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CPI - QUARTEIRIZAÇÕES 

25.11.2020 

 

* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

regimental, declaro aberta a 27ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato nº 24/2020, 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 a presença dos nobres deputados e passo agora a fazer a chamada 

nominal de presença a cada um das senhoras e senhores. Nobre deputada Janaina 

Paschoal. 

 

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

 

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

Janaina Paschoal. Nobre deputado José Américo. 

 

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

 

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

José Américo. Nobre deputada Analice Fernandes. 

 

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

 

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

deputada Analice Fernandes. Desejamos melhoras ao esposo. Nobre deputado Thiago 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

Auricchio. (Pausa.) 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.) Edmir Chedid presente 

também. 

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Sr. Presidente, para pedir a dispensa da 

leitura da Ata, Excelência. 

 

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

de V. Exa., nobre deputada. Em concordância com os membros, está dispensada a 

leitura da Ata da reunião anterior.  

Vamos diretamente para a Ordem do Dia, que é proceder à oitiva do Sr. Haruo 

Ishikawa - deve ser assim que se pronuncia, me desculpe e depois me corrija -, 

presidente do Seconci, convidado com o objetivo de prestar esclarecimentos pertinentes 

ao objeto desta CPI.  

O depoente está acompanhado do Dr. Paulo Quintaes, médico, superintendente 

hospitalar; do Dr. Piétro Sìdoti, superintendente jurídico, risco e compliance; e da Dra. 

Andreza Nazuti, gerente jurídico, risco e compliance também. 

Vou passar inicialmente a palavra aos senhores, que representam o Seconci, que é 

uma organização social de saúde importante do nosso estado. Há muitos contratos, 

presta serviço há muito tempo ao estado, às prefeituras. Ao senhor, Sr. Presidente, ou a 

quem o senhor quiser, para fazer uso da palavra por até dez minutos. O que puder 

contribuir conosco nesta CPI.  

Nosso intuito aqui não é perseguir ninguém, acusar ninguém, de forma alguma. A 

gente quer cumprir a legislação, fazer um trabalho e está todo mundo, os nobres 

deputados, os sub-relatores, trabalhando para a gente construir algo que seja importante 

para o modelo ser preservado, porque da forma com que alguns têm atuado no mercado, 

manchando a imagem de tantos outros e, no fim, a gente está vendo muitos problemas 

com dinheiro público.  
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Então, o motivo desta CPI é verificar tudo isso, não é perseguir ninguém, mas a 

achar meios para que o recurso público possa ser melhor aplicado e que o sistema, 

depois de 20 anos, possa sofrer uma transformação. Então, a presença de vocês é muito 

bem-vinda aqui. Queremos agradecer mais uma vez e passar a palavra aos senhores para 

exporem o que desejarem, para contribuírem conosco no que for necessário.  

Muito obrigado pela presença dos senhores. Passo, então, a palavra. 

 

O SR. HARUO ISHIKAWA - Bom dia a todos. Vou tirar a máscara para o 

pessoal me ver. Sou de descendência oriental, sou nissei, meus pais são japoneses e eu 

estou (Inaudível.) aqui no Seconci como presidente. Então, tirei a máscara para o 

pessoal ver.  

Em segundo lugar, eu queria fortalecer a família da Analice, o esposo e ela. Saúde 

é coisa fundamental. Analice, estamos torcendo pelo seu esposo, pela sua melhoria. 

Realmente, é complicada essa pandemia que estamos vivendo. Vou colocar a máscara 

outra vez, por causa da minha saúde, mas pelo menos o pessoal viu que é um nissei que 

está aqui.  

E a pronúncia que o senhor falou, presidente, está corretíssima: é Haruo Ishikawa 

mesmo. Escreve-se com “h”, mas se soletra o “r”, está bom? Eu vou colocar a máscara e 

depois quero falar os meus dez minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Olhando a testa do senhor, 

eu falei: “É um árabe”.  

 

O SR. HARUO ISHIKAWA - O pessoal tem falado muito, mas sou nissei. 

Engenheiro civil, está certo? Não sou médico, acho que é importante dizer. Vi que a 

Dra. Janaina tem falado vários “Não, o Seconci é uma organização social de 

engenheiros”. Então vou contar a história. É muito legal o que aconteceu aqui dentro, 

está certo? Só me deixem colocar a minha máscara.  

Então, queria dizer que o Seconci é um Serviço Social da Construção Civil. Ele 

não é um sindicato. Não existe nada de sindicato. Ele foi criado em março de 1964 por 

empresários da construção civil preocupados com a saúde do trabalhador da indústria. 

Então, o que eles fizeram em 64? Nós pudemos criar uma entidade para ajudar o 

trabalhador, tão necessitado naquela época. Naquela época não tinha nem EPI para 

trabalhador da construção civil. Um grupo de empresários criou o Seconci para dar 
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serviço ambulatorial, odontológico e exame ocupacional para que pudessem dar ao 

trabalhador. E foi criado em 1964, em março. Foi na época da revolução. Então, 

criamos isso aí. 

Hoje, temos 13 unidades no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem em 

torno de 600 mil funcionários registrados em carteira na construção civil. É formado por 

11 conselheiros. Desses 11 conselheiros, um é graduado para presidir esse conselho e 

dois vice-presidentes: um financeiro e outro vice-presidente. É dessa forma. No estatuto, 

você coloca por dois anos o presidente e depois mais dois, renovando. Todos somos 

voluntários, sem remuneração nenhuma. Não existe. É voluntário, voluntário. É o 

sistema que deu certo há 56 anos.  

Nós fizemos muito este ano, por causa da pandemia. A construção civil foi 

considerada essencial e o Seconci foi apoio aqui no estado de São Paulo para todos os 

canteiros de obras estarem funcionando. Então, fizemos protocolo sanitário, protocolo 

de segurança, todos os (Inaudível.) Seconci, da construção civil, fizeram isso.  

Então, demos apoio às três entidades grandes de São Paulo, que é o SindusCon, o 

Abrainc e o Secovi. Os empresários tinham suporte de saúde do Seconci. Então, nós 

fizemos esse trabalho, tanto que, quando o setor da construção civil precisava da 

abertura do setor imobiliário, tanto a prefeitura quanto as entidades procuraram o 

Seconci para que a gente fizesse o protocolo para as áreas de estandes de vendas. Foi 

feito.  

Então, toda a parte sanitária do estado de São Paulo, de orientação na área da 

Covid, nós fizemos, inclusive é o único setor interno nosso... Nós compramos 14 mil 

testes rápidos. Nós fizemos a primeira entidade que ajudava o estado e o município, 

testava todos os trabalhadores, que ficavam afastados de nove a dez dias do canteiro de 

obras e nós também continuamos fazendo esses testes rápidos. Nós compramos 14 mil 

testes; já foram feitos quase 11 mil testes, realizados aqui no Seconci, uma parte paga 

pelos empresários, a maior parte totalmente gratuita, porque a entidade é de 

responsabilidade social. Acho que é importante dizer isso.  

É o seguinte: por que estamos hoje em uma CPI da Quarteirização? Em 98, pela 

experiência que o Seconci tinha, apesar de que todos os conselhos (Inaudível.) 

construtora, a gente tinha know-how na área de Saúde, na área de Segurança e na área 

odontológica, para atender o trabalhador da construção civil.  

O governo, naquela época, em 98, pediu que o Seconci se cadastrasse para ser 

organização social de Saúde, lá em 98. Em um primeiro momento, o conselho não 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

queria aceitar virar organização social, porque queríamos realmente atender o 

trabalhador da construção civil. Esse era o foco principal.  

Ah, eu não falei para vocês como o Seconci sobrevive nesse sentido: na 

convenção coletiva, quem bancava 1% do salário, o piso dos trabalhadores, eram os 

empresários. Então, estava na convenção. O conselho aqui, há 56 anos, tem um diretor 

que é do conselho e que é do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção 

Civil do Estado de São Paulo, está certo? Todo mundo sabe, é companheiro de vocês: 

Antonio de Sousa Ramalho, ele foi deputado estadual da Casa e ele também 

representava dentro do conselho nosso.  

Em 98, nós, com essa... No primeiro momento, a gente não aceitar virar OSS, 

acabamos virando. Só que é o seguinte: a política nossa é melhoria contínua. Nós 

assumimos o primeiro hospital público, Itapecerica da Serra, em 98. Em 2012, o 

primeiro hospital público do país que recebeu a acreditação de Joint (Inaudível.) 

Internacional, que era uma acreditação americana. O primeiro hospital público do país 

que recebeu a acreditação. Todas as unidades que temos hoje, os hospitais e as Ames, 

todos têm acreditação ONA.  

O foco nosso é sempre esse. Pegou um hospital, vamos cuidar da saúde 

humanizada. Essa é a preocupação que sempre tivemos. Em 2006, viramos também... A 

Prefeitura Municipal de São Paulo queria que a gente assumisse algumas unidades. Nós 

também fomos reticentes, não queríamos assumir, está certo? Isso é importante. 

Acabamos assumindo. Temos algumas unidades da Prefeitura Municipal de São Paulo.  

Acho que era isso, mais ou menos, o que eu queria comentar com vocês. Estou à 

disposição. Esse ano foi um ano difícil. Quando deu a pandemia, o governo nos 

procurou dizendo se poderia fazer um projeto de hospital de campanha do Ibirapuera. 

Em um primeiro momento, deu pane para nós: “Como é que a gente vai tocar esse 

negócio? Não tem condições”.  

Mas converso com toda a minha equipe. Eu estou no grupo de risco, presidente, 

tenho comorbidade. Mudei a estrutura aqui dentro. O Dr. Paulo, a Andreza e o Piétro, 

todas as reuniões presenciais deste ano, junto com o Governo do Estado e com o 

município, eu solicitei esta equipe aqui. Nós temos uma equipe maior, mas esses são os 

cabeças do Seconci, que têm ido a todas as reuniões me representar, apesar de, via live, 

eu ter feito várias reuniões. Acho que é importante dizer isso.  

E nós pegamos esse trabalho dos dois hospitais. Estou tão agradecido de ter 

assumido esse hospital, porque a gente tem a obrigação de pegar recurso público, saber 
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trabalhar com o recurso público. Nós salvamos muitas vidas. Salvamos mais de quatro 

mil vidas nesses dois hospitais. Foram encerrados no dia 19 de setembro, esses dois 

hospitais, com o dever cumprido. Por quê?  

O grupo de trabalho do PDO, que é de vocês, da Alesp, visitou todos os hospitais 

nossos. A porta é aberta para todos e é sempre elogiado pelos deputados por saber 

atender o público. Fiquei muito feliz. Então, quero valorizar bastante os legisladores, 

que são vocês, que são muitas vezes criticados, mas a porta é aberta aqui no Seconci. A 

qualquer momento, vocês podem vir.  

Já participei de CPI do presidente Edmir Chedid, no passado, quando teve CPI, e 

realmente eu queria falar essas palavras, para entender que o Seconci é uma entidade 

responsável social. Eu queria que todas as entidades fossem iguais à nossa. Tenho 

orgulho, tenho orgulho, porque tenho 11 conselheiros aqui dentro e está no DNA deles a 

responsabilidade social.  

Quero dizer o seguinte: até o meu celular, a conta do celular, quem paga sou eu. O 

Seconci não me dá nada. Temos esse orgulho de ser isso aí. Por isso, eu queria esses dez 

minutos que me deram, queria explicar exatamente o que é o Seconci. O Seconci está 

aberto a todos, a qualquer momento, aqui na Francisco Matarazzo.  

Quando começamos a organização social, toda essa sede já era... É tudo próprio 

do Seconci, já com trabalho. Do quê? A doação de empresários da construção civil. 

Então, temos isso aqui. Quem usa odontologia no país? Classe média e classe alta. 

Ninguém consegue pagar dentista. Aqui, temos mais de 30 dentistas, todos gratuitos 

para qualquer trabalhador da construção civil.  

Então, é muito importante esse papel e a gente pode dar resposta a tudo o que 

vocês quiserem aqui, mas eu vou pedir aqui: o Dr. Paulo vai responder questões 

médicas; as administrativas, o Dr. Piétro pode responder. Queria pedir esse favor de 

vocês, porque não dá também para eu entender de tudo. Eu sou o presidente aqui dentro, 

sou responsável por tudo, mas queria que os três pudessem colaborar comigo em 

algumas respostas. Tá bom, presidente? Era isso que eu queria comentar, pedir essa 

solicitação, porque não dá para entender de tudo aqui dentro. Tem uns pepinos aqui 

dentro, mas isso a gente vai resolvendo direito. O que queremos é apoiar vocês, 

legisladores, nesse papel.  

Sou fã número um da Janaina. Não perdi nenhuma palestra sua lá em Brasília. 

Está certo? Vocês todos, nós passamos por prefeitos do PT, do PSDB, sempre tivemos 

relação, somos apartidários. Ninguém aqui é... A gente vota em vocês, mas a gente não 
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tem partido, porque a gente está fazendo o bem para a sociedade. Era isso que eu queria 

dizer a vocês. Desculpem-me por alongar um pouquinho, presidente, mas eu sou fã de 

vocês.  

Estou acompanhando a CPI, sei que é um trabalho árduo para vocês, porque a 

sociedade não entende muito bem. Tem que tirar a corrupção do país. Dinheiro público 

tem que ser muito bem gasto. Um centavo é importante. Esse é o DNA do Seconci. Era 

isso que eu queria comentar com vocês. Então, muito obrigado e sucesso para vocês.  

Se algumas perguntas eu puder responder, vou responder para vocês, mas sou 

assim, sou nissei e normalmente japonês não é de falar muito, mas fico empolgado um 

pouquinho, porque a gente tem orgulho de ser conselheiro do Seconci e de ser 

presidente. Eles me elegeram como presidente, terceiro ano, tenho mais um mandato em 

2021, depois a sucessão por outro, mas eu não largo o Seconci porque gosto disso aqui. 

Isso que é importante. Muito obrigado, viu? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado pela sua 

explanação, para quem não conhece. A gente conhece um pouco mais porque já tivemos 

em outra CPI, mas importante essa sua colocação, apresentação, estou à disponibilidade 

para atender aqui o pleito e contribuir com a CPI.  

Vou passar a palavra ao nobre deputado José Américo, autor do requerimento, que 

nos convidou para vir até esta reunião. O nobre deputado José Américo então tem a 

palavra pelo tempo regimental. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar 

o presidente do Seconci. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Os senhores estão ouvindo? 

