
 
Verba Editorial 

 

 
 

 

 

 

 

 

CPI – QUARTEIRIZAÇÕES 

 

 

24.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verba Editorial 
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* * * 

 

 - Abre a reunião o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

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

regimental, eu declaro aberta a 26ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

instituída pelo Ato de nº 24 de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades em 

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. 

 Quero registrar, já constatado o número regimental, mas, conforme determina o 

Regimento, passo agora a fazer a chamada de presença oral das Sras. e Srs. Deputados. 

Nobre deputada Janaina Paschoal.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, Sr. Presidente.  

 

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

Janaina Paschoal. Nobre deputado José Américo.  

 

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

 

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

José Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha. Nobre deputada, e vice-presidente 

desta Comissão, Analice Fernandes.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Presente, Excelência.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente a nobre deputada 

Analice Fernandes. Nobre deputado Thiago Auricchio. Nobre deputado Wellington 

Moura.  

 

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

Presidente.  

 

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

Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor justificou a sua ausência por motivos 

pessoais. Nobre deputado Alex de Madureira. Havendo o número regimental, solicito à 

Sra. Secretária a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

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

 

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

presidente, deputada Analice Fernandes.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Quero solicitação a dispensa da 

leitura da Ata da reunião anterior.  

 

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

de Vossa Excelência. Fica dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, já que todos 

estão de acordo. 

A Ordem do Dia de hoje, Sras. e Srs. Deputados, é para receber a oitiva do Dr. 

Lauro Henrique Fusco Marinho, convocado com o objetivo de prestar esclarecimentos 

pertinentes ao objeto desta CPI.  

O Dr. Lauro Henrique Fusco estava no Centro de Ressocialização, em função de 

um processo daquele chamado Raio X. Ele já está presente desde o início, a quem a gente 

agradece toda a equipe lá do Centro de Ressocialização, toda a diretoria, também a equipe 

da CPI, que fizeram o diálogo para que isso pudesse acontecer da melhor forma possível.  

Quero cumprimentar o Dr. Lauro Henrique Fusco Marinho, que já está na nossa 

tela, dizendo que o senhor - tem um termo, Dr. Lauro Henrique Fusco, que normalmente 

é assinado, e eu gostaria de saber se o senhor gostaria de dar o seu ok ou não. Vou fazer 

a leitura do que seria este termo de compromisso, que é algo de praxe aqui na Assembleia 
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Legislativa, e em todas as CPIs. “Eu, Dr. Lauro Henrique Fusco Marinho, portador do 

RG número tal, exercendo o cargo de, em tal empresa ou associação, fui convocado a 

comparecer nesta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamento 

nos Arts. 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do Art. 

13 da Constituição do Estado, e com o Art. 3º da lei 11.124 de 10 de abril de 2002, declaro 

que fui advertido a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de, previsto no Art. 4º, 

inciso 2º, da lei federal nº 1.579 de 18 de março de 1952”. E aí vai datado, “São Paulo”, 

a data de hoje, a assinatura do senhor. Então, é um questionamento que o senhor dá por 

assinado este documento ou não, para que a gente dê sequência aos trabalhos.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ok.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Desculpe, eu não ouvi, 

doutor.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ok.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então o senhor dá por 

assinado este documento? Muito obrigado.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se o senhor puder dar um 

ok, por gentileza, o martelo para a gente, obrigado. Eu, normalmente aqui, Dr. Lauro, a 

gente dá a palavra ao depoente, à testemunha, àquele que vem contribuir com a CPI, por 

até dez minutos, para fazer a colocação que desejar fazer, explicando quem o senhor é, 

qual o seu currículo, onde o senhor trabalhava, no que o senhor pode contribuir para esta 

CPI quanto ao problema lá, da Operação Raio X, que o levou onde o senhor se encontra 

neste momento.  

O requerimento foi feito pelo nobre deputado José Américo, é um deputado 

atuante na Casa, com a aprovação da maioria dos deputados. Este requerimento ocorreu 

- então, nós temos presentes aqui, não sei se o senhor ouviu, o nobre deputado José 

Américo, a nobre deputada Janaina Paschoal, a nobre deputada Analice Fernandes, o 
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nobre deputado Wellington Moura; e mais a advogada desta Assembleia Legislativa, e a 

secretária.  

Eu vou passar a palavra ao senhor, para que o senhor possa fazer o uso da palavra 

com o que o senhor achar importante dizer. Depois eu passo a palavra ao nobre deputado 

José Américo, que foi quem fez a convocação, e posteriormente aos outros deputados que 

forem se inscrevendo para fazer questionamentos que acharem pertinentes.  

 

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

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputado 

Wellington Moura. Tudo bem com Vossa Excelência? Alegria em revê-lo.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O prazer é nosso, 

presidente, a todos os deputados. Eu só gostaria de saber se o depoente, ele está sozinho, 

quem está com ele o acompanhando, se há algum advogado?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, não há advogado, 

estou sozinho.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está sozinho.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Apenas com...  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O agente 

penitenciário?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Sim, correto, dentro de uma 

sala.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado.  

 



 
Verba Editorial 

 

 
 

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

Wellington Moura. Então passo a palavra ao senhor, para que o senhor possa fazer a 

explanação que julgar necessária.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu, para mim é uma 

surpresa, eu fui informado agora, há mais ou menos uma hora, uma hora e meia atrás, de 

que eu viria aqui para isso. Eu sou médico há vinte anos, sempre trabalhei no mesmo 

lugar, que é o Pronto-Socorro Municipal de Birigui, e para mim é uma surpresa até estar 

falando com vocês, porque eu nem sei do que se trata, o que vocês vão me perguntar.  

Mas eu estou à disposição do que vocês precisarem. Sempre trabalhei na cidade 

de Birigui, sou médico há 20 anos, nunca tive nenhum processo ético, médico, na minha 

vida, nada, sempre trabalhando na função ali de coordenação do pronto-socorro e médico 

plantonista, na cidade de Birigui. É o breve resumo, agora estou à vontade de vocês.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, então, Dr. 

Lauro Henrique Fusco Marinho. Eu passo a palavra, então, ao nobre deputado José 

Américo, que é o deputado que fez o requerimento de convocação.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Dr. Lauro, bom dia.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está bem baixo, José 

Américo, se você pudesse falar mais alto.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bom dia, Dr. Lauro, bom dia Srs. e Sras. 

da CPI. Está melhor agora? Bom, Dr. Lauro, o senhor está surpreso, e eu também fiquei 

agora muito surpreso de o senhor estar surpreso de o senhor estar vindo nesta CPI que 

cuida de OSs, não é? Pelo que eu sei, o senhor está preso por uma acusação envolvendo 

a OS de Birigui, e a OS de Pacaembu. Então vamos ser um pouco mais transparentes e 

claros. Não precisa ficar nessa coisa de gato e rato aqui, que a gente não vai avançar, não 

é?  

Queria dizer que tenho o maior respeito pelo senhor, não estou lhe pré-julgando, 

absolutamente, espero que você consiga explicar tudo, que saia bem e tal, tem as melhores 

intenções. Eu só queria, na verdade, entender algumas coisas a partir de uma leitura que 

eu fiz dos relatórios do delegado Pistori, de Araçatuba. O delegado Pistori que, aliás, fez 
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um trabalho brilhante. Eu queria que todos vocês da CPI depois tivessem acesso aos 

documentos do Dr. Pistori. O Dr. Pistori fez um trabalho brilhante, de levantamento dos 

problemas da OS de Pacaembu, e a OS de Birigui. Bom, Dr. Lauro, eu vou começar com 

perguntas objetivas: qual era a sua função na OS Pacaembu-Birigui?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Nenhuma.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor é sócio do Cleudson?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor não tem nenhuma relação 

formal com o Cleudson?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Amizade médica, porque 

ele é da Unimed Birigui, e da Santa Casa, como médico anestesista que ele foi.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - É um grau de amizade que 

eu tenho com ele.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor tem algumas empresas da área 

médica que atenderam a OS.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Empresas.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Empresas?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Duas empresas.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor poderia citar o nome delas?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Oi, desculpe.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor poderia citar o nome dessas 

empresas?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ergomed Ambiental e 

Lauro Henrique.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sei, e essas empresas forneceram?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu tenho elas desde 2000.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Elas tinham contrato com a OS de 

Pacaembu e de Birigui?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Pacaembu não - OS de 

Birigui, porque antigamente era a Prefeitura, licitação, desde a época de 2001. Aí, quatro 

anos atrás pediram, porque transformou a OS, a saúde virou OS, e eu tive que migrar o 

contrato para a OS,  mas eu estou lá desde 2000.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - De quantos milhões por ano é este 

contrato?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Isso eu não sei te informar 

não, eu terei que olhar com o contador exatamente, para te dar essa precisão.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor não tem, aproximadamente, 

quanto é?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, porque o que o 

delegado colocou lá, eu desconheço esses valores.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi, bom, e essas empresas, elas 

foram acusadas pela polícia, e pelo Ministério Público, de serem uma espécie de usina de 

notas frias da OS de Birigui, ou seja, notas que eram emitidas apenas para receber o 
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dinheiro para a quadrilha que tomava conta da OS, e sem contraprestação de serviço. O 

senhor não tem conhecimento disso?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, não tenho 

conhecimento, tudo o que eu tenho foi prestado, pode perguntar para qualquer um lá. 

(Vozes sobrepostas.)  

