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CPI – QUARTEIRIZAÇÕES  

07.10.2020 

 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  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, e Edmir Chedid também presente. 

Havendo quórum, solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Pela ordem, a nossa vice-

presidente, deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Solicitar de V. Exa. que seja dispensada 

a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  O pedido de V. Exa. é 

regimental, havendo a conformidade de todos, fica dispensada a leitura da Ata da reunião 

anterior. Dando sequência à ordem do dia, temos três requerimentos na pauta, e são de autoria 

deste presidente. Nos termos do Regimento interno, eu gostaria de pedir, e solicitar à nossa 

vice-presidente, deputada Analice Fernandes, está com um visual totalmente diferente hoje. 

Não sei se é o óculos, uma roupa mais. 

  

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É que ela está colorida, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Está alegre hoje, está feliz 

hoje, está transmitindo isso. Vou passar a Presidência à senhora, para que a senhora, por 

favor, faça o encaminhamento dos três itens da pauta, já que são de autoria deste presidente. 
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* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com o maior prazer, 

presidente. Item de nº 1, o solicitante é o nosso presidente, Edmir Chedid, requerimento nº 

54, que requer, nos termos regimentais e em observância ao Plano de Trabalho aprovado, 

sejam oficiados o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. Todo mundo está me ouvindo? É que sumiu aqui, 

todo mundo está me ouvindo? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Estamos ouvindo. 

 

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

voltou, desculpa – requer, nos termos regimentais e em observância ao Plano de Trabalho 

aprovado, sejam oficiados o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 

do Ministério Público do Estado de São Paulo (Gaeco) e a Polícia Civil para que forneça a 

esta CPI acesso ao inteiro teor dos inquéritos policiais e civis (inclusive partes eventualmente 

com sigilo decretado, observado o dever da CPI em guardar o sigilo) que deflagraram a 

Operação Raio X que investiga desvios de recursos públicos destinados à Saúde, mediante 

celebração de contratos de gestão por meio de organizações sociais. 

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

votação. Deputados que concordarem com o requerimento 54, permaneçam como estão, 

aprovado o requerimento nº 54. Meu advogado está pedindo para que chame, mas todos estão 

se manifestando a favor do projeto? Posso registrar assim, presidente? Todos concordando 

com o requerimento? Perfeito, constatado que todos concordam, item de nº 2, ainda do 

deputado Edmir Chedid, requerimento nº 55.  

Requer, nos termos regimentais e em observância ao Plano de Trabalho aprovado, 

seja oficiada a Polícia Federal para que forneça a esta CPI acesso ao interior – ao inteiro teor 

dos inquéritos que tratam de desvio de recursos públicos em contratos de gestão firmados 

com organizações sociais de saúde, através de contratos de quarteirização, que culminaram 
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na Operação SOS realizada na semana passada, onde figuram como investigados o Dr. 

Cleudson Garcia Montali, e outros.  

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

votação. Os Srs. Deputados que concordarem com o requerimento, façam um positivo aqui 

na tela, por gentileza, que será registrado. Foi verificado a intenção de todos os deputados 

presentes neste dia. E abro o item nº 3, ainda do deputado Edmir Chedid, requerimento nº 56.  

Requer, nos termos regimentais e em observância ao Plano de Trabalho aprovado, a 

convocação do Sr. Cleudson Garcia Montali, médico anestesiologista, ex-diretor clínico da 

Santa Casa de Birigui, ex-diretor do Departamento Regional de Saúde II de Araçatuba e 

presidente regional da Associação Paulista de Medicina, para que preste informações sobre 

os fatos investigados pela Polícia Federal, envolvendo desvio de recursos públicos em 

contratos de gestão firmados com organizações sociais de saúde em mais de 27 municípios, 

distribuídos em quatro estados, inclusive no estado de São Paulo. Ficando, na hipótese de 

não comparecimento, autorizada a adoção das providências para a condução coercitiva do 

depoente, se for o caso.  