Desculpe. Os senhores estão ouvindo? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Baixo, está um pouquinho só baixo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu vou aumentar. (Pausa.) Tudo bem 

agora? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Agora está bom. Obrigado, deputado. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Só aguardem um segundo que eu preciso 

localizar minhas perguntas aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Enquanto isso vou 

descontrair um pouco aqui, já está descontraído. O Haruo tem a testa de árabe e o 

linguajar de italiano. 

 

O SR HARUO ISHIKAWA - Minha esposa é italiana, tenho três filhos 

maravilhosos. Três mestiços lá, mas minha esposa é brava para caramba, entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A minha também. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Japonês com sangue italiano. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já pensou?  

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Presidente, antes que o senhor comente a minha testa, 

o meu pai é italiano, mas a minha testa é de que estou perdendo cabelo mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Estamos, viu? A coisa não 

está fácil. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bom, vamos lá. Bom dia a todos, a 

todas, quero então fazer as minhas perguntas. Acho que... Bom, tudo bem. Quando foi 

montado e quando foi desmontado o Hospital de Campanha do Ibirapuera e qual o valor 

do contrato com o governo do estado?  

Essa é a primeira pergunta: Quando que foi montado e desmontado o Hospital de 

Campanha do Ibirapuera? O senhor já pode responder também quantos leitos foram 

contratados e quantas pessoas trabalharam no hospital. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Deputado, eu estou com a planilha, o senhor se 

importa que eu responda? Porque estou com os dados aqui... 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Claro que não. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Tudo bem? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Claro. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Primeiro muito bom-dia, confesso que é um prazer 

estar aqui, de verdade. Acho que a gente acompanha CPIs e parabenizar o trabalho de 

todos os senhores, da doutora Janaina, que é como uma grande professora, também 

acompanho os trabalhos. Bom, o hospital de Ibirapuera foi... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Só para entender, desculpa, o senhor é o 

doutor Pietro? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Isso, sim. Eu estava aí na CPI passada também, tirei a 

máscara aqui.  

 

O SR HARUO ISHIKAWA - Todas as visitas diárias no hospital de campanha 

quem fazia era o doutor Pietro. Ele podia pegar a Covid, então não tinha problema para 

mim, entendeu? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Eu estou no grupo que teoricamente pode pegar a 

Covid. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É brincadeira, é um risco muito grande, 

né?                   

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - É, mas tinha que ser feito. Bom, o hospital de 

Ibirapuera teve início em um de maio de 2020 e foi encerrado em 30 do nove de 2020. 

O orçamento inicial total para o hospital foi da ordem de 61 milhões, 377 mil e 329 

reais, montagem e custeio, e foi gasto 49 milhões, 902 mil e 719 reais. Nós tivemos, em 

uma média dos meses, 709 funcionários ligados à assistência direta e indiretamente e 

uma média 213 médicos para 268 leitos, sendo 28 de estabilização. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. Como que vocês fizeram a 

contratação dos médicos e enfermeiros? Vocês fizeram uma contratação direta pelo 

Seconci, via CLT, via PJ ou contrataram uma empresa, a exemplo do pessoal do 

Anhembi, para fornecer médicos e enfermeiros para vocês? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Bom, todas as contratações são feitas pelo Seconci. 

Então, os médicos, nós contratamos equipes médicas mediante processo de cotação da 

melhor proposta, os médicos. Todos os demais funcionários... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Contrataram uma empresa? Uma 

empresa que forneceu médicos para vocês ou vocês contrataram os médicos 

individualmente? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Não, é uma empresa onde os médicos são sócios, 

legalmente... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Qual o nome da empresa?  

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Estamos pedindo, eu já respondo para o senhor 

porque não foi uma empresa só, foram algumas empresas para dar atendimento aos 

portões, mas eu já passo, a gente já pediu aqui. Os demais funcionários todos foram 

CLT, contrato com prazo determinado.  

Todos eles, inclusive os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de 

enfermagem, fisioterapeuta, todos. Essa é a regra na instituição, foi assim que foi feito 

no hospital de campanha. Então, só médicos foram utilizadas equipes médicas, médico e 

sócio, para atendimento lá; os demais funcionários foram todos CLT. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Uma dessas empresas que vocês 

contrataram para oferecer médicos é a OGS, uma conhecida usina de sonegação fiscal 

que tem em São Paulo? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Não. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não foi a OGS? 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Não. Eu vou dizer quais são as quatro empresas. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Sota Serviços Médicos, Bueno, Valoremed e PS Lapa. 

Todas com sócios, regularmente inscritas, registradas no Conselho Regional de 

Medicina, nos conselhos aí de registro. Nenhuma delas é a OGS, não temos contrato em 

nenhuma de nossas unidades com essa empresa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Me permite um aparte pela 

oportunidade, nobre deputado José Américo? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor poderia, doutor 

Pietro, repetir mais uma vez o nome dessas empresas, por gentileza? Desculpa. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Imagina, a máscara é horrível. Se o senhor quiser, 

depois a gente manda também para o senhor, mas é Sota, Bueno, Valoremed e PS Lapa. 

Elas são empresas exclusivamente médicas, não tem em seus estatutos nenhum outro 

tipo de atividade - enfermeiros, auxiliar de enfermagem -, são equipes médicas.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok. Eu ainda tenho uma pergunta que é o 

seguinte: Restou para vocês algum tipo de ação trabalhista por parte de médicos, algum 

tipo de ação judicial por conta dessas contratações?  

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Não, excelência, de maneira nenhuma. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. Outra pergunta é a seguinte: 

Quantos contratos o Seconci tem com o governo do estado em termos na área da Saúde, 

das OSs? 
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O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Nós temos contratos de gestão com cinco 

ambulatórios médicos de especialidade e sete hospitais e o centro de distribuição, que é 

o ceades, e o cedi, que é um serviço que permite que se faça laudo mediante a 

transferência de imagens via remoto para alguns lugares mais distantes do governo do 

estado de São Paulo. Aliás, são cinco hospitais, me desculpe. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vocês têm quantos funcionários? Nesse 

trabalho que vocês prestam para o governo do estado, quantos funcionários vocês têm 

aproximadamente? Não precisa ser exato. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Aproximadamente 12 mil funcionários. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Quais são as formas de contratação 

principais? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Exclusivamente... Médicos a gente tem duas formas 

de contratação: O médico celetista, quando a gente consegue que ele se disponha a 

trabalhar no regime celetista, e equipes médicas com médicos sócios. Todos os demais 

funcionários são celetista: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de 

enfermagem, nutricionista, auxiliar administrativo, toda a administração das unidades, 

todos são contratos celetista regularmente realizados na forma da lei trabalhista. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Setenta por cento, por exemplo, seriam 

os celetista desses 12 mil? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Eu acho... Vou dizer assim: fora médicos, que tem um 

pouco de CLT e um pouco de PJ, o resto é 100%. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok. O Seconci recorre muito a 

prestadores de serviço, o que a gente chama aqui de quarteirização, ou seja, empresa de 

ambulância, empresa médica, que vocês já colocaram, empresa segurança; vocês 

recorrem muito à terceirização, ou no caso quarteirização? É comum isso? 
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O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Em alguns hospitais, por exemplo, limpeza em alguns 

hospitais nossos já são internalizados. Alguns outros são terceirizados porque a gente 

não acha profissional para rodar os plantões, limpeza. Ambulância, quando não tem 

ambulância a gente faz sob demanda; então, a gente faz um processo de seleção público, 

contrata a ambulância para responder sob demanda. Os outros funcionários, 

enfermeiros, todos ligados a assistência e administrativo são todos CLTistas próprios. A 

segurança também é própria. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tenho mais duas perguntas. Uma delas é 

a seguinte: Estou vendo que o Seconci tem um - queria chamar atenção até disso, 

deputados da CPI - nível muito alto de contratação de funcionários pela CLT, ou seja, 

pela forma legal, regular. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Excelência, desculpa, não ouvi a pergunta. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não foi uma pergunta, fiz uma 

observação dizendo que o Seconci tem um nível de contratação de funcionários de 

forma correta muito alto, o que não deixa de ser muito bom. Vocês têm mais de 70% de 

celetista, isso é muito bom.  

Eu queria então perguntar para vocês o seguinte: Como é que a Secretaria da 

Saúde fiscaliza os contratos de OS que vocês têm? Ou seja, como é que ela fiscaliza os 

contratos? Vocês apresentam uma prestação de contas? Ela faz uma auditoria? Como é 

essa mecânica? Estou querendo entender aqui como é a mecânica em geral, pegando o 

caso de vocês para ver o geral. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Resumidamente, excelência, a gente presta contas de 

absolutamente tudo para a Secretaria Estadual de Saúde... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ela recebe esse material de vocês - tudo 

bem, normal - e ela faz algum tipo de auditoria, algum tipo de trabalho em cima dessas 

contas, faz checagem in loco ou simplesmente recebe e bate o martelo? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Nós temos... A secretaria faz reuniões trimestrais com 

as unidades para discutir a questão de metas e as prestações de contas que são 
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apresentadas. As fiscalizações in loco são realizadas pelo Tribunal de Contas, pela 

Secretaria da Fazenda, mas a secretaria faz reuniões trimestrais inclusive com os 

superintendentes, acho que o Sr. Paulo pode complementar se V. Exa. permitir. Mas, 

sim, é apresentado integralmente todas as despesas, absolutamente tudo que é realizado 

nos hospitais. Só posso fazer uma consideração que o senhor não perguntou, mas acho 

que é importante para todos os deputados.  

Cada hospital sob a gestão do Seconci tem um CNPJ específico, uma conta 

específica e um balanço específico. Então, não há mistura absolutamente nenhuma de 

recursos de um hospital para o outro, um serviço para o outro ou mesmo do que o 

Seconci tem de serviços próprios, porque ele pré-existe, como o presidente bem falou. 

Essas prestações inclusive são mais fáceis de a gente fazer porque elas são 

absolutamente segregadas, só para constar.  

Os hospitais de campanha foram feitos dessa mesma forma, inclusive o Hospital 

de Campanha do Ibirapuera tem um CNPJ próprio, uma conta própria e temos inclusive 

uma auditoria independente exclusiva que audita integralmente todo o processo do 

hospital de campanha. Não é só o balanço, como auditoria normal faz, não; ele audita os 

processos, cotação, como foram feitos e a gente (Inaudível.) ...  

Começo, meio e fim rápido. Esse laudo, assim que sair, vai ser disponibilizado a 

V. Exas. inclusive, mas todas as operações nos hospitais que o Seconci administra, que 

não são do Seconci, são com CNPJs individuais e contas individuais para permitir 

completamente o amostramento das despesas e tudo mais. Se o senhor quiser, o Paulo 

pode complementar explicando como a prestação de contas é feita, se o senhor quiser. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria entender, doutor, a mecânica 

porque acompanho as contas das OSs, pertenço inclusive à comissão da Secretaria da 

Saúde que acompanha as contas das OSs, então sei exatamente como elas são feitas. A 

minha preocupação é a seguinte: que as OSs, vocês obviamente fazem seu trabalho, 

entregam a prestação de contas como tem que entregar etc.  

O que eu queria entender é o seguinte: a secretaria faz algum tipo de trabalho 

sobre essas contas? Fazem uma auditoria, olha ou só o Tribunal de Contas? Porque 

tenho a impressão, vou falar para o senhor o que que é. Não estou falando de vocês. 

Tenho impressão que a secretaria engole, ou seja, absorve a conta que foi enviada para 

ela, a prestação de contas. Se a prestação de contas for boa e estiver 100% correta, 
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ótimo. Acho até que muitas delas estão, a de vocês também deve estar, mas, se tiver 

algum tipo de problema, passa tudo.  

A secretaria deixa passar tudo, por exemplo - vamos pegar um exemplo muito 

radical aqui para não confundir com ninguém -, as contas da OS de Pacaembu, da Santa 

Casa de Misericórdia de Pacaembu e da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que é 

uma lambança absurda que aconteceu no âmbito do nosso estado de São Paulo, as 

contas dessa OS foram aprovadas pela secretaria normalmente. Foram aprovadas sem 

nenhum tipo de reparo.  

Então é por isso que eu queria entender a mecânica. Vocês entregam a prestação 

de conta, ok. A secretaria faz um trabalho em cima dessa prestação de contas? É a 

pergunta. Ela faz um trabalho, ela checa, ela liga para vocês, ela faz auditoria? Tem 

algum procedimento ou não? Só quem tem esse procedimento é o Tribunal de Contas e 

ponto? 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Bom dia. Meu nome é Paulo Quintaes. Eu sou 

superintendente hospitalar do Seconci, eu sou médico. Agradeço a oportunidade de estar 

conversando com vocês. Eu acho que é uma excelente oportunidade de nós aqui, do 

Seconci, estarmos apresentando o trabalho que nós fazemos em relação à assistência à 

Saúde do estado de São Paulo e sanar todas as dúvidas de vocês. É para isso que nós 

estamos aqui.  

Com relação à dúvida do deputado José Américo, eu gostaria de agradecer a 

pergunta. Acho que é bastante oportuna para a gente colocar exatamente quais são os 

tipos de controle que nós temos dentro de nossas unidades. 

A partir do momento em que o contrato de gestão é assinado e se inicia o trabalho 

na unidade, cada unidade tem a sua prestação de contas não só na área assistencial, 

como também na área contábil e financeira publicada no site da secretaria, que é o site 

de gestão. Mensalmente nós alimentamos todas as informações contábeis e assistenciais 

no site de gestão. 

Trimestralmente existem metas que são avaliadas semestralmente, que são as 

metas quantitativas com relação à produção. Existem metas que são qualitativas, que 

são analisadas trimestralmente. A cada três meses, existe uma avaliação presencial na 

Secretaria da Saúde, onde serão discutidas todas as metas, se foram cumpridas ou não, 

se o plano de trabalho que foi estabelecido pela secretaria vem sendo executado, 

inclusive se entra na discussão financeira da unidade.  
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Então a secretaria mostra o balanço das unidades. Isso é feito com cada unidade 

separadamente, não é em conjunto. Nesse momento a secretaria, muitas vezes, define 

novas metas, reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação de metas, de acordo com o 

orçamento que ela disponibiliza.  

Além disso, nós temos o portal da transparência. Todos os contratos são 

publicados no portal e todas as notas mensalmente alimentam o portal da transparência. 