Porque eu estou há 20 anos no mesmo local, eu nunca sai desse local há 20 anos.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT – Agora, sim, agora o senhor saiu, agora 

o senhor está acusado pela polícia.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Agora, mas o senhor está 

perguntando para trás.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ah tá, entendi.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Até o dia 29, eu estou lá 

desde 20 anos.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor conhece o Dr. Luciano?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Qual Luciano?  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu já vou te falar, vou te falar aqui, 

porque - o Dr. Luciano Colicchio.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Conheço.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim, esse senhor, Dr. Luciano Colicchio, 

segundo a polícia, frequentava com assiduidade o aeroporto de Bacacheri, aeroporto de 

Bacacheri que acho que é Birigui, não é? E o senhor também frequentava. Esse senhor se 

dizia seu amigo, e era proprietário de um avião, confere?  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, nunca pousei lá na 

minha vida.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, não estou dizendo que o senhor 

pousava, o senhor fazia reuniões no aeroporto.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Nunca foi sobre isso, 

nenhuma reunião, do que o senhor desejar, nunca fui.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E o Luciano Colicchio, qual era a sua 

relação com o Luciano Colicchio?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu tinha amizade com ele.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor tem conhecimento.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não é amizade de negócios, 

não, é amizade, porque eu conheci o pai dele, que teve aquela doença ELA. Aí ele veio 

me pedir na Unimed, porque tem um programa de visual de leitura ocular, para que tem 

que esclerose lateral amiotrófica. E eu intermediei na Unimed, sim, para ajudar ele, para 

o pai dele conseguir esse aplicativo que é caro, para poder resolver a visão.  

Foi aí que a gente tomou um grau de amizade nesse sentido, nunca tive negócios 

com o Luciano, nunca tive nada.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ele tem, nós temos um depoimento dele, 

viu, Dr. Lauro, onde ele diz que o senhor apresentou ele para o Cleudson, e a partir daí, 

ele... o senhor apresentou ele para o Cleudson, e ele passou a atuar no ramo de 

fornecimento de EPIs para a área hospitalar, álcool gel, máscara etc.  

E mencionou que tem três contratos com a OS, que atua no Pará, não é? A OS 

Pacaembu, a Inae e a IPG, com contratos de 35 milhões. Isso ele deu no depoimento da 

polícia. O senhor apresentou - hã?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu desconheço.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor desconhece isso também?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu o apresentei, mais ou 

menos, para o... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Cleudson?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ao Cleudson, há quatro ou 

cinco anos atrás, se eu não me engano, foi por causa desse aplicativo, que ele precisava, 

o Cleudson era vice-presidente da Unimed, e precisava que a gente agilizasse esse 

aplicativo, por causa da doença do pai dele, que veio depois a falecer, inclusive.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sei, ou seja...  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Assim ele conheceu o 

Cleudson.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor não tem conhecimento desses 

contratos que ele disse que tinha com a OS Pacaembu e com a Inae, o senhor não tem 

conhecimento?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu desconheço, eu nunca 

tive nenhum negócio com ele. O único favor que eu fiz foi esse.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor chegou a possuir um avião?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Sim.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Baron, B52, prefixo PRV; Baron FB.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Faz mais de dois anos que 

foi vendido.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor vendeu para o Luciano?  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, era uma sociedade, 

dois irmãos que são empresários na cidade de Birigui - um, que é o presidente do 

aeroclube, e o outro, que é o outro empresário, e eu com 12,5 por cento.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. Esse avião chegou a pertencer 

ao Cleudson também?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Sim, 12,5%, sim, na 

sociedade.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bom, então aí já estamos começando a 

juntar as bolas, não é? Então é isso.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, este avião ao que o 

senhor está se referindo é outro Baron.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT – Entendi. Não, aqui pode ter dado um 

problema de prefixo, não se fixe nisso, doutor, eu estou perguntando ao senhor se o senhor 

era sócio de um avião com o Cleudson. O senhor acabou de dizer que era sócio de um 

avião com o Cleudson, pode ser 12 por cento.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Três anos atrás.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu falei que já estamos nos aproximando, 

o Luciano também era sócio.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, o Luciano não é sócio 

deste avião, nunca foi sócio.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sei, era sócio de outro avião, ou deste? 

Não, deste não, de nenhum avião.  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Deste avião o Luciano não 

tinha nada.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor tinha conhecimento dos 

desmandos que ocorriam na OS de Pacaembu? Como, por exemplo, no Hospital de 

Carapicuíba?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor sabia que, no Hospital de 

Carapicuíba, nós inclusive aqui, esta Comissão, “in loco”, estivemos no Hospital de 

Carapicuíba, e identificamos um contrato de enxoval e logística.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.   

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E este contrato de enxoval e logística 

remunerava uma senhora chamada Lucirene de Rossi. O senhor não sabia?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E essa senhora fornecia, era dona de um 

“american bar”, que fornecia garotas de programa para o Dr. Fernando.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Em festas que eles promoviam com 

novos clientes da OS Pacaembu. O senhor não tinha conhecimento disso?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Desconheço totalmente.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor nega terminantemente a 

afirmação da polícia de que o senhor era sócio do Cleudson, e que tinha proximidade 

empresarial com ele?  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Nego, do jeito que o senhor 

falou.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. O senhor tem algum 

conhecimento, ou o senhor teve algum tipo de relacionamento com a OS que atende o 

Hospital de Guarulhos? A Pacaembu atende Guarulhos, um hospital de Guarulhos.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Um hospital municipal de Guarulhos.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O senhor não tem nenhum conhecimento, 

nunca forneceu nada?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não. Desses lugares todos 

que são citados, somente Birigui.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok, não, tudo bem, eu estou entendendo. 

Bom, a principal acusação contra o senhor, e isso evidentemente a polícia, ela deve ter 

pedido a quebra do seu sigilo bancário, e nós vamos poder ter conhecimento, é que o 

senhor utilizava as duas empresas que o senhor possui, e mais algumas empresas de 

parceiros, para fabricar as famosas notas frias.  

Que, segundo a polícia, essas notas frias foi por onde o Cleudson, e o pessoal da 

Pacaembu, amealhou milhões e milhões de reais, tanto em São Paulo como no Pará. O 

senhor nega totalmente isso? Que você tenha produzido notas frias, notas sem a prestação 

de serviço?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Totalmente, eu prestei 

serviço, tanto é que eu estou há 20 anos no mesmo local.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. O senhor conhece Moyses 

Constantino, e Anderson Oliveira, essas duas figuras?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu vi eles no dia em que 

eu fui preso, nunca tinha visto na minha vida.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. Pois é, esse é outro que é 

acusado de produzir notas frias em parceria com o senhor.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Minha? Eu nunca vi ele na 

minha vida.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Doutor, bom, tudo bem. Eu respeito as 

suas respostas, a gente… Era isso o que eu queria saber, eu queria saber se o senhor tinha 

conhecimento, na verdade, existia uma vida paralela, então se o senhor não tinha 

conhecimento, podemos contar um pouco para o senhor. Havia uma vida muito especial 

ali na OS, não é? Tinha essa coisa das garotas de programa, a partir do Hospital de 

Carapicuíba. Isso não é boato, tá?  

O senhor pode não saber, mas não era boato. Por quê? Porque nós tivemos, nós 

constatamos “in loco”; e você, um hospital, ter um contrato de enxoval e logística, o 

senhor que é médico, com uma empresa que é dona de um “american bar”, é no mínimo 

estranho, não é? Então tinha isso. Tinha também vida de luxo de algumas pessoas, como 

por exemplo, o Luciano, dizem que o Luciano tinha uma adega de um milhão de reais. O 

senhor conheceu essa adega?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - O senhor está enganado, 

essa adega a que o senhor se refere é minha.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ah, é sua?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu tenho há cinco anos, 

inclusive a avaliação que a polícia fez na minha casa há uma semana, essa adega foi 

avaliada em R$ 300 mil por aquele aplicativo Vivino. E eu compro vinho há cinco anos, 
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o vinho era mais barato, com a alta do dólar. Se você for ver a adega hoje, ela não tem R$ 

170 mil em vinho.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, tudo bem.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu estou falando nesta 

forma com o senhor porque a minha “surpreendidade” de tudo isso é muito grande.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É, eu também estou bastante surpreso.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Nunca pisei em Osasco, 

nunca pisei em Carapicuíba, não faço parte, trabalho no mesmo local há 20 anos, me 

associaram a sócio oculto do Cleudson, e até hoje eu estou sem entender, você está 

entendendo? Eu não sei da vida dele, tinha grau de amizade médica. Então, é por isso que 

é essa a surpresa, você está entendendo?  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A polícia e o Ministério Público, viu, 

doutor, nós aqui estamos na verdade fazendo uma oitiva com o senhor. Isso aqui não é 

um, não estamos tentando arrancar a força nada, é uma oitiva em que estamos 

perguntando para o senhor aquilo que o senhor tem vontade de dizer, e que corresponda 

a verdade, não é?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Claro.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Mas a grande acusação contra o senhor, 

o senhor sabe, é a coisa das notas frias, que levaram o senhor a um enriquecimento e tal, 

etc. Essa é a grande acusação. Em miúdos, é essa a acusação, a relação com o Luciano, é 

que o Luciano é uma pessoa que o senhor teria, ó, está no condicional, teria trazido para 

a quadrilha. E o Luciano passou a fornecer, para fornecer para a OS também fabricar as 

notas frias. É isso, basicamente. As minhas perguntas são essas, o senhor pode terminar 

de responder, e comentar.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Excelência, o Luciano, ele 

quer me colocar com o Luciano, porque o Luciano, ele é distribuidor da Mondelēz, que é 
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Colgate, essas marcas. Em 2017, ele ganhou uma viagem para Paris para tirar foto com 

Neymar, isso é promocional da empresa.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - O que eu fiz? Eu comprei 

uns vinhos lá em Paris, eu estava começando a minha adega, e pedi para entregar no hotel 

dele. Perguntei “Luciano, você não traz para mim?”, e ele falou: “Trago, não vou trazer 

nada, só vou lá tirar fotos com o Neymar”, ficou quatro dias em Paris, e trouxe os vinhos 

para mim. Claro que eu compro vinhos em Paris nessa época, que se chama Jean Claude, 

é um brasileiro que mora em Paris, e ele só entrega dentro de Paris; foi isso o que 

aconteceu.  