Em discussão. Não havendo nenhum orador inscrito para a discussão. Em votação. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sra. 

Presidente. 

 

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

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu quero pedir vista, eu 

acabei de chegar, mas sei que é o último item da pauta, não é? 

 

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

pedido de V. Exa., concedida a vista para o deputado, a pedido do deputado Wellington 

Moura. Neste momento, devolvo a palavra para o nosso presidente, Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 
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* * * 

 

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

deputada Analice Fernandes, pela condução dos seus trabalhos, agradecer a todos os senhores 

deputados que estão presentes na votação. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Do item 2 do requerimento, 

nobre deputada Janaina Paschoal pede pela ordem, tem a palavra Vossa Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, eu só iria fazer, na verdade noticiar 

uma situação para a CPI – na verdade duas situações. A primeira, não sei se os senhores 

recordam que houve aquela, entre aspas, “denúncia anônima” no gabinete, envolvendo a 

contratação de laboratórios pelo Iamspe. O Iamspe mandou a documentação, nós analisamos  

e, assim, lendo aquela documentação, a princípio a conclusão é que eles não enviaram uma 

explicação da documentação, eles mandaram apenas uma lista de laboratórios contratados 

pelo Iamspe.  

E, lendo a lista, a sensação que eu tive é de que o Iamspe sempre, vamos dizer assim, 

terceirizou a realização dos exames. Então, além do laboratório interno que há, e os 

documentos comprovam que há, existe uma lista imensa de laboratórios privados contratados 

pelo Iamspe. Eu fiquei um pouco na dúvida se aquelas contratações são regionais, por 

exemplo, para atender determinadas cidades, desde quanto tempo essas – abaixou o som, 

estão me ouvindo?  

A partir de quando aquelas contratações são feitas? Então eu fiquei um pouco em 

dúvida, mas como nós convidamos o Dr. Polara para participar da nossa Comissão, eu vou 

aguardar a presença dele, e aí eu solicito alguns esclarecimentos. De toda forma, 

diferentemente do que tinha sido anunciado no gabinete, os documentos não demonstraram 

uma contratação, vamos dizer assim, extraordinária na época da pandemia, de algum 

laboratório em especial. Houve uma lista enorme de laboratórios contratados, ao que parece, 

desde sempre.  

Mas quando o Dr. Polara vier, porque o presidente até noticiou que ele aceitou o 

convite, aí nós podemos tentar entender esse detalhe. Eu faço questão de dizer isso 

publicamente para aqueles que nos acompanham, e até mesmo a pessoa que entrou em 
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contato, que não deixou nenhuma maneira de eu passar esse “feedback”, e eu estou dando 

esta satisfação pública.  

E o Sr. Basile Pantazis, que nós aprovamos o convite na semana passada, já respondeu 

até a assessoria aqui, agradeço a assessoria do deputado Chedid, que rapidamente nos 

informou, já respondeu declinando do convite, dizendo que todos os esclarecimentos que ele 

tinha a prestar já prestou ao Ministério Público. Ocorre que eu peguei a íntegra do 

procedimento do Ministério Público, e a verdade, com todo o respeito, é que ele não 

esclareceu nada. Então eu vou formular um requerimento de convocação, porque eu penso 

que nós estamos convidando de maneira educada, para um diálogo por meio virtual, ou seja, 

a pessoa nem precisa se deslocar até a Assembleia.  

E um e-mail, dizendo que declina do convite, nesse contexto me parece até um 

desrespeito, então eu vou preparar um requerimento de convocação. Iria preparar para essa 

reunião, mas como estamos todos, digamos assim, absorvidos pelos debates do 529, preparo 

para apresentar ainda nesta semana, para entrar na pauta da semana que vem. Então seriam 

só estes comunicados, Sr. Presidente, agradecendo a oportunidade. 