A secretaria também tem acesso a não só os contratos realizados na unidade, mas com 

os pagamentos que vêm sendo realizados mensalmente. 

Por fim, existe a auditoria in loco da Secretaria da Saúde. Essas auditorias são 

feitas pelos coordenadores e diretores de cada setor da coordenadoria. É feita, 

geralmente, de forma não avisada. Eles fazem visitas presenciais e aí eles têm todo um 

checklist de itens que têm que ser checados em cada unidade. Nessas visitas presenciais 

eles vão confirmar tudo aquilo que nós colocamos nas reuniões e tudo aquilo que nós 

publicamos no contrato de gestão. Isso são as auditorias que são feitas pela secretaria. 

Outra coisa, dentro do contrato de gestão, todas as unidades têm que ter um 

sistema de custos. Além da parte contábil financeira, existe um sistema de custos. Esses 

custos também são publicados. A partir desses custos, a Secretaria da Saúde consegue 

comparar individualmente as unidades e todas as unidades em conjunto para avaliar se o 

custo de uma consulta médica, de uma cirurgia, de um procedimento é maior ou menor 

em cada unidade. A partir daí ela pode intervir na unidade se tiver alguma distorção de 

custos com relação a essa avaliação. Então isso, no contrato de gestão, também é 

obrigatório e a secretaria faz essa análise global dos custos. 

Além da avaliação da Secretaria da Saúde, só para complementar, Dr. José 

Américo, nós temos, também, a avaliação da Secretaria da Fazenda e também do 

Tribunal de Contas do Estado. Essas avaliações, no caso, são anuais. 

Essa é a maneira com que nós nos relacionamos com a Secretaria Estadual da 

Saúde, além de reuniões e conversas, agora via “Zoom”, ou conversas telefônicas. São 

intermináveis. Existe um contato muito grande entre as unidades prestadoras de serviço 

e os coordenadores da Secretaria da Saúde, sempre uma porta aberta para caso tenha 

alguma dúvida, algum problema que possa ser resolvido da melhor maneira possível. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Por último, eu tinha me esquecido de 

perguntar uma coisa de outro tema. Eu queria saber o seguinte, quantos funcionários 
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vocês tiveram no Hospital de Campanha do Ibirapuera e quantos doentes durante esse 

período vocês atenderam, quantos pacientes. Só isso. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - A média mensal de funcionários e médicos, são 

709 funcionários ligados direta e indiretamente à assistência e 213 médicos. Isso em 

períodos ininterruptos. Nós tivemos o total de pacientes atendidos de 3.158, com 3.134 

altas e apenas, graças a Deus, 24 óbitos, infelizmente. Nós não tivemos nenhum óbito 

de funcionário ou médico, seja ele de que registro fosse, por Covid, nos nossos 

hospitais. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok. Encerro por aqui. Muito obrigado. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Obrigado. 

 

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

José Américo. Muitos bons os seus questionamentos. Elucidativas, também, as 

respostas. 

Quero passar a palavra, agora, à nobre deputada Janaina Paschoal, que já está 

inscrita. Faça seus questionamentos. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, presidente. Cumprimento os 

colegas, cumprimento os convidados. Agradeço a disponibilidade em participarem desta 

nossa reunião. Também, as palavras iniciais. 

Realmente, presidente, eu sempre me intriguei com essa história de uma OS de 

engenheiros. Eu lembro que quando comecei a analisar o papel do Cross, eu sempre 

ficava intrigada com a OS de engenheiros. Agora foi bom, porque esse preâmbulo que o 

presidente do Seconci fez para poder compreender um pouco do histórico... 

Eu tenho, assim, algumas indagações. Algumas são muito objetivas. Então eu vou 

fazer as perguntas e os senhores avaliam quem é, qual membro da diretoria, dos 

convidados presentes, poderia responder. Para mim é indiferente. 

Os senhores, nesse período em que trabalharam no hospital de campanha, 

receberam respiradores? Sejam os respiradores da Turquia, sejam os respiradores da 

China. Se sim, quantos respiradores receberam? 
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Se receberam, eu queria saber, agora, com o desmonte dos hospitais de campanha, 

para onde foram enviados esses respiradores. Eu até mandei um requerimento de 

informações para o governador, porque, além de, vamos dizer assim, brigar pela entrega 

dos respiradores que foram adquiridos, a gente tem que fiscalizar e, se necessário, brigar 

para que esses equipamentos sejam efetivamente, de maneira permanente, 

disponibilizados para a população. Então eu queria saber, primeiro, dos respiradores. 

Depois, como os senhores alertaram que tem essas instituições todas sobre a 

gestão dos senhores e também houve essa experiência no hospital de campanha, eu 

queria saber se os senhores estão percebendo um aumento no número de pacientes 

internados com Covid e se, aí é uma manifestação complexa, que também tem um lado 

político, não político-partidário, mas político, se os senhores não acreditam que esse 

desmonte foi prematuro.  

Explico: desde o princípio eu defendi que no lugar de levantar hospitais de 

campanha seria o caso de investir nos equipamentos existentes, mas, tanto o governo 

estadual quanto o governo municipal, escolheram outro caminho. E não tem nenhuma 

ilicitude nisso, é uma escolha técnica, política, com suas bases. Eu teria ido por outro 

caminho, preferiria investir nos hospitais já existentes a gastar milhões com 

equipamento temporário. 

Mas, na medida em que gastaram, a minha pergunta é: será que esse desmonte não 

foi prematuro? Os senhores estão sentindo um aumento no número de casos?  

Isso é um conjunto de perguntas para a questão pandemia, mas o ponto que me 

intrigou a vida inteira com relação aos senhores é o Cross, porque o Cross é um 

equipamento, é um órgão, não sei como os senhores costumam designá-lo, que tem duas 

faces.  

Uma face muito positiva, e isso eu falei da minha observação e também dos 

testemunhos, seja de médicos, de operadores da área da Saúde e até mesmo de 

pacientes, uma área muito positiva porque traz uma transparência a princípio. Você não 

consegue a vaga porque tem influência ou porque conhece alguém. Existe uma fila, 

então existe uma transparência, que talvez não houvesse antes. Então isso é o lado 

positivo.  

O lado negativo, que as pessoas reclamam muito, e eu mesma já vivenciei 

situações em que eu vejo certa razão nessa reclamação, é que, de certa forma, o sistema 

também ganhou uma frieza muito grande. Existe uma fila, a fila é respeitada, mas existe 
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uma frieza. Muitas vezes a situação concreta demandaria, talvez, furar fila. “Mas tem a 

vaga zero”. Tem a vaga zero, mas até na hora de atribuir a vaga zero existe uma frieza.  

Então, como seu sempre me intriguei, o Cross eu fui visitar, fui muito bem 

recebida. Na época, quem cuidava, não sei se ainda é, era o Dr. Napoli. Realmente foi 

muito atencioso e conheci toda a equipe. Só que, pouco tempo depois, eu vi a notícia de 

que o Seconci, pelo menos foi o que eu vi, teria desistido de seguir com o Cross. 

E aí eu gostaria de entender o porquê, porque, assim, os hospitais são muito 

importantes, as OSs que administram os hospitais, as AMEs estão na ponta, em contato 

com a população, mas o Cross, e aí é uma percepção muito pessoal, ele até tem mais a 

ver com engenharia, porque tem muito, assim, de exatas ali, de organização, de 

distribuição, de cálculo. Aí, de repente, o Seconci deu a informação que eu recebi, 

inclusive em depoimentos aqui, desistiu de seguir esse trabalho de regulação. Eu 

gostaria de entender por quê.  

Aí, talvez, até dependendo da resposta, eu complementaria. Primeiro eu queria 

ouvir. Daí, qualquer coisa, eu complemento. Seria, por enquanto, isso, presidente. 

 

O SR. HARUO ISHIKAWA - Deputada, eu vou colocar as respostas do Dr. 

Paulo Quintaes para fazer algumas respostas. Depois, no final, a gente fala sobre o 

Cross, missão, depois o Piétro também complementa. Eu acho que o Dr. Paulo vai falar 

essas questões da ferramenta dos hospitais de campanha. Acho que é muito importante 

essa informação.  

Paulo, por favor, fale sobre a situação, hoje, da Covid no estado de São Paulo. É 

muito importante a opinião nossa. Por favor, Paulo. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Bom dia, deputada, um prazer falar com a senhora. 

Eu anotei, mais ou menos, os questionamentos da senhora. Se faltar alguma coisa, por 

favor, a senhora me interrompa e eu prontamente irei responder.  

Vamos começar falando dos respiradores. O Hospital de Campanha do Ibirapuera 

era formado por 268 leitos, sendo 28 leitos ditos leitos de estabilização. Esses leitos de 

estabilização eram leitos para, caso o paciente tivesse uma piora clínica, ele pudesse ter 

um cuidado maior, inclusive se fosse necessária uma intervenção ventilatória, se 

necessária uma entubação e ventilação mecânica, ele pudesse ser feito esse... esse tipo 

de cuidado e, imediatamente, ele seria transferido, aí sim, para uma Unidade de Terapia 
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Intensiva, que servia de retaguarda para o hospital de campanha, tá? Por isso nós 

chamamos de leito de estabilização, não leitos de UTI, tá? 

Todos esses 28 leitos de estabilização, na verdade, eram como se fossem um leito 

de UTI mesmo. Todos eles tinham aparelho de ventilação, tinham monitores cardíacos, 

tinham todos os materiais e medicamentos necessários para atendimento de urgência, 

com várias bombas de infusão para tratar o paciente da melhor maneira possível. 

Então, respondendo, o Hospital de Campanha do Ibirapuera recebeu esses 

ventiladores da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Todos os respiradores. Inclusive 

alguns... Além dos leitos de estabilização, nós tínhamos alguns leitos, em cada bloco, de 

emergência. Caso tivesse a melhora clínica, o paciente ia para um leito de emergência 

para, daí, seguir para o leito de estabilização para ter um cuidado mais rápido. 

Então, além dos 28 respiradores dos leitos de estabilização, nós tínhamos, 

também, os respiradores dos leitos de emergência. Eles foram cedidos pela Secretaria 

Estadual de Saúde, tá? Então, nós recebemos aparelhos vindos da Turquia, recebemos 

aparelhos vindos aqui do Brasil, de excelente qualidade, inclusive. É importante colocar 

isso. Todos os aparelhos, inclusive os importados, que nós recebemos, foram aparelhos 

top de linha, viu, doutora? Foram aparelhos que não devem nada para nenhum 

ventilador que nós temos nas nossas unidades de terapia intensiva. 

Ao término do hospital de campanha, a Secretaria Estadual já tinha a relação de 

todos os equipamentos que estavam dentro do hospital. E esses equipamentos, no caso 

do Ibirapuera, voltaram para a secretaria e a secretaria, a partir daí, vai fazer a 

distribuição, eu não sei se já fez, para todos os hospitais do estado de São Paulo que 

necessitam desses equipamentos para complementar aquilo que já têm ou, muitas vezes, 

vão para o lugar de aparelhos que são mais antigos. 

Então, essa é a intenção da secretaria, utilizar esses ventiladores para equipar os 

demais hospitais do estado de São Paulo, tá bom? Nós não tivemos, acho que é 

importante frisar, doutora, não tivemos, graças a Deus, em nossos hospitais nenhum 

paciente que deixou de ser atendido por falta de equipamento. Isso foi muito importante 

para nós durante esse período de pandemia. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Doutor, nas outras unidades que os 

senhores administram, os senhores também receberam respiradores desses que foram 

adquiridos pelo Governo do Estado? Ou não, os senhores receberam apenas para o 

hospital de campanha? O senhor sabe dizer? 
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O SR. PAULO QUINTAES - Sei. Na verdade, dos hospitais nossos, muitos 

deles, ou na totalidade deles, foram transformados, em alguns setores, como retaguarda 

de Covid.  

Então alguns hospitais, por exemplo, tinham uma área de enfermaria. Essa área de 

enfermaria foi transformada numa unidade de terapia intensiva, de forma provisória. Por 

quê? Porque os leitos de terapia intensiva desta unidade eram suficientes para atender os 

pacientes que procuravam o hospital. Então não teria condição de reduzir esses leitos ou 

de transformá-los integralmente em leitos de Covid. Visto que as demais patologias, os 

acidentes automobilísticos e os traumas continuaram acontecendo.  

Então esses leitos de UTI continuaram sendo utilizados para UTI geral. Então 

muitos dos nossos hospitais transformaram áreas existentes em unidades provisórias de 

terapia intensiva, nesses casos, em que os hospitais possuíam equipamento para os seus 

leitos de UTI. Mas, para essa ampliação, foi necessário o Estado também fornecer 

equipamento. Também, graças a Deus, todos os hospitais nossos receberam 

equipamentos numa quantidade necessária para o atendimento de toda a população. Isso 

foi muito interessante.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Esses equipamentos que os senhores 

receberam nos hospitais, esses vão permanecer? Ou não? Também a secretaria pediu de 

volta? 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Não. Os equipamentos que estão nos hospitais, 

eles continuam nos hospitais. O patrimônio é um patrimônio da secretaria. Mas agora 

eles estão sendo utilizados para que a gente possa fazer a renovação do parque dentro 

dos próprios hospitais. Porque existem equipamentos que já estavam bastante 

desgastados. Agora, com esses equipamentos novos, vai ser possível fazer uma 

reformulação do parque de equipamentos respiratórios.  

Inclusive porque esses equipamentos, muitas vezes, eles têm uma tecnologia 

maior do que os equipamentos antigos que estavam nos hospitais. Entendeu? A gente 

vai conseguir renovar equipamento com equipamentos com a tecnologia melhor e 

maior, substituindo equipamentos antigos, que eram de uma tecnologia anterior.  

Em relação à segunda pergunta, doutora, o aumento de Covid, o papel dos 

hospitais de campanha. É difícil, do ponto de vista técnico, nós, do hospital, falar com 
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relação à proposta da secretaria. Entendeu? Mas, do ponto de vista de quem estava na 

ponta, eu vou dizer para a senhora com todo o coração: esses dois hospitais de 

campanha, que nós administramos, fizeram a diferença no atendimento dos pacientes 

aqui na região do município de São Paulo.  