E aí me associaram eu com ele, o único negócio que eu tive na vida foi isso, foi 

negócio de pedir favor, não é dinheiro. Tanto é que teve o meu cartão de crédito, que eu 

paguei via cartão de crédito, e esse vinho veio até mim, são dez garrafas de vinho. Porque 

lá é bem mais barato, foi isso o que aconteceu. Agora, associar que vale um milhão de 

dólares, colocar eu no “Fantástico”, e acabar com a minha imagem médica, de 20 anos 

que eu estou no mesmo lugar?  

Porque o Tribunal de Contas não acompanhou em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006 até hoje? Você me desculpe do jeito que eu estou falando, porque a minha imagem, 

depois desse “Fantástico”, acabou com a minha vida profissional, acabou com a minha 

vida, como é que eu vou trabalhar saindo daqui? Escreveram coisas que não são verdade, 

você pode pegar nos autos já, da minha defesa, que está lá para apreciação. A polícia 

entrou dentro da minha casa na semana passada, avaliando vinho por vinho, por aquele 

aplicativo de vinho que todo mundo tira foto do rótulo.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, mas eu... 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Essa é a minha indignação, 

porque eu não tenho associação com isso, estão me colocando em lugares que eu nunca 

fui. Eu estou falando para V. Exa., eu nunca pisei neste lugar de Curitiba, eu nuca pisei 

em Osasco, nunca pisei nesses lugares que estão falando que eu estou lá.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Carapicuíba?  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Esse pessoal que estava 

preso, eu fui conhecer dentro de uma cadeia, um lugar que eu nunca tinha pisado antes na 

minha vida. Você está entendendo? Então, eu só estou contando isso para o senhor para 

o senhor poder entender que esse avião que ele fala é de dois anos e meio atrás, eu não 

tenho nada a ver com o avião que ficou com o Luciano. Este avião que ele se refere, de 

Luciano, é um avião novo, recente, não é avião - e eu tive 12,5 por cento. Se o senhor 

olhar certinho, o senhor vai entender o depoimento aí, eu fui ver agora nesses dias, quando 

eu tive acesso. Esse é o problema, o senhor me desculpa eu estar falando assim com a 

Excelência.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não tem problema, pode ficar tranquilo.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não tem a ver, eu não estou 

querendo me defender para o senhor, se o senhor quiser pode pegar na minha defesa que 

está feita, tudo em cima disso.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Dr. Lauro, fica tranquilo, nós vamos... 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Pronto-socorro da cidade 

de Birigui, pode pegar qualquer testemunha aleatória, e perguntar quem sou eu, vão falar 

que eu estou lá desde o ano de 2000. Eu passei por cinco prefeitos, eu nunca fui apontado 

pelo Tribunal de Contas, eu nunca tive um apontamento contra a minha a pessoa.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Perfeito.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Estou lá há mais de 20 anos. 

Eu só mudei para a OS porque mudou, a Santa Casa virou OS, era uma licitação com a 

Prefeitura, eu passei por quatro prefeitos desde que eu cheguei na cidade, entendeu? 

Agora, o problema agora é me associar com um lugar em que eu nunca nem pisei? Eu 

nem sei quem são as pessoas, você falou uns nomes aí que eu fui conhecer de dentro da 

cadeia, e eu nem sei do que se trata.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Por falar em pessoas que o senhor 

conheceu, o senhor conheceu o Dr. Fernando, diretor do Hospital de Carapicuíba?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Na cadeia.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok, Dr. Lauro? O senhor está me 

ouvindo? É o seguinte, espero - o senhor pode ficar tranquilo, aqui o senhor não vai ser 

tratado de forma injusta. Espero que o senhor consiga explicar tudo, e que possa voltar 

para sua a vida profissional etc. Não acho que o senhor deva ser pré-julgado, o senhor 

deve ter todo o direito de defesa, o senhor tem que entender que nós estamos investigando, 

o senhor está citado em um longo depoimento, em vários autos da polícia, do Ministério 

Público, então por isso nós somos obrigados a fazer as perguntas ao senhor.  

E nós estamos desvendando as coisas, espero mesmo, de todo o coração, que o 

senhor possa responder, e possa, enfim, superar isso aí, certo? Não quero me prevalecer 

da posição de deputado aqui neste momento, o senhor preso, para humilhá-lo, ou para 

pressioná-lo de maneira anormal, tá? Espero que tudo dê certo para o senhor. As minhas 

perguntas, Sr. Presidente, são essas. O Dr. Lauro respondeu como ele pôde, e como ele 

entendeu. E eu, então, termino as minhas perguntas aqui, e deixo aberto para os outros 

parlamentares que queiram fazer as suas perguntas. Muito obrigado, Dr. Lauro. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Dr. Lauro, 

e nobre deputado com os seus questionamentos. Algum deputado gostaria de se inscrever 

para fazer questionamentos? Nobre deputada Janaina Paschoal, tem a palavra, por 

gentileza. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, Sr. Presidente, cumprimento 

V. Exa. e os colegas, o pessoal da assessoria, da Procuradoria, o Dr. Lauro também. Dr. 

Lauro, deixa eu tentar esclarecer alguns pontos, acho que foi na semana passada, ou na 

retrasada, nós recebemos o outro médico, o Dr. Cleudson, se eu não estou equivocada, 

acho que era Cleudson o nome dele.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Cleudson, é isso mesmo, Janaina.  
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Isso, e que foi apresentado como, 

vamos dizer assim, o líder de uma organização criminosa. Eu confesso ao senhor, Dr. 

Lauro, que ouvindo o Dr. Cleudson, eu não tive a sensação de ele ser líder de nada. É bem 

de verdade que, às vezes, a pessoa aparenta ser uma pessoa, assim, simples e é mais 

esperta do que todos os outros juntos, não é?  

Às vezes tem gente que se aparenta muito esperta, e aquele com cara de bobo dá 

de dez, mas eu não tive a sensação de o Dr. Cleudson ser chefe de alguma coisa. Isso não 

significa que ele não possa estar envolvido. Então, eu queria entender um pouquinho há 

quanto tempo que o senhor o conhece, como é que foi o estabelecimento dessa parceria 

da OS que ele, não é que ele administra, pelo o que ele explicou para a gente ele faz 

projetos.  

Ele é meio que, ele realiza projetos para apresentar a OS para fechar contratos 

com o Governo. Então, como é que foi a aproximação do senhor com ele? Foi uma 

aproximação primeiramente profissional? Ou já eram amigos ali da região, estudaram 

juntos e aí surgiu a parceria? Então, eu queria entender um pouquinho mais, assim, o lado 

humano dessa situação toda. Também já engato aqui, pergunto se o senhor conheceu, ou 

conhece, a esposa do Dr. Cleudson, que também, pela notícia que nós tivemos, chegou a 

ser presa, e depois, por ter um filho pequeno, foi liberada.  

Mas teria assim, vamos dizer, o patrimônio que o Ministério Público está alegando 

que seria ilícito estaria no nome dessa senhora. Então, eu queria saber se o senhor chegou 

a conhecer a esposa dele, que tipo de relacionamento travou com ela, com o casal? Se a 

empresa do senhor prestou serviço, além ali da OS de Birigui propriamente, se chegou a 

prestar serviço para o Pará, por exemplo, não é?  

Para a gente até entender o porquê dessas notas das empresas do senhor terem 

aparecido até fora do estado de São Paulo. Então, eu queria, se o senhor pudesse, contar 

um pouquinho desse cenário, e aí a gente segue conversando um pouco sobre essa 

situação.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Excelência, na verdade, eu 

tenho uma amizade com o doutor, mas é uma amizade médica, ele foi em vários cargos 

dentro da Unimed de Birigui - acho que ele foi superintendente, vice-presidente. E ele 

veio me oferecer, mais ou menos uns seis anos atrás, uma casa que ele tinha comprado, e 

ele estava reformando essa casa. Só que, nesse meio-tempo, ele se separou. Aí ele me 

vendeu, eu, na verdade, ele me vendeu com o dinheiro, eu assumi o financiamento dessa 
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casa. Eu tenho 40 anos, ainda, dessa casa para pagar, dessa casa eu devo, ainda tenho 40 

anos para pagar.  

E eu fiz uma amizade nessa compra da casa, e acabei conhecendo essa nova 

mulher dele, que é a Daniela, a anterior era uma médica que eu não tive contato, vim a 

conhecer nessa venda da casa. E essas notas frias não existem, doutora, porque ele coloca 

três notas para a gente, de 445 mil reais para mim, e quando a OS era da Prefeitura, e 

passou para a OS de Birigui, no mesmo local, no mesmo salário, eles me fizeram um 

contrato emergencial com a minha empresa, para eu poder pagar os médicos até terminar 

de fazer o chamamento das empresas.  

Eu não tive nota fria, como é que os médicos ficaram três meses sem receber, se 

eu recebi o dinheiro que o delegado está falando que eu recebi? O médico não recebeu no 

mês de setembro, outubro, era uma troca de prefeitos, se eu não me engano, você está 

entendendo? São três notas que eles estão falando que são frias. Eu nunca presto um 

serviço frio, pode ir lá, pegar a Comissão de vocês, e ir lá em Birigui no pronto-socorro, 

eu estou há 20 anos fazendo o mesmo serviço.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Doutor, especificamente quais serviços 

que essas duas empresas do senhor prestam?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Uma estava na área de 

medicina do trabalho, e a outra, trabalho de coordenação e eu dava plantões. Um ano e 

meio atrás, veio uma pessoa da Prefeitura, e falou: “Lauro, você está fazendo, o Tribunal 

fez um apontamento”, isso foi um ano e meio atrás, ou dois anos, “um apontamento de 

que você é coordenador e plantonista”. A hora em que ele falou isso eu parei, no mesmo 

momento eu parei de dar plantão, nem fui atrás, se está falando.  

Foi o único apontamento que eu tive em 20 anos da minha vida, que passaram 

para a minha pessoa. E isso ainda foi de boca, não foi nem por escrito, mas só da pessoa 

falar isso eu já parei, aí eu fiquei só como coordenador. É que a nossa região inteira, ela 

é muito complicada na parte médica, onde eu estou ninguém quer ir dar plantão, porque, 

como a gente depende da Cross de regulação, se um infartado fica dois dias, um queimado 

fica vários dias aqui dentro.  

