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CPI - QUARTEIRIZAÇÕES 

13.10.2020 

 

* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Constatado o quórum através 

da contagem dos membros conectados à plataforma Zoom, eu esclareço que esta reunião 

tem caráter de reservada, nos termos do §3º do Art. 34-B, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa. Por essa razão, não será transmitida para a Rede Alesp.  

Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª Reunião da comissão parlamentar 

de inquérito constituída pelo Ato nº 24, de 2020, com a finalidade de apurar 

irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, 

contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo Governo do Estado de São Paulo com 

o Terceiro Setor.  

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados. Nobre deputada 

Janaina Paschoal. (Pausa.) 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. (Pausa.) 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presente, presidente. Perdão. Presente, 

presidente. 

 

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

Vinícius Camarinha. Nobre deputado Thiago Auricchio.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presente, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente o nobre deputado 

Thiago Auricchio. Nobre deputado Wellington Moura. (Pausa.) 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.) E este deputado, Edmir 

Chedid, na Presidência. Constato número regimental e solicito à Sra. Secretária a leitura 

da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Sr. Presidente, requeiro a dispensa da 

leitura da Ata da sessão anterior.  

 

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

de Vossa Excelência. Todos os deputados estão de acordo. Dou por dispensada a leitura 

da Ata. 

 O objeto desta reunião reservada é a definição sobre a realização de diligência a 

unidade de serviço de saúde estadual gerenciada por entidade do terceiro setor. Tem 

sugestão de local para diligência. Nossa assessoria sugeriu, primeiro, o Hospital Geral 

(Inaudível.), onde a administradora (Inaudível.)... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Perdi o som, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Voltou, Excelência? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Está distante o som, Edmir.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está distante? Vou falar 

mais alto aqui. Melhorou? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Melhorou, melhorou. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom, temos duas sugestões. 

Uma é o Hospital Geral de Pedreira, que fica no Campo Grande, em São Paulo. A outra 

sugestão é o Hospital Geral de Carapicuíba. O primeiro é administrado pela SPDM. O 

segundo é administrado pela Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Pacaembu. Então, gostaria de ouvi-los. A qual deles os senhores gostariam de fazer 

diligência no dia de hoje, para que possamos nos encaminhar para lá? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, pela ordem. 

 

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

Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - A CPI já deixou algum horário estipulado 

para a chegada à diligência ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós havíamos dialogado na 

última reunião. Conforme havíamos falado, por volta de 11 horas nos encontraríamos na 

porta de uma das instituições, daquelas que os senhores escolherem neste momento.  

Como V. Exa., nobre deputado Thiago Auricchio, gostaria de proceder? O senhor 

gostaria de ir a qual delas hoje, pelo menos? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, acho que a que mais marcou 

a gente nos últimos dias foi o Hospital de Carapicuíba, em relação às denúncias que foram 

feitas inclusive na Rede Globo, no Fantástico, com essa OS Santa Casa de Pacaembu. 

Fica aí minha sugestão de comparecer a essa instituição.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Vamos ver o nobre 

deputado José Américo. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Mas fico aberto também a qualquer outra 

diligência, presidente.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presidente, são duas situações. Acho que, 

talvez, a prioridade fosse a Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, em Carapicuíba, 
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porque estamos falando de uma OS que, na verdade, não é OS. É uma empresa privada 

disfarçada.  

No caso de Pedreira, talvez a gente possa ir em outra circunstância, porque lá é 

uma OS típica com seus problemas típicos. Então, também é interessante de ser vista, mas 

acho que, agora, a urgência é a Santa Casa de Pacaembu, que a gente precisa dar uma 

resposta.   

 

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

nobre deputado Vinícius Camarinha? Camarinha, como vê, Excelência, essa diligência? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Vejo com bons olhos, presidente. 

Acompanho a sugestão do deputado Thiago Auricchio e do deputado José Américo, 

observando que já há a apuração de fatos ilícitos avançados, bem avançados. O 

investigado, inclusive, se encontra preso. São mais de 70 denunciados.  

Eu acho que a gente pode ajudar o Ministério Público a avançar nessas 

investigações. Inclusive, se for o caso, podemos até ouvir o réu preso, por 

videoconferência. Depois dessa diligência, a gente pode dar continuidade ao trabalho com 

uma pauta que pode ser construída por nós. 

 

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

Bem colocado. Nobre deputado Sergio Victor também está online conosco. O que o 

senhor acha, nobre deputado Sergio Victor? Hospital de Pedreiras ou Hospital de 

Carapicuíba? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Presidente, concordo com os nobres 

colegas sobre o Hospital de Carapicuíba. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Então, temos 

maioria. Vamos nos dirigir então ao Hospital de Carapicuíba. Todos acham que é 

possível, por volta de 11 horas, chegarem lá? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu tenho um problema, Sr. Presidente. 

Morreu o pai de um grande amigo meu, vereador de São Paulo, então preciso passar no 

velório. Chegaria um pouco atrasado, umas onze e meia, quinze para o meio-dia.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sim, Excelência. Por favor, 

quem foi que faleceu? Até para orientação da gente... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O pai do vereador Antonio Donato.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Puxa vida. Por favor, 

transmita a ele as nossas condolências, já que o senhor vai passar por lá. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Serão transmitidas, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Excelência. Os 

nobres deputados Vinícius, Thiago Auricchio e Sergio Victor conseguem chegar lá por 

volta das 11 horas, 11 e pouquinho? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, eu estou chegando a uma 

audiência às 10 horas e não vejo maiores problemas; essa audiência deve terminar entre 

as 10:40 e 10:45. Eu me dirijo para lá. Só não estarei se houver algum imprevisto nessa 

audiência que tenho marcada agora às 10 horas. Em todo caso, estarei lá.  

Inclusive, presidente, apenas para sugestão, se V. Exa. puder mandar o endereço, 

ou a assessoria mandar o endereço no grupo, não sei se já mandaram, do hospital... E uma 

sugestão de onde nos encontraremos, como, por exemplo, na sala da presidência ou na 

enfermaria.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está ok, Excelência. Assim 

o farei.  

 

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

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, às 11:15 ou 11:20 estarei por 

lá.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está bom. Então vamos 

agendar por volta das 11:15 ou 11:20 então. A gente se encontra no local. Tudo bem, 

Sergio Victor, é possível? O senhor está a caminho também? 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - É possível, sim. Às 11:15, estou lá.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, vou passar no “Zap” e 

no grupo todos os dados, a sugestão de diligência. Assim a gente vai dialogando através 

do WhatsApp. Então, fica agendado. Vamos para o Hospital de Carapicuíba, o Hospital 

Dr. Francisco de Moura Coutinho. Vou passar aos senhores, através do WhatsApp, todo 

o endereço. O Dr. Francisco de Moura Coutinho, Hospital Geral de Carapicuíba, na Rua 

Pedreira, nº 95, Parque José Alexandre, Carapicuíba. Vou passar aos senhores todas as 

informações por escrito agora, através do nosso “Zap” - “CPI Quarteirizações”. Tudo 

bem? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, bem sugestiva a rua, hein? 

Só uma observação. É Pedreira, né? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pedreira, é. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Maravilha. Um grande abraço.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Grande abraço então. Estou 

passando. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos Srs. Deputados e nos 

encaminharemos então para o Hospital Dr. Francisco de Moura Coutinho, de Carapicuíba, 

para fazer essa diligência da CPI das Quarteirizações. 

Nada mais havendo a tratar e dando por encerrada a presente sessão, agradeço a 

presença de todos.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 
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