Foram quase 3 mil e poucos pacientes atendidos no hospital de campanha do 

Ibirapuera, mil pacientes atendidos no Barradas, foram quase 4 mil, mais de 4 mil 

pacientes. E sem sombra de dúvida, naquele momento, doutora, esses hospitais foram 

essenciais. Porque foi um momento de pandemia onde a implantação dos leitos era 

emergencial. Nós conseguimos implantar um hospital de campanha em três semanas.  

Quando começou a pandemia na China, eu olhava aqueles hospitais chineses: um 

hospital, em um mês montaram um hospital. Eu falei: “Isso aqui nunca vai acontecer no 

Brasil.”. Mas felizmente eu tive o prazer de vivenciar isso aqui em São Paulo. O 

hospital de campanha do Ibirapuera, em três semanas estava montado e equipado, 

recebendo pacientes. O hospital de campanha do Barradas, em duas semanas e meia 

estava equipado, montado para receber pacientes. 

Naquele momento, eu acho que foi uma excelente estratégia. Porque os demais 

serviços estavam sendo implementados. E a velocidade de implementar esses leitos no 

outro hospital era mais demorado, às vezes, do que a gente conseguiu fazer no hospital 

de campanha. Então eu acho que foi essencial. O período, também acho que foi 

adequado. Visto que, no término do hospital de campanha, do contrato, em torno de 

quatro a cinco meses, já vinha se observando, realmente, uma queda significativa da 

ocupação dos leitos.  

Isso aconteceu acho por dois motivos. Primeiro, que realmente nós tivemos uma 

queda no número de casos graves nos meses de setembro, final de setembro, agosto, 

setembro, já estava caindo muito. Segundo. Outros hospitais, e aí eu acredito que até 

muitos hospitais municipais, no município de São Paulo, ficaram prontos e foram 

entregues.  

Então, vários leitos municipais foram entregues: o hospital lá em Parelheiros, na 

Brasilândia. Isso permitiu que houvesse essa assistência a esses pacientes no momento 

que estava tendo um decréscimo.  

Então, realmente, se a senhora for observar isso, e a gente pode mandar para a 

senhora, a taxa de ocupação no final dos meses de setembro, final de agosto, e 

setembro, a queda era muito importante. Naquele momento, realmente não se justificava 

financeiramente manter esses hospitais de campanha. Então eu acredito, vendo do nosso 
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lado… Lógico, eu não tenho todos os números que a equipe do governo tem. Mas, 

vendo do nosso lado, eu acredito que a estratégia tenha sido adequada.  

E agora, infelizmente, está acontecendo um aumento. A dúvida é: isso é um 

repique? Isso é uma segunda onda? Será que saímos da primeira onda ainda? Então 

ainda não dá para a gente avaliar todos esses dados. Mas, do ponto de vista dos nossos 

hospitais, aqui, os hospitais de São Paulo, da Grande São Paulo, nós tivemos um 

aumento não muito significativo.  

Nós estamos tendo um aumento que é um pouco diferente da primeira fase. Não 

são pacientes tão graves. Na primeira fase, existia uma pressão enorme em leitos de 

terapia intensiva. Agora está existindo um aumento, mas com casos menos graves, 

graças a Deus. Eu acho que o conhecimento que se obteve, nesse período de pandemia, 

permitiu que o tratamento fosse feito mais precocemente, de maneira a diminuir o risco 

ou a gravidade da doença.  

Então, nos hospitais aqui na Grande São Paulo, nós tivemos um aumento de 10 

por cento. Na Grande São Paulo, município de Cotia, Itapecerica da Serra, teve um 

aumento um pouco maior. Mas se fala “ah, teve um aumento de 40 por cento”. Mas em 

números absolutos, passou de 20 para 28,6. Em termos absolutos não é nada muito 

grave.  

No município de Sorocaba, onde nós temos um hospital sob gerenciamento nosso, 

que é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, nós tivemos um aumento de 20% de UTI. E 

os leitos de enfermaria ainda não têm uma pressão. Apesar que nós estamos preparados, 

novamente, para migrar leitos de enfermaria convencional para leitos de Covid. A 

secretaria está dia a dia acompanhando, junto com todos os hospitais, para que isso seja 

feito de maneira bem rápida.  

Por fim, doutora. Desculpa se eu falo muito. Por fim, só falar um pouquinho do 

Cross. Acho que, antes de entrar nesse assunto propriamente técnico, eu gostaria de 

fazer um histórico para vocês. Eu estou no Seconci. Há 15 anos. Eu acompanhei o 

nascimento do Cross.  

O Cross nasceu através de uma plataforma que se chamava Conexa. No início, 

essa plataforma era utilizada para quê? Para centralizar o atendimento ambulatorial no 

estado de São Paulo. Como que funcionava, doutora? Cada unidade ambulatorial tinha 

as suas agendas, os seus médicos, as suas agendas. Cada um distribuía essas agendas de 

qualquer maneira.  
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Então alguns davam vagas para UBS, outros davam vagas para o Município, 

outros davam vagas para o Estado. Não existia uma centralização dessas vagas. Isso 

resultava no quê? Numa perda primária grande, num absenteísmo grande, e na 

desassistência.  

A partir do momento que a Cross surgiu, inicialmente com atendimento 

ambulatorial, todos os equipamentos do Estado foram obrigados a disponibilizar 100% 

das suas vagas para a Cross, para o sistema da Cross. Então, uma vez disponibilizada 

essa vaga, a regulação do Estado e a regulação do Município, eles fazem a cota, eles 

fazem a distribuição de vagas de acordo com critérios e demandas que eles possuem.  

Então eu vou dar um exemplo para a senhora. Nós temos vagas de endoscopia no 

ambulatório nosso do Barradas. 400 vagas de endoscopia. Eu abro essa agenda com 60 

dias de antecedência. Não é uma agenda aberta com dois, três ou quatro meses, porque 

senão aumenta muito o absenteísmo.  

É uma agenda aberta de 60 dias. Essa vaga vai ser distribuída pela secretaria 

estadual e depois pelo Município, chegando a vaga lá na ponta, lá na unidade básica. De 

maneira que o paciente que passou por uma UBS, lá na própria UBS eles conseguem 

acessar a vaga de endoscopia, minha, lá do ambulatório de especialidade. E lá na UBS 

ocorre o agendamento.  

Por outro lado, tem um equipamento no Barradas que se chama PET-CT, que é 

um equipamento para oncologia. Esse PET-CT, quando eu distribuo a vaga do PET-CT 

para a secretaria estadual, que são 150 vagas, essa, por sua vez, ela faz essa mesma 

distribuição. Só que tudo é feito manualmente. Por quê?  

Porque não adianta eu dar uma vaga de PET-CT para uma unidade básica de 

Saúde. Porque, lá na UBS, ela não está tratando do paciente oncológico. Então, essa 

vaga do PET-CT, a secretaria estadual distribui exclusivamente para os equipamentos 

que atendem pacientes com câncer. Então existe uma racionalidade na distribuição das 

vagas ambulatoriais.  

Tudo isso é feito pelo sistema. Não existe… Lógico, a distribuição é feita pela 

regulação. Mas o agendamento das unidades é feito diretamente no sistema. Então 

respeita-se as filas, respeita-se as necessidades, e nos casos urgentes, a própria 

regulação do Estado e do Município faz essa intervenção.  

Com relação ao atendimento de urgência e emergência, ele é um pouco diferente. 

Porque ele tem a figura do médico. Então, no Cross existem vários. A senhora conheceu 

a regulação. Existem plantões médicos 24 por 7. Ou seja, de segunda a segunda, 24 
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horas por dia. Nesse caso, esses médicos fazem o quê? Fazem a regulação dos casos de 

urgência. Então, como que funciona?  

Uma unidade, por exemplo, uma unidade de Saúde, uma UPH, uma UPA, tem um 

paciente urgente num hospital qualquer. Ele faz a solicitação na plataforma do Cross. 

Como é uma urgência, isso cai para o médico regulador. Então o médico vai definir, de 

acordo com protocolos, se esse caso tem uma urgência imediata ou não.  

Quando ele coloca essa vaga para as unidades de referência, essas unidades têm 

um período, dependendo da gravidade, de meia hora, uma hora, duas horas, três horas 

para responder. E vão responder: “Eu não tenho vaga” ou “eu tenho vaga, aceito 

paciente”.  

Então o médico da regulação - isso é importante colocar - o Cross não cria vaga. 

O Cross não tem vaga. O Cross faz o quê? A distribuição das vagas do sistema. Quem 

tem vaga são os hospitais. Eles disponibilizam as suas vagas para o Cross. Quando é um 

caso de urgência, que é o que a senhora falou de “vaga zero”, quando existe uma 

urgência imediata, aí realmente se fura a fila. Que na verdade não é “furar a fila”. Se dá 

uma prioridade para um caso de urgência imediata.  

E aí o Cross tem a autonomia de falar “esse paciente vai para o Hospital das 

Clínicas” mesmo que o Hospital das Clínicas tenha dito “não tenho vaga, não posso 

receber, não tenho equipe”. O médico da Cross tem autonomia para mandar esse 

paciente para o Hospital das Clínicas, independente do que a regulação do hospital e o 

médico do hospital aceitou ou não. Então essa ferramenta da “vaga zero” é muito 

importante.  

Exatamente para evitar que pacientes gravíssimos fiquem numa unidade de Saúde 

sem atendimento adequado, porque não existe naquele local, e deixem de acessar um 

hospital que, mesmo estando lotado, às vezes é melhor colocar o paciente no Hospital 

das Clínicas lotado do que deixar esse paciente numa UBS, morrendo.  

Então o Cross faz essa regulação Então isso é feito pela equipe médica, 24 horas 

por dia. Tá bom? Agora, com relação ao Seconci, o Seconci foi gestor do Cross por 

bastante tempo. O doutro Pietro e o presidente podem colocar qual foi a posição da 

instituição. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Um comentariozinho sobre a fala do 

senhor. Um cumprimento pelo fato do senhor ter destacado a importância do tratamento 

precoce. Porque, se no início havia dúvidas, e o senhor disse bem. No início, todos 
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estávamos não só assustados, mas até meio atordoados mesmo, com o tamanho do 

desafio.  

Então o discurso do “fique em casa”, o discurso do “aguarde”, o discurso de “só 

procure ajuda quando começar a falta de ar”, esse discurso fazia sentido no início. 

Muito rapidamente, os profissionais de Saúde brasileiros - que são muito bons, na 

minha visão - perceberam, sobretudo diante das necessidades, que esse discurso estava 

errado. Só que teve gente que seguiu com o discurso inicial, ou por vaidade, ou por 

questões até políticas, insistindo no erro.  

Então eu acho muito importante destacar que, infelizmente, a gente está 

vivenciando um aumento, que pode ainda não ser significativo, mas é um aumento. E 

não perco a oportunidade de destacar a necessidade do tratamento precoce.  

Ainda tem gente que, por força da imprensa, por força dos formadores de opinião, 

segue entoando o mantra do “aguarde em casa”. Não o “fique em casa” no sentido de se 

resguardar. Acho que todos têm que se resguardar o máximo possível. Mas o “fique em 

casa” no sentido de esperar a falta de ar agravar a um ponto do cidadão ir carregado 

para o hospital. Então era só destacar uma parte da fala do senhor, doutor Paulo. Mas... 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Doutora, desculpa. A senhora foi perfeita. Acho 

que foi exatamente essa mudança de discurso que mudou realmente a morbimortalidade 

dos pacientes. “Fique em casa e espere ficar grave” de “procure o médico 

imediatamente”. Isso está mudando completamente o panorama da evolução da Covid 

no Brasil. A senhora foi perfeita.  

Uma outra coisa. Aproveitando a TV Alesp, aproveitando a presença de todos os 

nobres deputados. Temos que continuar tomando o máximo cuidado. Nós sabemos que 

esse período de quarentena, de pandemia prolongada, é muito difícil.  

Mas nós temos que colocar, principalmente na cabeça dos nossos jovens, que a 

doença não acabou. As festas, as baladas, isso realmente é que está diretamente 

relacionado - eu acredito piamente - nesse repique que nós estamos tendo.  

São esses jovens, realmente, muitas vezes têm uma doença assintomática ou 

menos grave. Só que eles vão levar a doença para dentro de casa, para os pais e avós, 

que, fatalmente, podem ter uma gravidade maior. Então eu acho que é muito importante 

a colocação da senhora e a senhora reforçar isso. 

Obrigado. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada doutor, obrigada. 

 

O SR. HARUO ISHIKAWA - Deputada, eu queria falar sobre o Cross. É uma 

decisão de diretoria do Seconci, mas eu queria que o Pietro falasse tecnicamente por que 

é que surgiu isso aí. A nossa preocupação, acho que a missão estava cumprida. Por isso 

que vou pedir para o Pietro explicar tecnicamente isso aí, doutora. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Professora, tudo bem? O que acontece? A gente não 

pode perder de vista e a gente tem que resgatar sempre o que é o modelo de organização 

social de Saúde. As unidades não são nossas. Elas são do Estado. O que a gente está 

fazendo, mediante um processo de escolha da secretaria, é fazer a gestão da melhor 

maneira possível, sempre procurando melhorar, sempre procurando aprimorar e cumprir 

as metas, e fazer tudo dentro da absoluta legalidade.  

Mas não são unidades nossas. Então o Cross, especificamente, eu não vou entrar 

nos detalhes se é administrado diretamente pela secretaria, ou se deve ser por uma 

instituição, mas ele não é nosso, e nós nunca tivemos nenhum interesse, em nenhuma de 

nossas unidades, disso se perpetuar. A gente acha que é tudo um ciclo.   

O Seconci existe, e é filantrópico, desde 1964. Como o presidente bem disse no 

início, a gente foi convidado a colaborar com o estado, e vai continuar colaborando com 

o estado enquanto a gente entender que realmente a gente está fazendo alguma 

diferença.  

No caso do Cross, o Dr. Paulo fez um resgate histórico, muito detalhado. Espero 

que tenha sido entendido pelos deputados, mas nós fizemos nosso papel. E também, aí, 

eu vou ser muito franco, e essa foi uma discussão que a gente teve aqui.  

Na CPI passada, que foi muito bem presidida pelo Dr. Edmir Chedid... Aliás, 

muito obrigado. Viu, doutor? O senhor tem tratado as entidades, e nos tratado, desde lá, 

com muito respeito, com muito carinho, eu vou dizer, mas, de qualquer forma, a gente 

sofreu muito com aquilo. Porque não é uma unidade nossa. A gente está lá para fazer o 

melhor, e a gente não tem interesse institucional, financeiro, de se permanecer em 

qualquer unidade.  