A gente tem muita dificuldade, então, não é qualquer médico, hoje, que está 

habilitado a trabalhar, um paciente politraumatizado, eu dependo da cidade de Araçatuba 

para transferir o paciente, enquanto a regulação aí em São Paulo não liberar a vaga, o 
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paciente fica comigo, como se fosse uma UTI no pronto-socorro. Aí, o que  acontece? A 

família, se falece, te ameaça, o paciente falece muitas das vezes. Então, o que acontece? 

Ninguém quer dar plantão.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Doutor, o senhor chegou neste período 

de pandemia a prestar, as empresas do senhor, a prestarem algum serviço para o Pará, ou 

não?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Sim.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Que tipo de serviço, doutor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Deixa eu explicar para 

você. Eu nunca tinha pisado, na minha vida, no Pará. Eu vim saber agora que a OS, essa 

que o Sr. Américo, o deputado, falou que ela está lá, que eu fui saber que ela está lá desde 

o ano passado, de junho. Eu nunca pisei em Belém do Pará na minha vida - me procurou, 

eu e mais cinco médicos, para ir lá, tinham morrido 35 médicos no Pará, o governador 

deu um decreto para contratar médicos cubanos, porque ninguém queria atender, e o 

médico cubano não é tão capacitado.  

Aí começou lá a morrer gente, morrendo médico e morrendo, aí vieram e me 

chamaram: “Lauro, é vocês, com a sua equipe, vai pra lá pelo amor de Deus, que eles não 

param mais de morrer”. Aí eu fui com quatro médicos, um desses médicos chegou lá, viu, 

e voltou no outro dia, para você ver a situação caótica.  

Não tinha protocolo, e eu fui para fazer o protocolo, para fazer coordenação, toda 

hora em que a gente escolhia, morria. A pessoa falava “fica em casa”, abria a porta com 

o carro, e caia morto na minha frente. Eu chegava a fazer 20 atestados de óbito por dia. E 

não tinha ninguém, tinha dez ambulâncias na nossa frente, assim, as últimas cinco, na 

hora em que abriram a porta, já estava tudo morto dentro, entendeu? Foi uma coisa, assim, 

num hospital de campanha – o investigador, o delegado, fala que eu fui celebrar contrato 

milionário.  

Eu não celebrei um contrato de venda de material, de isso, eu fui apenas a trabalho 

lá, tanto é que já acabou, já fechou, voltamos, fomos embora, eu e mais os três médicos 

que fomos. Na verdade eram para ir cinco médicos. Lá eram 180 leitos de UTI, e mais 

400 da enfermaria; é como se fosse o Anhembi, aí em São Paulo, e eu tinha que ficar 
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cuidando de tudo, o tempo todo, e só morrendo, morrendo e morria toda a hora gente, não 

tinha protocolo, não tinha nada.  

Aí a gente foi estudando, pode perguntar para o Dr. Camil, aí em São Paulo, 

porque eu liguei para ele, porque eu mandava paciente daqui, que me procurava para São 

Paulo, eu falava com ele: “Tem alguma coisa nova?”, e ele falou: “Está em estudo na 

USP”, nós não tínhamos.  

Hoje está fácil, hoje está cheio de protocolo. Não tinha de fazer o melhor 

procedimento, a pessoa conversava comigo de manhã, chegava cinco horas da tarde e 

morria na minha frente, sem ter um sintoma de nada. Eu não fui para ganhar dinheiro, 

vendendo coisas, eu fui apenas a trabalho, mais nada. Não tenho contrato celebrado com 

OS, eu não sei de nada disso daí.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Doutor, quantos dias o senhor e a sua 

equipe, fora esse que desistiu no segundo dia, quantos dias o senhor ficou trabalhando lá 

no Pará?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - A gente invertia, a gente 

foi em três, voltava dois, ia e voltava. Eu fui, na verdade, três únicas vezes. 

 

 A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tá.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu fui, fiquei e voltei, na 

última eu fiquei 20 e poucos dias - 25, 24 dias.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Na última ida o senhor ficou 24 dias, 

é isso? Ou ao todo?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, a última foi 24 dias, 

25 dias.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu não tive, como é que 

fala? Como é que se expressa isso daí? Eu aluguei um “flat” lá para esses médicos, porque 
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no hotel que era do lado desse setor estava lotado de cubano, de médicos cubanos. Eu fiz 

no jornal, pedindo contratação de médico, nunca apareceu nenhum médico, nenhum 

médico apareceu.  

Tive que ir lá pedir na secretaria, porque caiu o decreto do governador, dos 

cubanos, que o Conselho Regional do Pará entrou contra, porque queria só médicos 

brasileiros. Eu fui lá brigar, porque se não mantivesse os cubanos, iria morrer mais gente.  

Então, foi um estresse muito grande. Agora, nesse final a gente começou a pegar 

as crianças, porque abriu 40 leitos de UTI para crianças. Aí não arrumamos nenhum 

pediatra: ligava para São Paulo, ligava para o Rio de Janeiro, e queria que assumisse a 

UTI pediátrica, tanto que assumi lá no peito, no peito porque começou a vir criança, está 

dando problema agora nas crianças que têm as comorbidades. Então, foi dessa forma, até 

índio, teve enfermaria de índio no Pará, eu não sabia nem falar a palavra indígena.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Qual que é a especialidade do senhor, 

doutor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu faço urgência e 

emergência, e medicina do trabalho.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu imagino que a pessoa que está 

cuidando da defesa, o senhor já tem um advogado, doutor? Porque o Dr. Cleudson, 

quando conversou conosco, não tinha.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu tenho - muitas coisas -, 

agora, foi entregue a minha defesa prévia.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu não quero, de maneira nenhuma, 

interferir, e nem poderia, mas o senhor arrolou, nesta defesa, pessoas com quem o senhor, 

por exemplo, trabalhou lá no Pará nesse atendimento de emergência? Porque, em uma 

situação tão intensa, provavelmente o senhor estabeleceu contrato, contato na verdade, 

com colegas, médicos e enfermeiros do Pará.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Do Pará, médicos e 

enfermeiros.  
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Com familiares de doentes, até com 

pacientes. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Minha esposa estava 

tentando pedir lá na secretaria, os atestados que eu dei. Eu acho que passou de 200, só 

que eu fiz de óbito, eram muitos óbitos diários.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi. O senhor assinou esses óbitos 

todos, é isso? Como médico responsável.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - É, não, foram os três, foi 

muita gente que morreu.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi. Doutor, este caso todo que 

estourou, ele estourou em um período eleitoral, não é? Quando uma situação acontece no 

período eleitoral, a gente acaba sempre refletindo se poderia ter algum motivo. Existe, o 

senhor imagina algum motivo? O senhor está falando que não deve nada, que não fez 

nada de errado desde o princípio, trouxe detalhes que eu considero importantes do seu 

trabalho como médico, perante, de enfrentamento à pandemia. O senhor vislumbra 

alguma motivação política para essa acusação, seja contra o senhor, seja contra o Dr. 

Cleudson?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Doutora, honestamente, 

como eu não sou do meio político, vou ser muito honesto, não gosto nem de política, eu 

não sei te dar essa informação.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tá, o senhor está preso junto com o 

Dr. Cleudson, ou o senhor está separado dele?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Estou no sistema prisional, 

mesmo, mas separado dele. Não tenho, assim, contato com ele.  
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - E enquanto o senhor teve esse contato 

com ele, profissional, e de certa forma até um pouco de amizade, não é? Ele alguma vez 

disse que havia políticos, ou pessoas detentoras de elevados cargos, seja na Secretaria 

Estadual, seja no Ministério da Saúde, ou nas secretarias municipais, que pediam 

participação dos contratos que ele fechava para as OSs?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Nunca me disse nada disso.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Ele nunca falou nada disso para o 

senhor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Para mim, disso, não, desse 

assunto não.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Nem de ter... 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ele me ligou, era pra saber 

de paciente, não é? “O paciente morreu? Por quê? O que estão fazendo? Qual o 

protocolo?” - era mais a parte médica nessa época. Aqui, nestes últimos dois meses, eu 

fiquei com ele primeiro cinco dias preso, não falou nada sobre o que você está 

perguntando.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Nada?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Nada, política, não.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tá, entendi. O senhor sabe precisar, 

doutor, se o senhor não quiser responder não precisa. Por exemplo, mensalmente, quanto 

que as empresas do senhor recebiam dessa OS que era administrada, ou o que tinha 

consultoria do Dr. Cleudson?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Doutora, é aquilo o que eu 

te falo para você: eu fui ter acesso ao processo porque que virou 10 terabytes, se eu não 

me engano, então eu não tinha acesso, porque os advogados aqui não tinham acesso para 
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copiar. Então agora, recente, que está chegando, porque teve que procurar HD de 10 

