou anexar essa nova documentação. Eu já peço, no requerimento, para 

encaminhar para a Procuradoria ou V. Exa. vai fazer isso automaticamente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu faço, eu peço para a 

Ruzibel, que tem me assessorado, entrar com a assessoria de V. Exa., e aí eles formulam 

juntos o que deve ser feito para que a Procuradoria, em um curto espaço de tempo, possa 

nos responder. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Está ok, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu queria fazer um 

comunicado. Recebi agora, do secretário Edson Aparecido, um telefonema, e também do 

líder do Governo, nobre deputado Carlos Pignatari, dizendo que o secretário e sua 
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assessoria estão à disposição para virem a esta CPI para responder todos os 

questionamentos e que é uma honra para ele voltar a esta Casa como convidado, para 

responder tudo aquilo que for necessário.  

Ele diz que vai, inicialmente, o mais rapidamente, responder todos os requerimentos 

que existem lá, para que a CPI tome conhecimento formalmente dos procedimentos e 

daquilo que a CPI tem aprovado aqui. Posteriormente, ele fica à disposição para vir no 

horário que for interessante, até para poder esclarecer tudo. Isso também é importante. 

Quero agradecer de público, então, ao secretário Edson Aparecido e também ao líder do 

Governo na Casa, que me passou a mesma informação, que transmito a V. Exas. agora.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Que bom. Obrigada, presidente. 

Agradeço também a disponibilidade. Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós é que agradecemos.  

Bom, nada mais havendo a tratar, antes de dar por encerrada a presente sessão, 

convoco os Srs. Deputados para a próxima semana, às dez horas da manhã, para a próxima 

reunião desta CPI.  

Agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores deputados, da secretaria 

desta comissão e também dos procuradores, da Rede Alesp, que nos transmite e informa 

a população ao vivo, e da assessoria dos Srs. Deputados também e das lideranças que têm 

nos ajudado em nosso trabalho. 

Deus abençoe a todos. Sucesso e obrigado pelo carinho de vocês. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