Os senhores nunca vão ver, e eu estou falando aqui que eu tenho formação 

jurídica, e lido diretamente com o conselho... Ao contrário do que acontece em algumas 

situações, eu posso afiançar que os senhores nunca vão ver o Seconci entrar com um 

mandado de segurança para (Inaudível.) uma unidade, ou impugnar um edital, querer 
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permanecer, apresentar proposta para mil unidades ao mesmo tempo, porque não é 

objetivo do Seconci.  

A gente quer agregar valor no atendimento. Nós não ganhamos com isso. Nós 

temos serviços próprios, como o presidente bem falou. O que a gente quer é colaborar. 

Pode parecer estranho etc. Estou falando muito despojadamente aqui, porque, 

realmente, é esse o nosso interesse.   

Então, nós não vamos entrar em uma discussão, porque para nós, eu acho que o 

modelo não justifica que entidades fiquem se estapeando juridicamente para ficar em 

uma unidade. A gente perdeu a unidade porque a gente... Por exemplo, o próprio AME 

Sorocaba, que nós perdemos para uma outra instituição, e nós apresentamos a nossa 

proposta, que a gente achou o razoável para fazer uma gestão adequada.  

Nós entregamos na unidade com acreditação ambulatorial. E depois, quando esse 

problema tem acontecido com a gestão dessa outra instituição... Também não vou falar 

por ela, porque não sou advogado dela, mas nós não apresentamos proposta também, 

porque a gente acha que a gente tem que fazer o melhor dentro do que a gente tem. É 

esse o espírito que a gente tem.  

Então, nós não desistimos do Cross. A gente simplesmente acha que o nosso papel 

foi cumprido. A gente acha que a própria CPI que abordou a questão do Cross, eu acho 

que ela foi esclarecedora, e a gente não tem interesse de ficar com uma unidade ou outra 

que não é nossa.  

Então, é isso. Basicamente isso. Nós achamos que nosso papel foi cumprido lá. A 

gente acha que a secretaria, que o período lá está bem entregue. Está transparente. Está 

bem desenvolvido, quer a secretaria, quer qualquer outra instituição, pode administrar 

aquilo bem da forma como está.  

O Seconci - falo aqui na presença do presidente - jamais vão entrar em qualquer 

discussão, em qualquer briga jurídica para permanecer em uma unidade, ou discutir 

mandado de segurança - como a gente vê por aí -, impugnar edital etc. Porque não é o 

nosso interesse.   

Não é o objetivo. A entidade foi criada para assistência em Saúde, desde mil 

novecentos e sessenta e (Inaudível).  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Doutor, o senhor me permite?  

   

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Claro.  
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu entendi a filosofia, que acho que é 

muito nobre, mas, assim, pelo que eu recebi de informação na secretaria... Porque, 

assim, do jeito que o senhor está falando, parece, assim: “a gente encerrou o nosso ciclo 

e cumprimos a nossa função, e a gente não vai ficar se estapeando com outras entidades, 

não vai entrar em briga jurídica”.  

A informação que eu recebi na secretaria é a de que os senhores sequer 

apresentaram proposta, entendeu? Então, assim eu fiquei um pouco em dúvida na 

resposta pelo seguinte. “Não, nós cumprimos nossa missão. Não queríamos mais”. E aí, 

eu queria entender o porquê. Ou: “Nós sentimos que havia uma preferência por ‘a’, por 

‘b’ ou por ‘c’, e entendemos que não era o caso de brigar, entendeu?   

Porque quando o senhor fala assim: “a gente não vai se estapear”, eu fiquei na 

dúvida. Eu falei: “pera aí”. Então houve uma sinalização de que não era para eles? Algo 

que justifique? O senhor entende?   

   

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Entendi. Vou explicar melhor então. Me desculpe se 

eu não fui... Nós apanhamos demais na CPI passada porque a gente administrava o 

Cross. Com todo o respeito, e com legitimidade, porque eu acho que é um direito de 

uma CPI, como esta aqui, querer saber como funciona, exatamente.  

Enfim, e que aquilo seria uma função do estado. Isso foi discutido na CPI. 

Lembra, deputado Edmir? Essa foi uma questão discutida. Então, isso nos causou um 

desconforto, e, para nós, é interessante não ficar com esse tipo de situação dentro da 

instituição, entendeu?   

Em nenhum momento a gente recebeu da secretaria, ou de qualquer outra 

instituição, qualquer sinalização, direta ou indireta, de que havia outras preferências. A 

secretaria, conosco, tem sido extremamente correta, por isso nós decidimos sequer 

apresentar a manifestação.  

Até porque essa questão da manifestação é: a manifestação, depois de um tempo, 

a proposta. Não é? Se a gente já acha que a nossa missão foi cumprida, se a gente 

realmente entende que essa é uma questão que, no passado, a gente sofreu, na nossa 

opinião. Não injustamente. De novo, é direito da CPI, e obrigação dos senhores 

esclarecer as questões, mas nós não precisamos passar por esse calvário que nós 

passamos no passado.  
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O Cross está lá. É da secretaria. É só por isso. A questão de estapear, professora, é 

assim. Eu sou um defensor de um modelo. O Seconci é defensor de um modelo, tal qual 

o modelo foi concebido. O modelo é um modelo de colaboração de instituições que têm 

que ter patrimônio pré-existente, que têm que ter expertise pré-existente, como 

o Seconci tem (Inaudível.) com a filantropia desde sempre.   

Então, eu não vejo sentido, e o Seconci não vê sentido, em brigas para se 

administrar um hospital que é do estado, e que o custeio é exclusivamente destinado 

para aquela unidade. Isso não é uma... É uma Parceria Público-Privada, mas não é uma 

PPP, com fundo garantidor, não é uma PPP com retorno de taxa, essas coisas.  

Então, o Seconci acha que não vai entrar em discussões para brigar por alguma 

coisa, porque é uma coisa que não tem que ter briga. É uma coisa que o estado tem, que 

dentro da sua política pública, escolher a forma melhor de gestão, como ela vai se 

dar. Como os senhores muito bem apontam, colher os indicadores. O Dr. José Américo, 

uma das perguntas foi essa. Fiscalizar.   

E eu acho que é isso. Então, por isso que o Seconci não... Quando eu digo que 

o Seconci não participou da seleção do Cross, é por todos aqueles motivos que eu já 

expliquei. Nós não vamos realmente entrar em discussões, ou em disputas - melhor 

dizendo -, para fazer gestão de unidades, porque a gente entende que o modelo não é 

para isso.  

A gente quer fazer o melhor. Quando a gente acha que tem uma unidade, por 

exemplo, Vila Alpina, que é o hospital que está sob a nossa gestão... A gente apresentou 

uma proposta, com um orçamento adequado, cumprindo... Adequado, para fazer 

contratação de celetista, para não precarizar. Com equipes médicas sim, mas legalmente 

constituídas, que pagam seus impostos e tudo mais.  

Então, assim a gente trabalha. No contrário não. Não estou fazendo nenhum juízo 

de valor com outras instituições, mas a nossa trabalha dessa forma, e a gente acha que 

não é para crescer, ficar gigante. Não é esse o objetivo.   

Nosso objetivo é fazer com a gente fez nos hospitais de campanha. Atender da 

melhor forma. Cada vidinha que a gente salva. Porque a gente se expõe também. A 

doutora falou muito bem. No início da pandemia, nós sentávamos aqui nesta mesa, 

parece que a gente tomava banho de álcool, porque a gente tinha medo de morrer. 

Ninguém sabia o que ia acontecer.   

Então, é assim que a gente pensa. Espero terem ficado claros os motivos.  

   



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

O SR. HARUO ISHIKAWA - Até complementar o que o Piétro falou, deputada. 

Eu coloquei na pauta do nosso conselho a questão do Cross, e todo mundo, realmente, o 

seguinte: Nós temos que trabalhar felizes, cuidando das unidades públicas, mas com o 

maior esmero possível.   

Esse é o DNA do Seconci. Nós temos a diretoria, onze diretores, e cada um 

opinou - está certo? - do sofrimento que houve, de algumas coisas que não são verdade. 

O Seconci tem feito da melhor maneira. Para que a gente quer unidade para criar 

problema?   

Então, acho que por isso nós desistimos. Está certo? Mas antes, falando da 

secretaria. Ele entendeu... A nossa equipe do Cross é de muito alto nível. Quando a 

senhora falou do Dr. Napoli, nosso gerente lá. Nossa senhora. Desde o início, o Seconci 

ajudou a secretaria a funcionar.   

Funciona redondinho aquele Cross. O Cross funciona bem. Para o pessoal 

entender como é que funciona. Então, nós vamos entregar não esculhambado, mas com 

a maior categoria possível. E nós estamos à disposição. Qualquer entidade que entrar lá 

vai utilizar todos os nossos recursos aqui, que a gente orientar.  

O Paulo falou muito bem, que é uma ferramenta fantástica. Está certo? 

Infelizmente, o pessoal não quer entender, exatamente, porque é difícil. O Cross é um 

negócio complicado para ser explicado, mas toda a equipe nossa, os médicos, eles 

sabem como funciona.  

Foi nesse sentido, viu, doutora? O que eu sempre falo. Então, têm vários 

chamamentos para nós. A gente não quer quantidade. Tem problema, a gente vai tentar 

resolver. Se a senhora soubesse do caso lá de Sorocaba, o CHS. Nós pegamos em dois 

mil e dezoito.  

Foi denúncia de televisão, (Inaudível.), essas coisas. Nós, em dois anos, fomos 

transformando aquilo lá. Porque a população de Sorocaba merece. O Dr. Paulo disse: 

“nós estamos transformando aquele hospital”. Inclusive, vários deputados estavam lá. A 

gente até brinca, para dar as emendas parlamentares para Sorocaba, para o hospital, para 

gente melhorar o hospital.   

Então, a gente transformou em dois anos. Não é o que nós queremos ainda. Nós 

não acreditamos o hospital. O Paulo está com esse processo de acreditar o hospital, 

colocando um sistema de gestão de qualidade. É o único hospital que foi em dois anos 

também, mas a gente tem as nossas acreditações, não é para mostrar para os outros. É 

para mostrar para nós mesmos.  



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

Os nossos médicos, os nossos colaboradores, os nossos enfermeiros. Então, eles 

têm orgulho de trabalhar com o Seconci. Isso que eu (Inaudível.) bastante. Por isso que 

eu falei no começo. A gente não ganha nada financeiramente, mas, espiritualmente, eu 

durmo tranquilo todo dia, porque o papel que essa meninada faz é um negócio 

fantástico.  

Eu tenho esse orgulho. Eu tenho esse orgulho mesmo.  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Que bom. Muitíssimo obrigada pelos 

esclarecimentos. Muito obrigada. E vamos esperar que as boas sementes lançadas lá no 

Cross sigam sendo regadas.  

O compromisso que eu posso assumir é de seguir fiscalizando. Não é? Obrigada 

pelos esclarecimentos de todos. Obrigada.  

   

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

Janaina, senhores e senhoras. Eu passo agora então a fazer um questionamento, que me 

foi encaminhado pelo nobre deputado Thiago Auricchio.   

Inclusive, até para dar a notícia aos colegas deputados, o pai do Thiago Auricchio, 

que se reelegeu prefeito, estava internado e entubado, e o Thiago Auricchio está lá no  

hospital. O pai foi extubado esta noite, está passando melhor.   

Ele não está participando aqui, porque está próximo lá, e pediu para que eu fizesse 

alguns questionamentos, e depois eu tenho os meus também. Então, vou tentar ser bem 

objetivo, para a gente fazer rápido aqui, para não tomar muito o tempo de todos.  

Eu não sei quem vai responder, mas são questionamentos aqui. Eu vou fazer a 

leitura do que o deputado Thiago Auricchio me encaminhou aqui.   

“Esta CPI recebeu do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral do Ministério Público 

de Contas, Thiago Pinheiro Lima, relatório de dados apurados, que aponta suspeitas de 

que o Seconci promoveu ato convocatório para quarteirizar a prestação de serviços 

médicos para emissão de laudos em diagnóstico por imagem, de todos os 67.106 

exames-mês demandados pelas unidades atendidas pelo Serviço Estadual de 

Diagnóstico por Imagem, Sedi2.  

O Documento do Ministério Público de Contas aponta que, segundo o site do 

Sedi2, a empresa vencedora do certame foi a Eima Diagnósticos por Imagem Ltda., cujo 

sócio majoritário é Alberto Eigier. Oportuno destacar que Alberto Geigier...”   

Eu não sei, era “Eigier”, agora é “Geigier”.  



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

“...também é dono da Eiquip, que já foi investigada pela Receita Federal, por 

celebrar contrato de locação de tomógrafo computadorizado para o Seconci São Paulo, 

com possível sobrepreço.   

Conforme contou ao fisco, à época, a Sedi2 pagou para a Eiquip, pela locação e 

manutenção de um equipamento que em outubro não estava nem ainda estava instalado, 

e, por consequência, nem manutenção necessitava, e, mesmo assim, os termos 

envolvem um valor de R$ 1.200.000,00 pela manutenção desse equipamento que não 

estava instalado.   

Como é que os senhores respondem a isso?”  

   

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Eu acho que o Dr. Paulo pode depois esclarecer como 

funciona como funciona o Sedi, porque eu acho que isso faz toda a diferença para que 

os senhores entendam essa situação.  

A primeira questão... Paulo, eu vou pedir para que você me ajude, se faltar algum 

dado, se os senhores permitirem isso. Essa questão da Eima e Eiquip. O sócio é Eima é 

o sócio da Eiquip, porque a empresa fornece médicos e equipamentos. São os médicos 

que mexem nesses equipamentos. Eles são treinados para isso, enfim. Os técnicos da 

instituição também.  

São duas as empresas por uma questão - eu entendo - tributária. Uma presta 

serviços médicos, e recolhe os tributos nessa condição. A outra fornece locação de 

equipamentos, e também colhe os seus tributos nessa condição. Então, essa é uma 

questão tributária da empresa. Eu reputo que não há qualquer - a princípio - ilegalidade 

em relação a isso.  