“tera” para gravar tudo o que ele falou. Então, agora que eu tive acesso a essas coisas, 

esses valores expressivos aí que estão falando, eu desconheço todos. Agora, eu não queria 

te colocar valor exato porque eu não sei, tinha que ser com o meu contador, mas está à 

vontade para falar com o meu contador e pegar. Está aberto para vocês.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Mas o senhor acha que podem ter, por 

exemplo, falsificado as notas do senhor para aumentar o valor? Por exemplo, põe um zero 

a mais, põe “unzinho” na frente.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu, se for a mais, esse 

dinheiro não entrou para mim.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tá.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Está entendendo o que eu 

quero falar, o que você está falando eu desconheço também, mas se aconteceu isso não 

veio para mim, na minha conta não veio.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi. O senhor, como gestor dessas 

duas empresas, nunca recebeu solicitação para o senhor devolver parte do dinheiro?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, doutora, é o mesmo 

valor que tinha antes de virar OS, apenas foi uma migração.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Por isso que eu fico 

indignado. Se você pegar de 2000 até agora, você vai ver que foi tudo pautado em cima 

de aumento, em cima disso, em cima daquilo, é o mesmo valor, apenas que migrou para 

a OS.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - E uma última pergunta, doutor. O 

senhor, como prestador de serviço, não é? Como coordenador dessas equipes médicas, o 
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senhor via no Dr. Cleudson o chefe das entidades para as quais o senhor trabalhava? Ou 

ele também parecia apenas um prestador de serviço? Ele era conhecido como o dono, ele 

era visto como o dono?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Doutora, eu, lá no Pará, eu 

não tive tempo para nada, nunca ninguém me comentou isso.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, eu digo em Birigui.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Birigui, aqui é uma cidade 

pequena, o pessoal fala muito, então vieram aqui dentro para eu falar que o prefeito vai 

preso, o outro vai preso. Você está entendendo? Então é uma cidade pequena, eu prefiro 

não falar, porque a gente ouve tanta coisa em cidade pequena que é até ruim.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - A gente sabe, eu vou usar um verbo 

que eu acho até que não existe, a gente sabe que o povo “malda”, não é? Mas não é disso 

que eu estou dizendo. O senhor é médico, coordenador de uma equipe, sócio de duas 

empresas que prestavam serviço para essa OS, a tal Pacaembu, não é isso? É a OS 

Pacaembu que nós estamos... 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, Birigui, Pacaembu eu 

desconheço.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tá, o senhor trabalhava para a Birigui, 

é isso?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Birigui, isso, no Pará que 

eu fui saber que era a Pacaembu.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tá.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Porque eu fui emergencial, 

e de uma hora para outra não tinha mais ninguém. Tanto é, se você pegar o meu processo, 
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que eu coloquei, que o meu advogado colocou ontem, eu recebi um certificado do 

governador me parabenizando pelo enfrentamento da Covid.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO – Então, o governador, o 

secretário da Saúde do Estado me parabenizando, porque o pessoal médico do Pará, eles 

não querem mais trabalhar com isso.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não pode ter uma segunda 

onda grande lá, porque eles lá não vão trabalhar, os médicos de lá não vão trabalhar.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, então eu vou reformular a 

pergunta: o senhor prestava serviço antes da história do Pará, não é? Desde sempre, para 

a Santa Casa de Birigui. O senhor disse que antes era, vamos dizer, a Prefeitura, e depois 

virou OS. 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - O que falam dele é que ele 

é um consultor.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Consultor, ele não é tido como o 

presidente, como chefe lá, como vamos, vamos dizer assim.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Dono, não, é uma 

irmandade, como é que ele pode ser dono de uma irmandade?  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Entendi, tá bom, eu agradeço, Dr. 

Lauro, agradeço e desejo sorte para o senhor, viu?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Obrigado, doutora.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Deus abençoe, obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, nobre deputada 

Janaina Paschoal. Nobre deputada Analice Fernandes, eu não sei a senhora se inscreveu, 

eu não vi na tela, a senhora deseja fazer a inscrição? Não estamos ouvindo a senhora, 

nobre deputada, precisa ligar o microfone. Deputada Analice?  

Eu vou me inscrever aqui, fazer alguns questionamentos, enquanto a deputada 

Analice, acho que não está nos ouvindo lá. Sras. e Srs. deputados, eu tenho alguns 

questionamentos ao senhor, Dr. Lauro. Inicialmente o seguinte, o senhor disse que não 

tinha relação nenhuma com o Dr. Cleudson Garcia Montali, não é? Mas o senhor também 

disse que é sócio dele em um avião.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, fui.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Foi. Em que época foi isso?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Há mais de dois anos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dois anos.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Há mais de dois anos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Os senhores viajavam 

juntos? Os senhores faziam viagens juntos?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, eu usava, nessa época 

eu tinha o avião, eu ia ver um amigo médico em Angra, ia em pescaria em Cuiabá - não 

muito, porque é caro a manutenção, por isso que na venda eu nunca mais quis mexer com 

isso, de avião. A manutenção é muito cara, tem piloto, não é? Então, eu não quis mais 

saber disso de avião.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Um avião desses custa 

quanto, mais ou menos? Para a gente ter noção.  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Na época em que foi 

vendido, por 700 mil dólares, com o dólar em 3,80 se eu não me engano, na época em 

que a gente vendeu.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E a sua esposa, ela tem 

comércio? Ela faz o quê?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Minha esposa, ela tem uma 

empresa de eletroneuromiografia, porque às vezes eu faço exame para ela, ela ajuda como 

médica, mas é no sistema privado somente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ela não tem, ela nunca teve, 

prestou serviço à OS de saúde?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - A OS de Birigui? 

Pacaembu, não.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem alguma outra que ela 

tenha prestado, que o senhor se recorda?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ela presta no AME, pela 

OS Andradina, isso faz uns oito anos já.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Oito anos. Qual era lá, o 

senhor sabe nos informar?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu acho que era Andradina, 

Santa Casa de Andradina.  

 

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

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Que é para o AME.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. E por que houve 

uma busca também contra a Elis. É Elis a sua esposa, não é?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Porque, há mais ou menos... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A Elis teve a função do quê?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Há mais ou menos uns dois 

anos, a esposa do Cleudson e a minha esposa são enfermeiras, elas queriam abrir uma 

“home care” para paciente privado, porque eu vi aqui na Unimed, nos planos de saúde, 

estava muito caro pessoa, com pessoas entrando com ação judicial para pagar. E eu falei: 

“Monta uma ‘home care’ que você vai ganhar dinheiro”. Aí ela foi atrás, e ela falou: “Eu 

tenho uma empresa”. Aí ela assinou a entrada da empresa, e ela não ficou nem quatro 

meses nessa empresa, porque ela falou: “Não quero, não quero pró-labore, não quero 

nada”, e saiu da empresa.  

Por causa disso houve mandado de - pediu um mandado de prisão em cima dela, 

por causa disso - busca, na casa da minha enteada de 14 anos. Botaram uma metralhadora 

na cara dela, perguntando: “Cadê o dinheiro?”. Desculpa estar falando assim, porque isso 

faz dois meses, mas eu estou numa revolta do que fizeram dentro da minha casa, porque 

eu fui assaltado já nessa casa minha, aí a própria polícia mandou comprar um cofrinho 

igual de hotel, digital.  

Aí ele chegou: “Onde é o cofre?”, falei: “Moço, você sabe onde é o cofre da minha 

casa”. O policial começou a rir da minha cara, perguntando: “Cadê o dinheiro?”. Eu 

trabalho há 21 anos, falei: “Não tem dinheiro, você quer coisas que não existem”, e botou 

na cara da minha enteada de 14 anos, botou uma metralhadora na cara dela, mandando 

ela dar o celular dela, e ameaçando ela que a gente não tinha dinheiro.  

A menina está no psicólogo, não precisava disso, você está em investigação há 

dois ou quatro anos, que ele fala, que eu comecei a ter acesso ao processo agora, porque 

não me intimou para ir lá na delegacia? Eu nunca fugi, tudo o que perguntou na minha 

casa não tinha nada escondido, não tinha nada na minha casa, tirar ele de São Bernardo, 

o policial chegou dando risada na minha.  

Ele falou: “Rapaz, aqui não tem polícia nesta cidade para prender, não?”. Vieram 

sete carros de polícia para vir me prender, dentro da minha casa, do meu condomínio. 

Este centro de ressocialização do qual eu estou falando hoje aqui, eu fui médico aqui por 
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três anos, quando eu iniciei a minha vida na região de Birigui. Imagine, o lugar onde eu 

fui médico por anos, hoje eu estou preso, tem imagem no “Fantástico” falando de adega 

de um milhão, ele mesmo constatou que não vale nem a metade da metade do que ele 

falou.  

Olha a minha imagem na cidade, é meme em WhatsApp 24 horas; minha mulher 

chorando. Eu, saindo daqui, eu já estou em prisão domiciliar. Como é que eu, um médico, 

vou sair na rua? Se me liberarem amanhã, eu já estou em prisão domiciliar, não tenho 

cabeça.  

 

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

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Isso porque estava em 

segredo de Justiça. Colocar em “Fantástico”? Pô, me desculpa estar falando assim, doutor.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É um desabafo, eu entendo. 

Doutor, esse patrimônio que o senhor acumulou durante vinte e poucos anos, que o senhor 

disse que trabalha como médico, formado, nem sempre em Birigui, qual era mais ou 

menos a sua renda mensal?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Variava muito, doutor, de 

plantão para plantão.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mais ou menos, por ano, o 

que dava por ano, assim, para a gente?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - No meu imposto de renda, 

eu juntei todos os meus impostos de renda dos últimos dez anos, está tudo na declaração 

do Imposto de Renda. Eu tenho medo até de falar hoje qualquer coisa, porque tudo o que 

você fala distorcem. Fala uma coisa, e falam que é outra, você está entendendo? Dá até 

medo.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Por isso que eu estou 

perguntando para você, para ouvir.  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Se você está falando com 

uma mulher, você vira amante, tudo, o cara colocou até para separar a gente, tudo o que 

você conversa é uma coisa que eu não... Pra que denegrir a imagem assim? Você fala com 

a mulher, e o cara fala que é amante, tem 200 horas lá de gravação. O que é isso? O senhor 

desculpa eu estar falando assim novamente com vocês aí, mas é um desabafo, a gente não 

tem com quem falar.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O Ministério Público não o 

ouviu?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu arriscava a minha vida 

para salvar os outros, e olha onde que eu estou. Sabe o que eu vou fazer quando eu sair 

daqui? Uma coisa eu te prometo, eu faço um aceno para vocês, eu nunca mais trabalho 

com o sistema público, nunca mais da minha vida, quem vai perder vai ser o povo. Fazia 

vasectomia gratuita, fazia um punhado de coisas, sem nunca ter ganhado nada. Sabe o 

que força a gente a fazer? Nunca mais trabalhar com o público, por isso que ninguém quer 

saber do público quando a pessoa trabalha, eu gosto de ajudar as pessoas.  