 

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

deputada, já fez aí um balanço do que aconteceu, é importante, eu ia falar sobre isso, dando 

essa notícia. E parabenizo-a pela intenção de fazer um requerimento de convocação, até 

coercitiva, não é Excelência? Para que ele venha aí falar um pouquinho para a gente. Nada 

mais havendo a tratar, senhores. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Pela ordem, o nosso querido 

presidente da Comissão de Finanças e Orçamento – está chegando a hora, hein? De votação 

do Orçamento, nobre deputado Wellington Moura, com a palavra. 

 

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

deixa só eu falar com o senhor sobre a convocação do falso médico, que não havíamos 

passado, como é que está o andamento, presidente? Sua assessoria, não sei se sabe informar 

neste momento. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Está na fila para agendar, o 

senhor quer que antecipe, Excelência, o mais rápido possível? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, é só para eu saber 

como é que está, se conseguiram contatar. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Conseguiu contatar sim, 

Excelência, está em contato. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Eu gostaria de pedir, de buscar 

com V. Exas., houve já consenso na semana passada de a gente fazer uma visita surpresa em 

algum local aí de prestadores de serviço, de OS. E eu queria ver com V. Exas. se na próxima 

terça-feira a gente poderia deixar agendado o horário das 11 horas da manhã, para a gente se 

encontrar em algum determinado local, para fazer uma visita surpresa. A gente troca ideia, 

faz aí de comum acordo com umas três horas de antecedência, combinamos aí para onde 

vamos.  

O que os senhores acham? Já que está todo mundo, terça-feira, por São Paulo pelo 

jeito não é? Em função aí do projeto que, pelo jeito, não vota nesta semana também, nunca 

vi uma semana tão movimentada na Assembleia, viu? Nunca vi tanto deputado federal, até 

de outros estados, nos visitando aqui. Estamos felizes com a presença de tantas autoridades 

do País visitando a Assembleia, é muito bom. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tem até senadores se 

manifestando, não é, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM -  Sim, Excelência, está sendo 

muito bom. 

 

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

 

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

Fernandes, tem a palavra. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu gostaria que V. Exa. entendesse o 

meu posicionamento. Eu acho muito justo que se vá a campo verificar mesmo, de perto, como 

está sendo realizado o atendimento aos pacientes por parte das OSs. Acho muito, até 

oportuno. Você ir, e ver com os próprios olhos, conversar com as pessoas. Agora, com 

relação a minha pessoa, eu gostaria de fazer uma solicitação, que V. Exa. entendesse, por 

conta da minha comorbidade, eu entrei com um pedido de não comparecimento, durante este 

período ainda difícil da pandemia, na Assembleia.  

E, por conta disso, eu estou afastada das reuniões presenciais, e vou, assim, 

rapidamente quando há a necessidade de uma votação, mas permaneço no meu gabinete. 

Então eu gostaria de justificar o meu não comparecimento, porque praticamente todos os 

membros desta Comissão, graças ao nosso bom Deus, já passaram, e são positivados pela 

Covid, mas eu ainda não fui.  

E eu tenho muito medo de acabar adquirindo a doença, então eu não vou acompanhá-

los, mas vocês, V. Exas., todos vocês têm o meu apoio para que essas visitas possam 

acontecer a contento. E eu acho que que é importante trazer uma contribuição mais valiosa, 

por parte de todos os membros, àqueles que nos acompanham, de como está sendo esse 

atendimento lá na ponta. Então aqui fica a minha justificativa da minha ausência na terça-

feira nesse encontro com Vossas Excelências. 

 

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

muitíssimo obrigado. E esperamos que a senhora continue firme assim, sem contrair o vírus 

firme aí, até termos uma vacina, o mais rápido possível. Mas Sras. e Srs. Deputados, nada 

mais havendo a tratar, quero dar por encerrada a presente reunião. Agradecendo a presença, 

e o quórum, de todos os Srs. e Sras. Deputadas em mais esta reunião da CPI. Um grande 

abraço a todos, Deus abençoe. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