A segunda coisa é... Essa questão da quarteirização, se os senhores me permitirem 

passar a minha visão disso, de quem está deste lado da mesa, aqui na ponta. A mesa é 

redonda, de todos nós; todos nós queremos as mesmas coisas. Mas, no dia a dia aqui, a 

gente percebe que os médicos têm uma predileção por se constituírem em equipes 

médicas para fazer o seu trabalho médico ali na ponta. Isso não é o Seconci que escolhe; 

isso é o mercado, tanto é que nós temos médicos CLTs quando é possível essa 

contratação. Quando não é, elas são equipes médicas.  

O Sedi tem essa equipe médica que presta serviço para nós, e também de locação 

de equipamento. Então é um grupo econômico que fornece os equipamentos e os 

profissionais que mexem nesses equipamentos. Inclusive eles se responsabilizam, os 

equipamentos caros estão lá sob locação, e eles se responsabilizam por qualquer dano 
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ou substituição de peça nesses equipamentos. O Seconci fez, a pedido da Secretaria, no 

passado, inclusive um estudo para verificar se era melhor que o estado adquirisse esses 

equipamentos, ou se eles continuassem sendo locados da forma como são.  

Se os senhores quiserem, depois a gente pode também encaminhar esse estudo, 

um estudo que foi feito e foi justamente no sentido de que é melhor a locação desses 

equipamentos, até porque cabe a eles a atualização do parque tecnológico sempre, o 

conserto desses equipamentos sempre, a manutenção, do que adquirir um bem do estado 

que em cinco anos, talvez menos, vai ficar obsoleto, ou que a operação disso, a troca de, 

eventualmente, uma ampola, que é cara, a ampola de um tomógrafo, ela fica a cargo do 

estado para licitar e, enquanto isso, infelizmente, as pessoas ficam sem atendimento.  

Com relação a essa questão da (Inaudível.), existia um inquérito civil que 

verificava esta situação, e ele foi inclusive recentemente arquivado porque foram 

prestadas todas as informações, e o excelentíssimo promotor que cuidava do caso 

entendeu que não havia nenhum ato de improbidade, nenhuma irregularidade, e ficou 

comprovado que todas as locações, todas as operações da (Inaudível.) são regulares, 

dentro do que foi mostrado no inquérito civil.  

O senhor precisa de mais algum complemento?  

 

O SR. PAULO QUINTAES - Eu acho que, Sr. Deputado, se o senhor me 

permite, se o senhor me permite explicar um pouquinho o que é o Sedi: o Sedi é o 

Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem. Esse equipamento foi criado pela 

Secretaria Estadual em 2010, se eu não me engano. No início, nós tínhamos dois 

equipamentos, depois são três, três contratos diferentes. Então nós temos o Sedi 1, o 

Sedi 2 e o Sedi 3. Seconci é o gestor do Sedi 2. O Sedi 2, por sua vez, faz o 

fornecimento e a gestão dos serviços de diagnóstico por imagem em várias unidades do 

estado de São Paulo, em vários hospitais e em vários ambulatórios, não só geridos pelo 

próprio Seconci, mas hospitais de outras entidades.  

Já trabalhamos com o pessoal do Santa Catarina, com Santa Casa, com HC, agora 

estamos com o Cejam em algumas unidades, com o AME de São João da Boa Vista, 

AME de Araçatuba, que são outras entidades. Então é um equipamento que fornece o 

quê? Fornece laudo de exames de imagem. Basicamente, tomografia, ressonância 

magnética, raio-X, mamografia, densitometria óssea e ultrassom. Então o que a 

Secretaria optou? A Secretaria optou por montar uma central de laudos que recebesse os 
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exames vindos de todas essas unidades do estado. E nessa central de laudos permitiria o 

quê? Que eu colocasse nesse local um médico ultraespecialista.  

Porque hoje eu tenho um médico que lauda ressonância magnética. Só que eu 

tenho uma equipe que lauda exclusivamente ressonância magnética de mama. Eu tenho 

uma outra que só lauda músculo esquelético. Uma outra que só lauda abdômen. Isso só 

é possível quando você tem escala. Então o que a Secretaria entendeu: que, montando a 

central de laudo, ela permitiria esse ganho em escala. Aquilo que o senhor colocou com 

relação ao equipamento: essa colocação de que o equipamento foi alugado antes de 

começar, na verdade, foi uma unidade, se não me engano, de Araçatuba, quando a 

Secretaria solicitou ao Sedi que montasse um equipamento em Araçatuba, porque 

aquela região não tinha ressonância.  

Só que ela não tinha nem ressonância, nem médico para ela laudar a ressonância. 

Por isso a opção de fazer um link com a central de laudos. Então nós fizemos a 

adaptação da área, o Sedi fez a adaptação da área. Isso levou em torno de dois meses, a 

obra. E, nesse momento, como a Secretaria não tinha condições de adquirir o 

equipamento e disponibilizar um milhão e meio de dólares, a Secretaria optou por fazer 

um sistema de, em parceria com a organização social, custear o equipamento.  

E aí nós fizemos esse processo, que não é uma locação. Na verdade, chamo isso 

de “solução”, porque eu não estou alugando o equipamento, eu estou contratando uma 

empresa que vai me trazer uma solução. Eu falo para ela: “olha, eu quero fazer 500 

ressonâncias”. Essa empresa vai me dizer qual é o melhor equipamento para isso, qual é 

o tipo de equipamento, como eu posso montar essa unidade; ela vai me fornecer os 

laudos, através da equipe de laudo, ela vai fazer toda a capacitação da equipe técnica. E, 

por fim, essa empresa vai fazer a manutenção desse equipamento. Ao término da vida 

útil do equipamento, isso que é bastante interessante, a empresa pode fazer a troca, 

como nós já fizemos. Ela entrega esse equipamento para o fabricante, para a GE, no 

caso, e a GE dá um novo equipamento. Quando o equipamento é do estado, isso não é 

possível que aconteça.  

Então esse estudo que nós fizemos demonstra a economicidade e a vantagem 

desse modelo. Então lá em Araçatuba foi exatamente isso: nós começamos a obra; 

imediatamente, o parceiro já fez a importação do equipamento. E aí, por uma questão 

contratual, a partir daquele momento já começou todo esse processo de locação que 

serviria para toda essa consultoria inicial, a importação do equipamento, e a 
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disponibilização do equipamento para uso. Entendeu? Então foi esse o modelo, e tudo 

isso contratual, viu, Dr. Edmir Chedid? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu acho que respondeu o 

questionamento do nobre deputado Thiago Auricchio, que não pôde estar presente. Se 

puder encaminhar esses estudos, é bem importante (Vozes sobrepostas.) conhecimento, 

o arquivamento, também, desse processo. A gente encaminha depois ao Thiago 

Auricchio, até porque ele fez o questionamento e ele é relator final da matéria. Se a 

gente puder encaminhar, vamos, a gente passa  dele e dos outros colegas deputados 

também. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Sim, sim senhor. Ótimo, maravilha. Com prazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Mas eu 

vou passar agora então a fazer alguns questionamentos meus aqui, e da minha equipe. E 

se a gente puder ser bem objetivo e rápido, a gente já se conhece, já tem liberdade, 

sabem que eu sou justo, mas eu pego, vou até o fim quando eu começo. Então vocês até 

desculpem. Não coloca na minha conta, não, que vocês saíram lá da Cross, que foi por 

minha causa. Eu acho que foi porque a deputada (Inaudível.) esteve lá. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Não, desculpa, não foi, não estamos colocando na 

conta (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Janaina, o Cezinha de 

Madureira, o Alex de Madureira. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Não é. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos para a frente, 

brincadeiras à parte. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Fui muito bem atendido na CPI, mas que a 

consequência foi essa, foi com trauma. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois é, mas eu acho que 

tudo o que a gente tem em crise, a gente aprimora. Eu acho que o estado também tem 

que aprimorar toda essa central, tem que atender melhor. E essa pandemia também, nós 

vamos sair, se Deus quiser, disso, em algum momento, e, de alguma forma, melhor. Nós 

temos que chorar e orar por todos aqueles que se foram, mas também traz mudanças de 

conceitos, de paradigmas, da cultura, muitas vezes.  

Eu queria aproveitar a oportunidade aqui antes de fazer o questionamento aos 

senhores, e dizer da nossa tristeza. Hoje, nós tivemos, os senhores vejam, nós estamos 

com quase 170 mil mortos nessa pandemia no País. São milhares. Por exemplo, 

Bragança Paulista, minha base eleitoral. É a cidade inteira que faleceu, teria falecido, 

caso fosse concentrado em uma única cidade do País.  

E hoje aconteceu um acidente numa estrada, de Itaguaí, um ônibus vinha de Itaí 

transportando funcionários e, num acidente lá, numa colisão com um caminhão, 

faleceram 37 pessoas já; e temos mais feridos gravemente. Eu queria cumprimentar 

todas essas famílias, deixar os nossos sentimentos aos familiares, e dizer que a gente vê 

um acidente desse, que nos causa uma tristeza muito grande. Eram trabalhadores de 

uma empresa de jeans, funcionários, que estavam indo trabalhar, de Itaí, daquela região, 

para aquela outra cidade. E aí a gente fica vendo quantas pessoas morreram aí na 

pandemia, e parece que é normal o que está acontecendo. As pessoas não têm tomado 

mais os cuidados.  

Mas o nosso pesar lá a todos os familiares lá da cidade. Mas eu queria fazer 

rapidamente aqui os questionamentos. Se os senhores puderem também ser objetivos, 

para a gente concluir os nossos trabalhos aqui, não sendo necessário a gente dar uma 

prorrogada na sessão, se for o caso. Bom, vou às perguntas então, se agente puder fazer 

um bate-bola. O Termo Aditivo nº 2, de 2020, do contrato de gestão da Cross, que 

prorrogou o prazo por mais 12 meses a partir de 3 de agosto de 2020 com cláusula 

resoluta já foi rescindido? Sim ou não? 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Ainda não, excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não. O fato de o Seconci 

ter permanecido no gerenciamento da Cross, a Central de Regulação de vaga estadual, 

por uma década, nesse mesmo período, ter mantido contratos para a gestão de outros 

serviços de Saúde, tais como Ames, unidades essas que demandam vagas às 
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gerenciadores, pela Cross, no entendimento do senhor, não gerou nenhum conflito de 

interesses? Ou seja, pela mesma entidade cuidando da distribuição de vagas e dos 

hospitais? Não representa um risco de manipulação do sistema em favor de suas 

próprias unidades? Esse questionamento é ao senhor e a qualquer um que a gente estaria 

fazendo aqui, principalmente porque nós vamos fazer em SPDM daqui para a frente. O 

que os senhores acham disso? 

 

O SR. PAULO QUINTAES - Deputado, absolutamente, não. Estou sendo bem 

honesto com o senhor, tá? Como eu falei anteriormente, o sistema de gestão 

ambulatorial é um sistema independente, onde a distribuição de vagas é feito e as 

unidades fazem o agendamento direto. Com relação a regulação de urgência e 

emergência, é feita por médicos contratados; todos respondem eticamente pelo que 

estão fazendo, então isso não ocorre. E vou dar um exemplo maior para o senhor: em 

Sorocaba existem dois hospitais estaduais, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, gestão 

do Seconci, e o novo Hospital Regional Adib Jatene, gestão da SPDM. Nós, do CHS, 

recebemos muito mais vaga zero e passeis encaminhados da Cross, porque há SPDM no 

Hospital Adib Jatene. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Só para deixar claro, talvez, assim, o Orçamento não 

está vinculado à quantidade de vagas que a gente recebe. Então, para deixar claro, 

assim: receber vaga zero não é bom, é ruim, porque a gente já diz que está lotado. Então 

é a prova de que a gente não interfere na gestão do sistema. A gente, teoricamente 

falando, é prejudicado recebendo muito mais vagas zero do que qualquer outro hospital 

público da região. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - E além do que, Dr. Chedid, existe todo um 

referenciamento de vagas que é feito pelas coordenadorias, tanto do município, quanto 

do estado. Então é essa regulação e essa referência que pautam para onde o paciente 

pode até ser encaminhado. Então não tem como mandar um paciente para um lugar 

onde não é referência formal para ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Como é que tem sido aí a 

transição de vocês para SPDM na Cross? Como é que está acontecendo? Como está 

sendo? 
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O SR. PIÉTRO SÌDOTI - É, excelência, essa discussão é uma discussão posta 

em juízo. Então até que se resolva com quem a central de regulação vai ficar, se 

diretamente com o estado, ou se com a própria SPDM, o Seconci está, por meio desse 

termo aditivo, na gestão como sempre esteve. Então não há ainda um ato de transição. 

Ela começou e, por uma questão de cumprimento de determinação judicial, ela foi 

paralisada, e a gestão continua com a entidade. E aí a gente está à disposição da 

Assembleia para qualquer coisa que se faça necessária aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Só para entender, talvez o 

senhor possa nos informar: foi o problema na licitação, e aí paralisou tudo, e os 

senhores estão dando continuidade? É isso? Problema no processo licitatório, é isso? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Até onde a gente acompanha, essa é uma discussão do 

Ministério Público com relação ao processo de seleção, e também é a questão de com 

quem vai ficar a unidade, sob o aspecto da questão de política pública, de gestão. Como 

a gente não é parte, a gente não está acompanhando. O que a gente está fazendo é o 

nosso trabalho, como a gente sempre fez. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está bom. Obrigado pelas 

informações. Olha, nós chegamos a receber dos senhores, em 2018, na CPI das 

Organizações Sociais de Saúde, que eu tive a satisfação de presidir, à época, e o que 

chamou bastante a atenção nesse contrato da Cross é que a Seconci recebia lá 70 e 

tantos milhões por ano, não é? Um terço disso era destinado pelo Seconci a tecnologia. 

Então a pergunta sobre isso, e que é o detalhe, é: a sociedade de dono dessas empresas 

também foi coordenador de gestão de contrato da Secretaria de Saúde de estado.  

Isso foi um tema bem debatido, até porque entra, sai, secretário, o secretário é 

presidente de uma OS, aí ele vai para o Governo, não tem nem uma quarentena, que eu 

defendo, e vice-versa, até poder dar igualdade de conhecimento e de informação para 

todos. E a gente viu lá, quem cuidava do contrato era quem também dava a ordem de 

serviço, e contratava. A Seconci assumiu lá em 2010, né, um pouco depois da saída do 

(Inaudível.) lá, da época da Secretaria.  
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Como é que vocês descobriram essa empresa? Como é que é a tecnologia de 

informação nessa coisa de Saúde? Tem poucas empresas? Tem muito? Para gerenciar 

uma Cross, por exemplo.  