Nunca fui candidato a nada, não sou filiado a partido político nenhum, você está 

entendendo? Para quê? Agora eu tenho uma casa que eu devo 40 anos para pagar, 40 

anos, acabei de fazer uma contabilidade recente. Se você puxar aí, eu fiz cinco seguros 

de vida quando eu fui para o Pará, por medo de morrer, voltar morto, cinco seguros de 

vida eu fiz por medo de voltar morto, para deixar para a esposa, porque não ia conseguir 

pagar as contas, dois carros, que estão apreendidos.  

É patrimônio, levou todo o patrimônio que eu tenho. E a outra coisa que eu curtia 

na minha vida é viajar, mas é uma viagem que todo mundo faz, uma vez por ano, não é? 

Parece, dá a impressão de que eu faço festa todo dia, parece que você gasta todo o dia. 

Gente do céu, vou te falar para você, o que estão fazendo comigo, botar eu, olha a minha 

imagem no “Fantástico”, fala de rede de prostituição – rapaz, pelo amor de Deus.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Essa é uma acusação contra o Dr. 

Fernando.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Mas mesmo assim, o cara 

colocou lá e botou a minha foto, só no México que eu fui. Eu não posso fazer uma viagem, 
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eu não tenho o direito de fazer uma viagem na minha vida? Sei lá de onde que surgiu essa 

imagem, onde que ele arrumou essa imagem para colocar, falar que vale um milhão de 

dólar aquele cara falando? Até assalto da minha casa, até assalto cara, eu moro em cidade 

pequena. O cara me expôs, e para que isso? Para forçar o Judiciário a me prejudicar?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Doutor, e o que o senhor 

acha que motivou tudo isso, essa denúncia contra o senhor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu não sei, por isso que eu 

estou falando para vocês, parece que, eu não sei. Eu estava na minha casa, e do nada o 

cara perguntou: “Onde é o cofre?”. Aqui, e hoje eu estou preso. Você está entendendo? 

Eu não sei, se você falar para mim: “Olha, eu te prometo isso”, eu não sei, eu só sei que 

eu trabalhei, e trabalho.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Doutor, quem é o dono da 

OS que contratou os serviços do senhor para trabalhar lá no outro Estado, onde morreram 

200 pessoas por dia?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Quem que é o dono?  

 

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

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu acho que não tem dono, 

é aquilo que eu falei, é a Irmandade da Santa Casa de Pacaembu.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quem que respondia lá pela 

OS?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não lembro, quem me 

convidou para ir pra lá foi o Cleudson.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Foi o Cleudson. E o senhor 

firmou contrato com ele, ou não foi com ele, foi com outra?  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, ele reuniu os médicos, 

e falou: “Vocês têm que estar lá amanhã”, porque não tinha médico, o povo invadindo 

hospital, quebrando tudo.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele representava a OS de 

saúde, então?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Para mim representava.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele era, pode-se dizer, 

assim.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ele representava, porque - 

oi?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele era a pessoa, então, que 

organizava, que reunia os médicos para fazer o atendimento?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, depois que eu cheguei 

no hospital de campanha, toda a referência era eu e esses outros médicos, os três médicos 

que eu estou lhe falando que a gente foi. Eu nunca mais vi o Cleudson neste.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor se reportava a 

quem lá, nesse contato, no seu dia a dia lá, no período em que o senhor trabalhou lá?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Regis.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Desculpa, doutor, eu não 

ouvi.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Regis.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Edson o quê? Regis? Quem 

é, este senhor era de onde?  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Era o procurador da 

Irmandade Pacaembu.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pacaembu. É de Birigui 

também, ou não?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor sabe de onde ele 

é?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Agudos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agudos. Ele era um diretor 

lá, alguém que respondia também pela OS lá neste contrato? E, do ponto de vista médico, 

o senhor se reportava a quem lá?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - A gente era o coordenador-

geral, eu. Tanto é que se tivesse algum, quando eu falei para você que caiu o negócio, 

acho que foi a doutora, que o CRM conseguiu tirar os cubanos, eu tive que ir lá, eu mesmo, 

lá na secretaria para - a única vez que eu fui nesse período, falar para o secretário do 

Estado que, se tirassem os cubanos, não teríamos médicos para me ajudar.  

Porque era muita gente, eram 500 pessoas, só de leitos de UTI nós tínhamos 180, 

intubados tinham mais de 120. E os cubanos, a gente ficava coordenando eles o tempo 

todo, correndo atrás, vinha, dava uma notícia de morte para a família, voltava. Não, os 

responsáveis por lá eram nós, inclusive, com funcionários lá, eu comecei a internar eles 

lá mesmo para tratar eles, para eles não espalharem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Doutor, a gente fala em 

cima do que a gente está vendo. 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Claro.  

 



 
Verba Editorial 

 

 
 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O que a polícia fez, o 

processo, não é? Todos nós estamos aqui para buscar informação, para saber, para 

elucidar. Como já falou o deputado José Américo, e a deputada Janaina, ninguém está 

aqui infringindo ao senhor qualquer coisa, a gente quer entender todo o processo. Essa 

CPI pode ajudar muito que esse modelo possa ser reformulado, de OS, e que não tenha 

nenhuma uma evasão de dinheiro público como a gente tem visto muitas denúncias, como 

é o caso dessa denúncia do Raio X, que dizem que o senhor está envolvido.  

Bom, lá no processo, dizem que o senhor tinha uma adega de um milhão - que o 

senhor falou que já foi avaliado, que é menor -, que foi apreendido um Jeep Renegade, 

um BMW, bolsas, caixas de relógio, de óculos, relógio de marcas. Também foram 

apreendidos valores em dinheiro, de vários países - pouco dinheiro, diga-se de passagem. 

Por isso que eu estava perguntando ao senhor qual era o seu rendimento anual, ou mensal, 

para a gente entender isso. É por isso que eu estava perguntando, o senhor disse que 

estava... 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu preferia falar para você 

o imposto de renda. Pode ser 50 mil ao mês, 70 mil ao mês, 100 mil ao mês, tem o dinheiro 

da minha esposa, está entendendo? Isso tudo é variável. Por exemplo, eu sou do 

Poupatempo, credenciado no Detran, faço esses exames periciais.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então o senhor quer dizer, 

então, que o senhor tem renda compatível com as suas despesas?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Desde o ano 2000, minhas 

rendas são todas declaradas, tim-tim por tim-tim, tudo declarado. E as viagens 

internacionais que eles citam aí, 90% das viagens que eu fiz foram de milhas aéreas, não 

foram pagas em dinheiro, não. Eu gasto no cartão de crédito, transformo em milha, e 

viajo, 90%. Acho que só para Cuba, na minha vida, que eu paguei em dinheiro, porque 

em Cuba não tem jeito de entrar por milha, comprar hotel por “book”, você tem que 

comprar na agência, que é a viagem de final de ano.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E as empresas que a sua 

esposa participou, e que parece que estão num serviço aí para OS, o senhor tem 

conhecimento?  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - É isso o que eu estou 

falando para você. A minha esposa, ela entrou, e ela não teve um pró-labore, eu acho que 

foram quatro meses só, ela não teve um pró-labore, ela não teve nada, ela ia fazer em 

“home care”, e ela saiu. Ficou quatro meses só, ela não tem um pró-labore. Inclusive, na 

defesa dela aí, está a contadora dessa empresa, dizendo que ela nunca retirou nada, 

declaração da contadora, declaração de toda a empresa. Você pode perguntar para a 

Daniela, e perguntar para o Cleudson se ela arrancou algum dinheiro dessa empresa.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Doutor, o Regis, que o 

senhor se referiu anteriormente, a quem o senhor se reportava, que representavam a OS 

de saúde, é o Regis Soares Paulete?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - O careca, igual eu?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu não sei, é Regis Soares 

Paulete.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - É o Regis, deve ser, porque 

eu não conheci outro Regis.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele é quem tinha o controle 

da fonte pagadora e recebedora lá da OS, é isso? Ele está detido aí, ele está junto com o 

senhor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ele está aqui no Centro de 

Ressocialização também.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E aí o senhor não conhecia, 

o Regis é de Agudos, não é? Ele é médico também, doutor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, acho que ele é 

economista, de uma outra faculdade que eu não sei te informar.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. Doutor, o que o 

senhor está fazendo? O Ministério Público, estadual e federal, já propôs ao senhor uma 

delação premiada?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, e se propor eu não 

tenho o que falar, porque eu não sei, mesmo se me propor eu não sei, eu vou ser leviano 

se eu falar alguma.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Seu advogado.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Por isso que está a minha 

raiva, minha, dessas acusações sem fundamento. Eu, falando que eu comprei jato, 

comprei isso, pelo amor de Deus. Coloca que eu tenho Ferrari, o policial entrou na minha 

casa perguntando de Ferrari. Eu estou pagando a casa, tem 40 anos para pagar uma casa, 

e perguntando: “Cadê a Ferrari?”. Imagina uma espingarda, um fuzil, apontado para a 

minha enteada de 14 anos, é revoltante. Se você propor para mim, e falar que me tira 

amanhã, eu vou falar: “Então eu vou ficar preso, porque eu não tenho o que falar de 

ninguém”. Não estou te ouvindo. Agora, sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM – Agora, sim, vou perguntar 

à nobre deputada Analice, eu já estou satisfeito com as suas respostas, doutor, obrigado. 

Eu pergunto à deputada Analice se ela quer se inscrever, fazer algum questionamento? A 

nossa vice-presidente.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom, então eu acho que 

dou por encerrado aqui os questionamentos ao senhor, e dou aí, como sempre nós fazemos 

aqui, um tempo de até cinco minutos para o senhor falar o que deseja, no que o senhor 

pode contribuir com a CPI das OSs, que não é só de Saúde. Esta CPI é de organizações 

não governamentais ao terceiro setor, são contratos.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Doutor, é o que eu estou 

falando para o senhor, eu trabalho há 21 anos com isso. Antes de OS, não existia OS e eu 
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já existia, antes de Oscip eu já existia. Eu fui o primeiro a fazer terceirização aqui na 

região, porque não tinha médico, entendeu? Eu fui o primeiro da região aqui, em um 

grupo de amigos, o prefeito me chamou: “Olha, os médicos foram tudo embora, tem 

concurso”, e como é que vai contratar um concursado? Hoje, um prefeito abre aqui a dois 

mil reais, não aparece um médico para cumprir 20 horas. Como é que o cara...  

Você acha que a pessoa vai trabalhar? Não vai, se não for nesse modelo aí, não se 

consegue trabalho. Eu vou falar para você, só que esse não é o meu fim, o meu fim é 

trabalhar. Se você me falar: “Lauro, você quer administrar OS, qualquer uma?”, não, eu 

não quero. Tanto é que eu já te falei, eu nunca mais quero saber de serviço público na 

minha vida, acabou, acho que a minha parte de contribuição eu já dei. Se eu fizer algum 

serviço público vai ser de voluntário, voluntariado.  

 

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

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu acredito que o doutor acabou 

não ouvindo bem a sua sugestão, presidente. Eu acredito que V. Exa. não tenha dado 

cinco minutos para ele falar o que ele quiser, V. Exa. está perguntando pra ele se, de 

acordo com todo o conhecimento adquirido ao longo de todos esses anos trabalhando 

juntos ao serviço público, e acompanhando a formação, e a criação, do modelo de gestão 

oferecido ao terceiro setor, que vem de longa data, qual a sugestão que ele poderia dar a 

esta Comissão, no sentido de que nós pudéssemos fiscalizar melhor o modelo. 

Inclusive, fazer as exigências na hora de destinar a uma organização não 

governamental o credenciamento dela para se tornar uma OS. Eu acredito que seria nessa 

direção, não é, presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exatamente, nobre 

deputada, agradeço a sua elucidação, é exatamente isso. Por favor, doutor, o senhor teria 

algo?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - A contribuição que eu 

poderia dar a vocês, em termos de, é a melhora da fiscalização, não tem outra forma. 

Agora, tem que ser uma fiscalização coerente. Por exemplo, te dou o exemplo do meu 

caso. Ele me compara, o Tribunal de Contas, a uma cidade aqui perto, Penápolis. Minha 

cidade tem 120 mil, Penápolis tem 30 mil, 40 mil pessoas, então cada caso é um caso em 
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separado, médico não está solto aqui na rua, médico não tem plano de carreira, igual o 

Judiciário tem.  

Se dizer ao médico: “Vai lá para a Amazônia”, ele não vai à Amazônia, o 

Judiciário vai. Não existe o plano de carreira médica, você está entendendo? Agora, 

contratação de cada setor de serviço é muito complexo. Eu estava no hospital de 

campanha agora, eu vi a coisa montando e desmontando, é oxigênio, é muita coisa para 

se fazer, é muito, não é pouco, é muito trabalho. Agora, para contribuição com isso, eu 

não sou dessa área.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Não, Dr. Lauro, a nossa pergunta é 

se existe uma falha, por parte do conselho da Secretaria do Estado da Saúde, na hora de 

investigar a prestação de contas das OS. Essa é a pergunta.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Ela faz isso. (Vozes 

sobrepostas.)  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Se existe fragilidade, e se existe, 

qual seria a sua sugestão para que esse modelo continuasse existindo de uma forma 

correta, transparente e proba.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu não sei como eu poderia 

te ajudar, doutora.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Está ótimo, se o senhor não sabe, 

não sabe. Eu perguntei se o senhor sabia.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Porque, como eu sou só um 

prestador, eu só trabalho, eu não sou do lado de cá, sou do lado do trabalho, não tenho 

parceria.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Não tem lado, a minha pergunta 

não tem lado, o lado é a saúde bem feita, e para que ela seja feita com excelência, nós 

precisamos de fiscalização e acompanhamento do recurso que sai do Tesouro, vai nas 

mãos da OS, e a OS presta contas à Secretaria Estadual. Existe, nesse processo todo, 
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algum tipo de fragilidade que poderia ser melhorado para que o recurso público seja 

melhor aplicado, de forma correta e transparente? Essa é minha pergunta - na hora de 

contratar os profissionais, na hora da compra dos produtos.   

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - É isso o que eu estou 

falando, doutora, eu não mexo com a compra, eu sei do médico. O médico, existem muitas 

coisas, por exemplo.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Mas o senhor sabe se o médico 

cumpre hora, o senhor sabe se o médico ele realmente.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Por isso a dificuldade, 

doutora, o médico também não é santinho no trabalho. Então, você tem que ficar em cima 

o tempo todo, senão ele vai embora.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então, você já está apontando que 

existe uma fragilidade. (Vozes sobrepostas.)  

O senhor está dizendo que o médico não é santinho, o senhor está dizendo que, se 

ele não é santinho, ele não cumpre hora. O senhor está sugerindo isso? 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Com santinho, não estou 

sugerindo isso, estou dizendo, com santinho, assim, que vai atender em um padrão que a 

gente quer que atenda, cada um com o seu humor, se a pessoa briga com a esposa e 

desconta no paciente, eu vou lá e brigo com o médico.  

É isso o que eu estou dizendo para você, é muito difícil o trato de médico com o 

paciente. Hoje, ninguém quer trabalhar em porta de entrada, porque é agressão, o médico 

é agredido verbalmente, ninguém toma providências contra o médico, só sabem falar que 

o médico ganha dinheiro. É isso o que a gente ouve: “Eu é que pago o seu salário”, é o 

tempo todo. Você não dá o atestado médico, ele te xinga, e tenta te agredir, você está 

entendendo? Nessa região nossa, aqui, nós tivemos um médico que foi agredido, ficou 

com a cara arrebentada, se você olhar na internet.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então o senhor está sugerindo, 

também, que um lugar...  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Tem que ter mais médico 

para trabalhar na porta, isso tem que ter, mas ninguém cumpre isso, você entendeu? 

Porque, se o paciente, tem que x médicos por dia, nenhum lugar tem, no Brasil não tem. 

Se uma cidade, ela pede, por exemplo, vou te dar um exemplo, Birigui, 500 pessoas, não 

teria que ter três médicos na porta de entrada, teria que ter seis médicos na porta de 

entrada, se você quer um bom atendimento em 24 horas. Não existe, existe lá, a pessoa 

relatava, mas ninguém cumpre, eu ouço isso há 20 anos, eu já cheguei a ver o pessoal da 

vigilância vir falar para mim.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Dr. Lauro, eu sou profissional da 

Saúde, eu não concordo com essa fala do senhor, porque aquele que faz a gestão de forma 

correta acompanha os bons profissionais e, aliás, dinheiro público é para pagar bons 

profissionais, não aqueles. 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Estou falando isso, doutora.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Que brigam em casa com a família, 

e descontam no paciente no dia em que vão. 

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - (Ininteligível.) 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então, este tipo de gente tem que 

ser eliminada do serviço público, e existe gente boa e gente ruim no mercado, e existem 

também bons gestores e os maus gestores. Então, não concordo com o senhor não, tá. E 

já que o senhor não tem nenhuma sugestão, esta Comissão, que o presidente e nós estamos 

aqui também na sessão de terapia, e nem é terapia psicológica. Eu acho que as sugestões 

devem ser tratadas. Quando não existe mais eu acho que, da minha parte, eu estou 

satisfeita dando aqui a minha conta de pessoa.  

 

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

deputada Analice Fernandes. Eu tenho mais dois questionamentos só a fazer ao doutor, 

que é só para entender. O senhor conhece Júlio César Rodrigues. 
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Há dois anos que eu não o 

vejo.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dois anos, mas o senhor o 

conheceu. Qual a relação que o senhor teve com ele no período em que o conheceu?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Tive amizade com ele.  

 

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

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Faz dois anos que eu não 

falo, e não converso com ele.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele é médico também?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, não é médico.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele é dono de uma empresa, 

Medical, Serviços Médicos, e apontado como sendo o seu laranja, isso é o que está no seu 

processo.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - É tudo isso, tudo caiu e 

estão falando que é para mim.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem outras empresas do 

senhor, que prestaram serviços, a Cedro, Med. Serviços é do senhor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, não é minha não, 

minha empresa é a Ergomed Ambiental. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O Júlio é advogado? Ele é 

seu advogado.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele também está detido? 

Está no mesmo local que o senhor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Aqui, não.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor tem conhecimento 

de onde ele está?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Eu vi no processo que está 

foragido.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Lá atrás, em 2006, que o 

senhor começou com essa coisa de empresa, de OS, é isso? O senhor era chefe do pronto-

socorro lá do Município, pela Prefeitura, e o senhor sendo chefe do pronto-socorro, o 

senhor contratou uma empresa, Gemebe, é isso? Para prestar serviços para a Santa Casa.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Gemebe. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O senhor não ouviu, é isso?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, não sou eu quem 

contrata, quem contrata, sempre, era a Prefeitura e a Santa Casa.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E aí essa empresa era do 

senhor?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Gemebe, teve uma época 

em que eu tive participação, sim, dela.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi, e depois foi que o 

senhor migrou para a OS, saiu de lá, e acabou ajudando.  
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O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Não, para a OS, foi em 

2016 ou 17.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Aí que o senhor foi fazer 

parte da OS?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - O que era a OS? Por isso 

que eu não sei explicar muito para a Dra. Analice o que ela me perguntou, me desculpa 

até o jeito de falar, doutora, mas eu não sei, porque esse negócio de OS é de quatro anos 

para cá, eu não mexi. Eu tinha um contrato com a Prefeitura.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. E aí que foi que o 

senhor foi pelas mãos do Cleudson?  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - No quê? Não, foi chamada 

na Santa Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Na OS.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Na Santa Casa. Se a gente 

não participava do chamamento quando ela virou chamamento, a gente não trabalhava, e 

a gente precisa trabalhar. Por isso que (Ininteligível.) Se quiser pega os meus prontuários, 

atendimento, está tudo lá à disposição desde 2000.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Doutor, o senhor tinha que 

dar alguma contrapartida para alguém, quando o senhor trabalhava para as OS.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Nunca dei, e a gente 

brigava por aumento, nunca dei. Para eu chamar um médico, eu tinha que pagar bem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, doutor, nós queremos 

agradecer a sua participação, desejar que se faça justiça, seja transparente, é o que a gente 

deseja. Agradecer a sua participação, as suas respostas aqui, desejando muita saúde ao 

senhor.  
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Há sobre a mesa, Sras. e Srs. Deputados… O Centro de Ressocialização, se já 

quiser deixar o sistema, já pode deixar. Nós agradecemos a todos vocês do Centro de 

Ressocialização, e também ao senhor, pelo seu depoimento.  