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - O Paulo vai complementar, mas o que acontece? 

Quando você assumiu a unidade o sistema já existia, ela já vinha sendo trabalhado. As 

alterações que se sucederam aí foram alterações determinadas pela Secretaria para 

melhorar o sistema. O sistema é da Secretaria, não é? Então, essa empresa já existia. Foi 

até verificado, e foi disponibilizado para a própria Corregedoria da época, que 

questionou, e foi aí que a gente ficou sabendo existia alguma discussão interna em 

relação à empresa e a gente procedeu um estudo para saber se dava para trocar. O 

problema todo é que o estudo - Paulo, corrija-me se eu estiver errado - o estudo 

concluiu que é um sistema complexo, difícil de ser trocado. Ele foi desenvolvido 

especificamente para o Conexa (Inaudível.) e Cross, de toda a história, e trocá-lo hoje 

significaria, a princípio, você paralisar as operações da central de (Inaudível.), que era 

inviável para o modelo de atendimento hospitalar do governo e do estado, hospitalar e 

ambulatorial. 

O que a gente pode garantir é que tudo é comprovado, tudo o que é pago é 

comprovadamente executado. É a nossa função; a nossa função aí é essa. O sistema, a 

gente já assumiu a unidade com ele existindo. 

 

O SR. PAULO QUINTAES - E assim, Dr. Emir… 

 

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

 

O SR. PAULO QUINTAES - Edmir, desculpe. O sistema da Cross é um sistema 

único. Ele não é o que nós chamamos de sistema de prateleira onde eu posso contratar 

uma empresa, ela vai lá e implanta o sistema. Ele foi, ao longo desses 10 anos, sendo 

aprimorado, sendo implantado, sendo aumentado, sendo melhorado e hoje, realmente, 

eu acho que isso é uma situação com a Secretaria, mas é um sistema que ninguém do 

mundo tem alguma coisa parecida para substitui-lo. Lógico que pode ser desenvolvido? 

Pode, mas hoje eu acredito que o custo para se desenvolver um sistema com todas as 

funcionalidades que ele tem é algo inimaginável, que isso foi feito e desenvolvido ao 
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longo de uma década. Então, realmente tem essa particularidade. Não é um sistema que 

possa ser substituído. 

 

 O SR. PIÉTRO SÌDOTI - E aí só complementando. Assim, isso é uma questão 

de política pública. Isso fica com uma discussão da Secretaria com Vossas Excelências. 

A gente pode dar garantia do que a gente faz, o que está previsto no contrato a gente faz 

da melhor forma possível e está lá na gestão enquanto se decide com quem a gestão 

fica. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Vou dar 

continuidade aqui, porque é importante esses esclarecimentos, citar o nome (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Claro, claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - (Inaudível.) a gente vai 

tornando público, até para os colegas que não participaram daquela CPI tomem 

conhecimento, até porque nós estamos finalizando aí os relatórios e tal. É importante 

deixar claro, transparente tudo o que a gente ouviu dizer, o que chega até a gente. 

Então, é importante a presença de vocês, diferente da SPDM, que não quis dar 

satisfação nenhuma, ainda manda uma carta malcriada aqui para a CPI. Depois eu vou 

fazer a leitura aqui, como eu fiz da denúncia que recebemos vamos dar também o 

mesmo direito de ler aqui o que eles fizeram. 

Vou dar sequência aqui para a gente encerrar. 

No ano de 2018, a Receita Federal promoveu uma fiscalização tributária no 

Seconci. No final, representou a Promotoria de Justiça Público-Social para que apurasse 

fraudes na execução do contrato de gestão, contratação irregular, lançamento de 

despesas não ocorridas, fiscalização do responsável primário, prejuízo ao erário, 

enriquecimento ilícito. O Ministério Público instalou o Inquérito nº 124/19 relacionando 

algumas das irregularidades verificadas pela Receita Federal nos contratos do Seconsi, 

tais como contratações em desacordo com o regulamento próprio, renovações 

automáticas dos contratos sem análise de compatibilidade de preços com o mercado, 

ausência de comprovação dos serviços prestados, especialmente atividades, consultoria 

e gerenciamento, indícios de que os serviços contratados não foram realizados, cobrança 
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em duplicidade, empresas diferentes sendo remuneradas pelo mesmo serviço, 

quarteirização de diversos serviços, cláusulas prejudiciais ao interesse público 

estabelecendo benefício injustificado em favor de empresa privada, quarteirização das 

atividades de gerenciamento das unidades (Inaudível.) escopo principal do contrato de 

gestão entre outras fraudes, como disseram lá o Ministério Público. 

Como é que ficou esse inquérito civil? Houve denúncia do MP? Não houve? Foi 

arquivado? É importante a gente deixar claro isso. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Bom, vou explicar. 

Primeiro, o termo do início não podiam conceder esse procedimento ocorreu em 

2016 pela Receita Federal. Qual é o racional e por que esse procedimento ocorreu. O 

Seconci é filantrópico desde 1964. Então, ele tem a isenção da cota patronal na forma da 

lei de filantropia, ele recebe o Cebas, tem isso renovado com certificado absolutamente 

em dia, também é fiscalizado pelo Ministério da Saúde. 

Qual é a grande questão? Os benefícios que o Seconci tem de isenção de cota 

patronal, quer dizer, aquela parte do empregador da cota patronal que ele não recolhe, 

ela também beneficia diretamente as unidades públicas sob a gestão do Seconci. Então, 

nós já dissemos que a gente contrata, exceto os médicos ali, 100% dos celetistas nas 

unidades. Então, esses 100%, existe uma renúncia fiscal federal importante em relação à 

cota patronal.  

Para se ter uma ideia, em 2013, que é o objeto do auto de infração, que é do ano 

de 2013, houve um benefício da cota patronal para as unidades públicas entre PIS, mais 

cota patronal de 57 milhões de reais. Então, a Receita Federal tem, obviamente, existe 

uma, no bom sentido, não quero entrar em juízo de valor, mas uma guerra fiscal, porque 

esse benefício é benefício dado pelo governo federal e que beneficia as unidades do 

estado. Quer dizer, menos 57 milhões naquele ano foram gastos pelo governo do Estado 

na gestão desses hospitais porque o Seconci, que era filantrópico desde 1964, 

economizou isso na cota patronal para aqueles hospitais. Isso é comprovado, isso está 

em balanço, isso é demonstrado para a Receita Federal, que eles têm controle de 

absolutamente tudo isso. 

Bom...  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dr. Piétro, houve a 

denúncia do MP? 
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O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Deixe-me só explicar o racional disso para o senhor 

entender, porque é um bom momento para a gente explicar o que aconteceu. Na Fiscal, 

ela abriu o processo de fiscalização em 2016, em maio. Depois ela ficou 13 meses sem 

qualquer atuação dentro desse processo, pediu mais algumas informações do 17 e ela 

percebeu, em 2018, decairia o direito de autuar, se ela não fizesse o lançamento um ato 

de improbidade. Estou dizendo exatamente o que aconteceu, de maneira absolutamente 

transparente. 

Então, se ela, no final, lançasse um auto de infração puro e simples, até me corrija, 

professora, se eu estiver errado, ela só teria dezembro, ou novembro e dezembro para 

autuar. Por outro lado, se ela aponta algum ato de improbidade, ela pega todo o período, 

todo o exercício, que é o ano de autuação, exercício financeiro, e daí, decorrência disso, 

teve o desdobramento, que vai para o Ministério Público Estadual, Ministério Público 

Federal, e (Inaudível.).  

Esses processos, inclusive quando o senhor fala nos itens que ela aponta, por 

exemplo, nós, para nossa defesa que está já depositada no (Inaudível.),  ainda vai para 

julgamento e para todos os esclarecimentos que foram apresentados no Ministério 

Público já foram. Dra. Carina, Dr. Cristiano, Dr. Blatt eles têm conhecimento desse 

processo, já pediram informações, a gente acha que, a gente tem plena convicção de que 

isso deve ser arquivado, a gente não tem nenhum problema em demonstrar 

absolutamente nada. Mas a fiscalização, por exemplo, colocou lá: serviços não 

prestados - serviços não prestados é o que ela fala: a médica tal estava ao meio-dia no 

Cedi dando laudo para, sei lá, Pariquera-Açu. Meia hora depois ela estava fazendo um 

ultrassom no próprio (Inaudível.). Portanto, houve fraude, porque esses exames não 

ocorreram.  

O que acontece? Ela foi visitar, e eu estava com ela, fui pessoalmente 

acompanhar. O Cedi é dentro, a central que dá os laudos, que recebe as imagens com os 

médicos, inclusive é fantástico. Se os senhores puderem visitar, também não precisam 

informar. É só chegar lá e entrar, assim como fizeram nos hospitais de campanha, fazem 

no demais hospitais. Mas ela é dentro do (Inaudível.). Então, na nossa defesa, quando eu 

posso disponibilizá-la, nós pegamos, fizemos como se fosse um “Waze”, mostrando 

assim: a médica, ao meio-dia, estava dando o laudo para Pariquera-Açu, nas 

dependências do AME, fazendo laudo lá de ressonância, por exemplo. Depois ela, meia 
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hora depois que ela terminou o plantão dela no Cedi, ela foi dar expediente no 

ultrassom, que é presencial, 20 metros depois, que é na sala de ultrassom.  

Então, o que a gente acha? Não acha que houve má-fé da fiscalização. Mas assim, 

existe uma discussão importante de renúncia fiscal, ela perdeu, com todo o respeito, ela 

perdeu o prazo aí em algum momento para lançar, e entendeu errado algumas coisas por 

“n” motivos que estão explicadas lá, que foram explicadas pelo Ministério Público 

agora. Então, os processos, os inquéritos estão ainda em curso. A gente acha que todas 

as informações solicitadas foram prontamente apresentadas, estão no Ministério 

Público, a gente acha que isso vai ser resolvido. Para se ter uma ideia da renúncia fiscal, 

entre 2013 e 2020, até o último mês, a renúncia fiscal federal em favor exclusivamente 

das unidades públicas sob a gestão do Seconci, a isenção da cota patronal chegou a 

quase 800 milhões de reais.  

Então, é importante dizer o seguinte, eu não estou reclamando não, mas o Seconci 

tinha uma facilidade até por conta da sua natureza filantrópica de renovar o certificado 

de no Cebas, que foi se tornando mais difícil e complexa depois dos hospitais sob 

gestão, porque a renúncia fiscal, a isenção da cota e do PIS passou a ser uma renúncia 

fiscal importante para o governo federal. Então, é por isso que nós estamos nessa 

situação. Obviamente que a gente ainda acredita que isso vai ser no Cade também 

julgado a nosso favor, porque a gente levantou, contratou uma empresa de auditoria 

independente para fazer análise do auto de infração. Isso foi protocolado lá e a gente 

acredita que isso vai ser esclarecido.  

Obviamente é um direito da Receita Federal, obrigação da Receita Federal 

questionar isso. Óbvio que tem questões ali que são absurdas, uma questão de 

duplicidade de pagamento, de empresas em duplicidade. Ela também confundiu, e aí a 

gente explicou exatamente como explicou para o senhor que questão da (Inaudível.) da 

equipe, na verdade é realmente o mesmo grupo econômico, porque a pessoa que 

administra o médico para fazer fornece a locação lá no (Inaudível.). Isso está claro. O 

processo tem cotação, os processos foram apresentados, a gente espera que isso seja 

resolvido. Eu espero ter sido claro com isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Foi, foi importante. Se o 

senhor puder encaminhar depois a defesa que foi feita, até para a gente deixar… 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Claro, claro. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aí vai uma pergunta que 

veio aqui: depois disso os senhores deixaram de contratar alguma empresa em função 

dessa fiscalização da Receita, que entende de forma diferente de vocês a denúncia? Ou 

não? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Excelência, absolutamente nenhuma. Nós 

continuamos contratando. Nosso processo, inclusive, se o senhor quiser ter acesso, é um 

sistema chamado Bionexo. É um sistema público de contratação. Os processos de 

seleção das empresas são depositados lá. Os processos de seleção de qualquer insumo 

que a gente tem são depositados lá. Nós temos plena convicção de que o que foi feito 

foi correto. Se a Receita Federal interpretou mal, se é uma discussão em decorrência da 

renúncia fiscal, de guerra federal entre governo federal e estado, isso nós vamos provar 

que … 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A gente tem que discutir, a 

gente vê problemas ali que são brincadeira, (Inaudível.) para um lado, paga o que deve e 

depois o débito aparece de novo, recobrança. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Exato, exato. 

Estamos no meio, estamos no meio desse fogo cruzado, mas a gente espera 

sobreviver. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ainda bem que tem bons 

advogados, boas pessoas para fazerem essa discussão. 

Naquela época, doutor, tinha alguma irregularidade também que foi apurada de 

subcontratação de empresas de próprios dirigentes ali do Seconci. Como é que ficou 

isso? Ainda existem esses contratos? O senhor quer que eu cite os contratos, ou não 

precisa? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Não, pode deixar que eu explico. Olha só, a primeira 

coisa que a gente tem que filtrar: parece que tem dirigente que tem um contrato de 

dirigente. Isso não ocorre. Na verdade, dirigente era contratado para ser dirigente via 

pessoa jurídica. Isso depois; até para evitar problemas no Tribunal de Contas viraram 
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uma CLT, mas não existiu duplicidade de contrato. Isso a gente mostrou. Inclusive 

essas empresas que o senhor disse foram fiscalizadas pela própria Receita Federal, que 

encerrou diligência fiscal sem sequer autuá-las. Então, no meio desse processo fiscal, a 

própria fiscal, por mais absurdo que possa parecer, encerrou aqui, período de 

encerramento de dirigente fiscal. Depois eu passo para a CPI também. Então, não existia 

dupla contratação. Era contratação de pessoa jurídica, como se fazia na época aos 

dirigentes. É um pagamento só. Era uma função para um contrato. Então, não é empresa 

de dirigente, eu posso garantir. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Isso aí o senhor já justifica. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Outra coisa importante… 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor pode encaminhar 

para a gente aqui também. 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Outra coisa importante é assim: também tem uma 

confusão que a fiscalização faz e que com certa frequência a gente tem esclarecido. As 

pessoas que são contratadas não têm relação nenhuma com outra atividade ou setor. 