 

O SR. LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO - Desculpe se eu fiz alguma 

ofensa a algum de vocês. Estou à disposição de vocês. Se precisar que eu vá pessoalmente 

algum dia aí, eu também vou.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Sras. e Srs. 

Deputados, há sobre a mesa, chegou um ofício datado pelos advogados da próxima 

depoente, de hoje, que eu passo a fazer a leitura aos senhores agora.  

Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de 

Quarteirizações, deputado Edmir Chedid, ofício quarteirizações nº 99/2020.  

Daniela Araújo Garcia, já qualificada nos autos em epígrafe, vem 

respeitosamente, perante V. Exa., por seus advogados, em atenção ao determinado ofício 

nº 99/2020, requer a juntada de procuração e vista dos autos para cópia, com fulcro no 

Art. 7º do estatuto da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que dispõe sobre 

o direito de acesso aos autos pelo advogado. “Art. 7º: são direitos do advogado ter vista 

dos processos judiciais, ou administrativos, de qualquer natureza em cartório, ou na 

repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”.  

Por fim, a peticionante informa que está inteiramente à disposição para atender as 

solicitações do referido ofício, contudo, impossibilitada de comparecer na audiência a ser 

realizada em ambiente virtual, uma vez que teve seus aparelhos eletrônicos apreendidos 

na operação Raio X. Curitiba, novembro de 2020, assinam quatro advogados.  

Então, nós não teremos essa próxima oitiva, que estava marcada para as 12:30. 

Alguém tem alguma solicitação? Algo a dizer sobre esse ofício?  

 

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

 

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

Janaina.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, presidente, na verdade essa 

senhora foi convidada (Ininteligível.) gabinete do deputado José Américo, porque ela 
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gostaria de falar, e aí o colega dividiu com os demais membros da Comissão. E a 

Comissão entendeu que, eu até ponderei, lembra disso? Eu falei: “Olha, essa senhora 

estava presa, foi solta, tem criança pequena”. Aí o colega disse: “Não, Janaina, mas é que 

ela pediu para falar”, entendeu?  

E nós ficamos numa situação de, vamos dizer assim, não deixar de dar um espaço 

para essa senhora poder falar. Agora, os advogados têm todo o direito de peticionar, de 

pedir acesso, de justificar. Só acho que é importante ficar esse registro, porque assim, o 

link do Zoom, os senhores advogados poderiam, por exemplo, abrir no aparelho de 

qualquer um deles, ao lado da senhora, porque pelo que entendi essa senhora esteve presa, 

já não está mais presa, não é?  

Então, eu leio essa petição, eu recebo essa petição, na verdade, como um 

indicativo de que, ou a senhora desistiu de falar ou os advogados aconselharam a senhora 

a não falar; o que é um direito, uma prerrogativa da profissão. Aí eu acho que a decisão 

da CPI é: se vamos insistir em ouvi-la, porque aí já não é mais dar a oportunidade de ela 

falar, porque está nítido que ela não quer falar - não ter aparelhos, eu acho que, com todo 

o respeito, que não é justificativa, qualquer celular abre o link do Zoom.  

Então, o que eu acho que tenhamos que deliberar, e aí talvez a pessoa mais 

indicada a se manifestar seja o deputado José Américo, que foi o requerente, se a CPI vai 

convocar ou não a esposa do Sr. Cleudson, é isso? Ela é esposa do Sr. Cleudson, não é? 

É só, na verdade, um resgate do histórico, do porquê que nós chegamos até aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato, muito obrigado, 

nobre deputada Janaina Paschoal, até porque todos aqueles que estão nos visualizando, 

ou ouvindo, para terem conhecimento de qual forma foi, o procedimento para o convite, 

e convocação dessa senhora para vir aqui. Era de forma espontânea, e pelo jeito ela 

colocou, os advogados a instruíram para não vir. Eu queria ouvir do nobre deputado José 

Américo, já que ele é o autor do requerimento, da proposta de ouvi-la. Nós estamos sem 

som, Excelência, o senhor precisa abrir o som.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A deputada Janaina fez um relato 

relativamente realista do que aconteceu, não é? Ela chegou, chegou até mim uma 

informação de que ela estaria disposta a falar. Não tenho certeza se é verdade ou não, mas 

chegou. Então, eu procedi o encaminhamento, contei para vocês, então é isso o que a 

Janaina falou mesmo. Agora, realmente me salta aos olhos, eu fiquei surpreso com o 
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seguinte: ela não só não se dispôs a falar, como, apesar de ter quatro advogados, ela não 

tem um celular para vincular o nosso Zoom, não é? Então, realmente é uma coisa estranha, 

porque o Zoom pode vir de um celular que deve custar 200 vezes mais barato que os 

advogados.  

Parece que ela tem quatro advogados. Então, eu acho que é o velho problema, a 

própria Janaina já, num certo sentido, deixou a entender isso: a pessoa estava disposta a 

falar, e agora foi convencida, por quatro advogados, de que não é o caso de ela falar. Só 

quero dizer para vocês que paira contra a Daniela uma série de acusações de que ela era 

uma das pessoas que ocultavam o patrimônio do Cleudson. Ela trabalhou, ela ajudava ele 

na OS mais nessa parte de ocultação de patrimônio, então por isso que era uma coisa 

importante.  

E que eu supunha que ela, vindo aqui, a gente iria ouvi-la, e até eventualmente ver 

se ela não queria ter uma delação premiada, alguma coisa assim, para contar a história 

para nós. Bom, em não havendo isso, nós temos um problema, Edmir, de que a nossa CPI 

está acabando, nós não temos muito mais tempo para ouvir ninguém. Então, vamos deixar 

aqui, se ela quiser comparecer até, sei lá, até o final da semana, enquanto a gente puder, 

tudo bem, senão, eu acho que nós não temos mais viabilidade de convocar ela, entendeu?  

E também acho que foge do meu propósito. Como disse a Janaina, eu supunha que 

ela estivesse a fim de vir, e falar. Agora, a gente forçar a barra, ela vir aqui orientada por 

quatro advogados, ela vai se fechar em copas, imagina, então vai ser tempo perdido. 

Então, eu deixo aqui, se ela que quiser vir, vem. Se não quiser, acho que não vai 

acrescentar nada, porque ela já foi devidamente orientada e, se ela fosse falar, ela já foi 

orientada, então é isso. Eu acho que não tem jeito, nós temos uma reunião amanhã já para 

ouvir outras pessoas, até sexta-feira temos que apresentar os relatórios parciais. Então, 

acho que está inviável.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Tem também 

uma comunicação para fazer, às Sras. e Srs. deputados, o que foi nosso colega aqui, o 

deputado Edson Aparecido, atual secretário da Saúde, que está pedindo para remarcar a 

data, porque não tem disponibilidade, em função daquilo que está acontecendo, demandas 

aí, dizem que é crescente, não é?  

A gente tem ouvido a imprensa falar, então ele encaminhou um ofício à 

Assembleia Legislativa, dizendo que ele pede, não se nega a vir à CPI, de forma alguma, 

mas está pedindo para reagendar para dezembro, não é? Então, não há tempo hábil para 
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todos nós, para ouvirmos o deputado Edson Aparecido. Então, está comunicado aos 

senhores também a não virem na dele, e o outro depoimento de amanhã, com o presidente 

do Seconci já está confirmado também, não é? Nada mais havendo a tratar nesta reunião, 

senhoras e senhores... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, só... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputada Janaina, pois não, 

Excelência.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Perdão, o presidente do Seconci está 

confirmado para amanhã, às 10:30, é isso?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dez e meia, Excelência, 

confirmado.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Está bom, obrigada, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós vamos encerrando a 

reunião, mas se os senhores puderem ficar um pouquinho na tela, para a gente fazer um 

organograma, eu agradeço. 

Nada mais havendo a tratar nesta reunião, fica convocada a reunião de amanhã, 

para as 10:30 da manhã, com a presença do presidente do Seconci, fica convocada aos 

Srs. Deputados. Agradecendo a presença de todos os deputados, e também da Dra. 

Luciana, da Letícia, de todos aqueles que participaram desta Comissão, desta CPI. Muito 

obrigado a todos. 

Dou por encerrada a presente reunião,. Peço para a rede Alesp desfazer.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

José Américo.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não vindo amanhã o Edson Aparecido, 

e o Edson é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, apesar das nossas divergências, 

ele é uma pessoa geralmente disponível, não é? Quando você chama, ele vem e tal, ele 

vem, ele não é de evitar...  

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - … o debate. Mas é o seguinte, bom, não 

havendo o Edson, ele não tendo, realmente você tem uma segunda onda em São Paulo, 

tem um agravamento das questões da Covid muito grande. Então, vai sobrar um tempo 

para a gente poder dar uma conversada sobre a tal da denúncia lá da SPDM, para 

esclarecer os aspectos daquela denúncia e tal, e ver como que a gente procede, certo? 

Tudo bem? Porque eu acho que o presidente da Seconci vai ser das 10:30, no máximo, 

até 11:30, e depois a gente trata disso numa meia hora. Está bom?  

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E resolvemos o problema amanhã.  

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está bom? Obrigado.  

 

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

dou por encerrada a presente reunião. Obrigado a todos.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Obrigado. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 
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