Dirigente que eles chamam aí são executivos. Eu sou um dirigente do Seconci. Sou 

assalariado pela instituição. Não há nenhum conselheiro, dentre eles o presidente, ele e 

mais uns dez que recebam qualquer coisa direta ou indiretamente, por meio de contrato. 

Não existe isso no Seconci. Eu estou falando aqui porque eu sou superintendente de 

risco (Inaudível.) isso daqui. Então, eu sei que isso está gravado, a Profa. Janaina 

inclusive sabe o peso que tem uma declaração dessa.  

Então, não há. Posso dizer aqui com e sem máscara, estou dizendo para ver minha 

cara, não há. E essa é uma confusão constante, porque quando se fala em dirigente dá-se 

a impressão de que se está remunerando um conselheiro que não deveria ser 

remunerado, e isso não ocorre no Seconci. As pessoas que recebem, como eu recebo 

pelo Seconci, são executivos. Têm a responsabilidade, trabalham ali. O superintendente, 

o Paulo, Andreza, trabalham aqui. O Dr. Haruo e os outros conselheiros também são 

chamados de dirigentes, trabalham muito e não recebem nada.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Só um último 

questionamento, se me permitem. 

 Na contratação lá do hospital de campanha, que a deputada Janaina e o nobre 

deputado José Américo já fizeram os questionamentos, os senhores falaram que o 

contrato foi de 61,300 milhões de reais, aproximadamente, e que os senhores receberam 

cerca de 49 milhões. Foi isso que eu entendi? A que se deve essa diferença? Os 

senhores não prestaram o serviço contratado? 

 

O SR. PIÉTRO SÌDOTI - Na verdade, o que acontece? Houve uma estimativa, o 

orçamento para o hospital, era de 61.377.329, é isso, né? Mas nós gastamos apenas 

49,902 milhões.  A diferença será devolvida. Então, nós temos a prestação de contas que 

mostra, item a item, aquilo que foi gasto, inclusive com pagamento de pessoal, como eu 

disse, a conta é específica, o CNPJ é específico.  

E se tiver algum dinheiro nessa conta, ela será, já está visualizada pelo governo, 

será na entrega formal da prestação de conta, que está terminando este mês. Será 

retornado ao Governo do Estado de São Paulo. 

Então, a diferença é essa. Tem um orçamento de 61, e tem 49 gastos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. Muito bem. Eu 

gostaria de agradecer muito a presença dos senhores, o posicionamento, a transparência. 

A gente aguarda essa documentação que os senhores podem encaminhar. E ainda, se 

tiver mais alguma sugestão, para a gente poder aqui, sub-relatores, mais a deputada 

Janaina também, a ideia é a gente tentar dar mais transparência a todo esse processo.  

Daqui a pouco esse modelo vai extinguir. A gente tem visto problemas aí. Estão 

surgindo OSs igual banca de jornal, quando o jornal era lido. Agora, banca de jornal, 

ninguém lê jornal mais, passam a vender outras coisas, carregar celular e outras coisas. 

Foi só um exemplo que eu dei. O que a gente tem visto de empresas, viraram 

empresas, a verdade é essa, têm dono, têm dono. Aí a OS contrata até casa de 

prostituição. Não estou falando que são os senhores. Isso aí é a imprensa que comentou, 

de um processo correndo. 

Então, a gente está percebendo o seguinte. O dinheiro, o recurso, está cada vez 

mais escasso. A gente precisa otimizar isso. Precisa modernizar. A OS foi um grande 

avanço, a criação das OSs, em função da mobilidade da gestão pública, que ela é muito 

mais burocrática.  
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Mas as pessoas estão se aproveitando disso, montando OS, fazendo absurdos, 

crime organizado já é dono de OS, de Saúde, sem falar na Cultura, OS de Cultura, 

porque esta CPI está olhando quarteirização e tal, chama a atenção bastante Saúde 

porque é um valor considerável, muito maior que as outras. 

Mas a gente, o deputado Thiago Auricchio está fazendo um trabalho importante lá 

na Cultura, onde a gente tem visto que as organizações sociais da Cultura também, que 

nunca atuaram no estado de São Paulo, sempre atuaram lá no Rio de Janeiro, agora 

estão atuando aqui, com valores altos.  

Estou dando conhecimento até para que os senhores vejam a amplitude dessa CPI, 

e que a gente tem a contribuição de bons deputados, todos esses que fazem parte da CPI 

estão trabalhando por demais, 27 sessões nós já passamos por aqui, ouvimos, tem 

milhares de documentos aqui,  

O que a gente deseja, ao final, é dar uma solução, colocar regra no mercado, mais 

ou menos isso. Colocar em patamares melhores do que estamos hoje, para que possam 

desenvolver um bom trabalho. 

Quero agradecer a presença de todos os senhores do Seconci, que estiveram 

conosco, parabenizá-los pelo trabalho que realizam, em função de tudo que fizeram na 

pandemia, estão fazendo ainda. 

Agradecer à deputada Janaina Paschoal, o deputado José Américo, nossa 

secretária da CPI, a procuradora da Casa, que está conosco, a nossa assessoria aqui, a 

Rosebel, o Marcos, e também a assessoria dos Srs. Deputados que estão trabalhando 

bastante, elaborando a finalização da CPI. 

Antes disso, queria fazer a leitura da cartinha. Os senhores fiquem à vontade, para 

permanecer, ou não, como acharem melhor. Desde já agradeço, mas vou fazer aqui a 

leitura da última cartinha do advogado (Inaudível.) Fontes.  

Ofício Quarteirizações nº 105/2020. Ao Exmo. Deputado Edmir Chedid, 

presidente da Comissão Parlamentar das Organizações Sociais de Saúde, 

Quarteirizações, Assembleia, São Paulo e tal. 

A SPDM, entidade constituída há mais de 80 anos, sem a finalidade econômica, 

de caráter filantrópico, e mantenedora do Hospital São Paulo, e seu advogado 

procurador já nomeado nos autos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, em atenção 

ao ofício em epígrafe, que convida o diretor presidente, Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, 

para participar de reunião, que será realizada na data de amanhã, dia 25/11, que seria 

hoje, agora, às 12 e 30 horas, vem à presença de V.Exa. informar que, em razão de 
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compromisso previamente estabelecido, não será possível a participação na data e 

horário designados, permanecendo, todavia, à disposição para participar da reunião, 

numa nova data futura. 

Sem prejuízo de uma nova oportunidade, penso que a manifestação apresentada 

pela SPDM é capaz, por si só, de demonstrar e comprovar, pelos argumentos e 

documentos a ela carreadas, a completa improcedência da denúncia anônima, falsa,  

criminosa, trazendo em seu bojo documento falsificado, adulterado criminosamente, 

para criar situação de constrangimento e alarde, na tentativa frustrada de prejudicar e 

manchar a imagem da SPDM e de seus  dirigentes. 

Já com relação à solicitação de encaminhamento de voto de contrato de 

empréstimo firmado junto ao Bradesco S.A., e que está prenotado na matrícula 

pertencente à SPDM, Hospital São Paulo, entende-se, data vênia, que sua  juntada em 

nada contribuirá para dirimir eventuais dúvidas, uma vez que, de fato, a entidade possui 

referido financiamento, tal qual está gravado na respectiva matrícula reproduzida 

parcialmente por denúncia anônima, além de se tratar de um documento privado, 

firmado por entidades privadas.  

Entretanto, como já exposto na manifestação de repúdio da SPDM, esse 

empréstimo é fruto de negociação com o banco Bradesco, e implica liquidar pendências 

financeiras, inclusive outros empréstimos, cujos encargos eram muito superiores, que 

assolam as contas do Hospital São Paulo, originadas em sua totalidade pelo déficit 

acumulado ao longo de anos, décadas de prestação de serviços remunerados pela 

defasada tabela SUS.  

Essas informações estão disponíveis no balanço social da entidade, publicado 

anualmente.  

Por sua vez, esse empréstimo é quitado com recursos próprios do Hospital São 

Paulo, matriz da SPDM, fruto da contraprestação dos serviços prestados pelo Hospital 

São Paulo ao SUS (contratualização) e da Saúde suplementar, não havendo qualquer 

utilização de recursos públicos, oriundos de contrato de gestão para sua liquidação.  

Aliás, todos os contratos de gestão firmados pela entidade possuem, além de um 

CNPJ filial próprio, conta bancária específica, de modo a garantir a transparência e a 

incomunicabilidade entre tais fontes, além de serem auditados pelos órgãos públicos 

contratantes e pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Nesses termos, reiterando integralmente a manifestação apresentada pela SPDM, 

espera seja disponibilizada a todos os membros, estamos à disposição e reafirmamos 
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nossos votos de elevada estima e respeito por V.Exa. e pelos trabalhos desenvolvidos 

por essa Comissão Parlamentar de Inquérito. São Paulo, 24 de novembro, Dr. Anderson 

Ferrarezi, que assina essa carta da SPDM, que já noticiei a todos os senhores. 

Está explicado a quem nos ouve, nos veem agora, está nos acompanhando. A 

SPDM, numa reunião de ontem, nós recebemos uma denúncia, denúncia que já foi 

colocada aqui, para todos. A SPDM fez um ofício, respondeu.  

Nós aqui, todos os deputados presentes falaram que seria melhor ouvi-los, até para 

eles poderem dar transparência no que eles querem, explicar o contrato de empréstimo, 

explicar se o contrato vai atingir o estado de São Paulo, esse deficit de onde vem, como 

vai ser pago, porque se é uma organização social. Ela recebe para fazer um trabalho. No 

estado, normalmente, recebe antecipado. Ela vai acumulando dívida, e quem vai acabar 

pagando essa dívida é o estado. 

E esses juros todos pagos nesse contrato, mais de 100 milhões de reais, quem vai 

pagar por isso. Estão explicando ali, mas são recursos públicos. Se não são diretamente 

do governo do estado, são do SUS. 

E abro aqui, Srs. e Sras. Deputadas, o debate que a gente tem que fazer é o 

seguinte. A OS vai poder emprestar dinheiro do banco, para quê? Para cobrir rombo, 

porque essa conta tem que fechar. Acho que é um debate que a gente tem que fazer, já 

que a gente está olhando todo esse sistema, acho que a gente tem que se aprofundar. 

Mas era essa a comunicação que a gente tinha que fazer. 

 

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

 

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

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Acrescentando ao que o senhor acabou 

de falar, eu tenho uma dúvida também, que é a seguinte, que não foi dirimida. Qual é a 

relação real entre essa OS e o Hospital São Paulo. Ela é dona do Hospital São Paulo? 

Ela é mantenedora do Hospital São Paulo? Ela é o quê do Hospital São Paulo? 

O advogado, apesar de usar a palavra "nosocômio", para substituir a palavra 

"hospital". Apesar de ele usar a palavra "nosocômio", ele não explica.  

O Hospital São Paulo, aparentemente, é um hospital que ficou privado, não sei por 

quê, mas ficou privado. É controlado por professores da Unifesp, mas ele não tem 
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relação formal com a OS. Não tem relação formal com a OS. Ele admite inclusive que 

não tem nem contrato de gestão, que a SPDM toca o hospital, mas não tem nem 

contrato de gestão. Isso aí se dá por afinidade, etc. 

Tudo isso é subjetivo. Afinidade é subjetivo. Não tem um papel. E aí eu pergunto: 

até que ponto uma OS pode ser dona de um hospital? Não é dona de hospital, certo? 

Pode ser encarregada de um hospital, de um jeito diferente daquele que ela tem com 

relação aos outros hospitais que ela toca, no estado.  

Tem uma coisa aí estranha, e pode tomar empréstimo e pagar com dinheiro desse 

hospital. Amanhã, se por acaso alguém entrar com uma ação na Justiça, isso pode ser 

considerado ilegítimo. Se for considerado ilegítimo, quem vai pagar o prejuízo? Quem 

vai pagar o prejuízo? 

É uma OS que toca contratos "n" no Brasil, com hospitais, etc. Tem 53 mil 

funcionários. Não é o que a gente chamaria de direção perigosa. Eu acho que eles são 

muito, digamos assim, muito autossuficientes, muito ciosos da sua honestidade, etc., 

mas acho que pode estar sendo feita aí uma gestão arriscada. Uma gestão arriscada. 

Acho que nós temos que registrar no relatório. Temos que registrar no nosso relatório e 

trazer à discussão que o senhor acabou de referir agora, o senhor acabou de mencionar.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, é o 

questionamento que a gente queria saber. Nós, gentilmente, convidamos o Dr. 

Laranjeira para vir, mas como ele tinha outra reunião, a gente pode agendar outra, se 

quiser, amanhã, depois de amanhã, já que é virtual mesmo, para nos explicar.  

É o que o senhor coloca, é a dúvida que a gente tem, para a gente entender bem 

esse processo. Quer dizer, a Unifesp foi federalizada. O hospital ficou para quem? A 

SPDM, como é? Porque se a SPDM não for dona do hospital, e o hospital não é público, 

ele é privado, precisa de bons médicos, reconhecidos. Por que a SPDM vai assumir uma 

dívida de um hospital que é particular? 

A gente queria saber, tirar dúvida, mas se a gente não decidir chama-los de novo, 

a gente tem que então fazer um ofício, um requerimento, tomar conhecimento disso 

tudo, para saber o que está acontecendo.  

Uma grande dúvida que o senhor levantou, deputado José Américo. É a que eu 

tinha também. Ontem a gente ficou de se reunir presencialmente, mas nem nos 

reunimos, porque pela forma que foi conduzido o processo, nós chegamos a crer que 

eles queriam vir para cá, se colocar à disposição. 
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Aliás, acho que teve uma reunião mais importante, até porque o advogado não 

gosta da CPI, ele coloca, aliás ele acha que CPI não pode investigar, não pode fazer 

nada. OS não é empresa de ninguém, e acho que o advogado lá ainda não entendeu, ele 

menospreza aqui a Assembleia Legislativa, mas vai aprender a respeitar, tenho certeza 

disso. A deputada Janaina vai dar uma aula para ele lá.  

Pergunto aos Srs. Deputados se temos mais algum encaminhamento, se podemos 

dar por encerrada a sessão. 

Agradeço muito a presença de todos, então, Srs. Deputados aqui presentes na CPI, 

toda a nossa assessoria, a secretaria, a procuradoria, e dar por encerrada a presente 

sessão, agradecendo a presença de todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


