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CPI - QUARTEIRIZAÇÕES 

02.12.2020 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Constatado o número 

regimental de presentes, reaberta esta reunião, a 29ª reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, constituída pela ordem nº 24/2020, com a finalidade de apurar irregularidades 

nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão 

e outros ajustes firmados pelo Governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. 

Registro a presença dos deputados; passo a fazer a chamada nominal. 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. Deputado Vinícius Camarinha, deputada Analice Fernandes, deputado 

Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Thiago Auricchio. O nobre deputado Wellington Moura. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presente, Sr. 

Presidente. 

 

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

Wellington Moura. Nobre deputado Sergio Victor. 

 

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

 

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

Sergio Victor. Nobre deputado Alex de Madureira? Foi reaberta a presente reunião, nós 

estávamos no momento de apresentação do relatório. O nobre deputado Thiago Auricchio 

fez, e acatou, vários pleitos, ou seja, acatou os relatórios e sub-relatórios, e ainda 

sugestões, como do deputado Wellington Moura, na sua grande maioria, e também do 

deputado Sergio Victor, que ficou com uma única questão que havia colocado, também 

do José Américo.  

Então, está reaberta a presente reunião. O relatório foi encaminhado a V. Exas., 

principalmente na área de recomendações, e que V. Exas. façam a leitura. Eu pergunto se 

a gente pode dar como lido o relatório. 

 

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

ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, pela ordem o 

nobre deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É só para deixar meu 

registro, o deputado Thiago acatou os nossos pedidos em cima do Projeto de lei. Então, 

da minha parte, tem toda a aprovação para... Eu retiro o meu relatório em separado, e 

deixo o relatório do deputado Thiago, para que a gente possa, então, votar. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, Exa., então fica 

retirado o relatório do nobre deputado Wellington Moura, o único relatório em comum 

acordo, no mais o nobre deputado José Américo pediu a palavra, pediu pela ordem, e tem 

a palavra. Excelência, estamos sem som do senhor, nobre deputado. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vocês estão sem som? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está baixinho, agora 

apareceu, mas baixinho. Bem baixinho, estamos ouvindo o senhor. Muito baixo, não sei 

se os senhores outros ouvem. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vocês estão me ouvindo? Não, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bem baixinho, nobre 

deputado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu vou entrar pelo celular. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, Excelência, obrigado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu preciso falar alto. Só um pouquinho. 

 

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

para facilitar a interação, o nobre deputado Thiago Auricchio fez as modificações, 

segundo as recomendações, e elas estão em negrito, o que foi modificado. É importante 

ressaltar, para facilitar a visualização do que foi alterado. O nobre deputado Wellington 

Moura já fez a modificação, e está tudo bem. Agora o nobre do deputado José Américo.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu fiz aquela pequena mudança, você 

acatou, Auricchio?  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Página 126, deputado. 

 

 O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok, então está bom.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - E as mudanças, tem mais umas duas 

mudanças do Sergio Victor, que também estão na página 130, e na página 140.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Você mandou o texto para nós no nosso 

grupo, de CPI, não é?  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Isso, está lá.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Está bom.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, senhores, dando 

continuidade aos trabalhos então, nós vamos dar como lido o relatório do nobre deputado 

Thiago Auricchio. Todos concordam?  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ok.  

 

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

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Ok, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se concordaram, eu coloco 

em discussão, o relatório do nobre deputado Thiago Auricchio. Lembrando às Sras. e Srs. 

Deputados que existe um tempo regimental para debate. E, na hora da votação, a gente 

pode fazer de várias formas, como eu havia explicado.  

Quem quiser fazer o uso da palavra, está em discussão já, e por gentileza nos faça 

pelo chat, para facilitar aqui, depois, a Ata que a nossa assessoria, da nossa Comissão, vai 

fazer. Por favor, quem quiser discutir o relatório, por favor solicite pelo chat. Não constato 

nenhum orador inscrito. Encerrada, então, a discussão. Vamos para a votação. A votação 

se dará nominalmente, e nós temos, como procedimento, de várias formas.  

Não é só “sim” ou “não”, o deputado pode votar favorável ao parecer, favorável 

com restrições, falar quais são as restrições que ele tem ao relatório, porque às vezes não 

aprova o relatório inteiro, “Olha, mas eu tenho restrição a este ponto”, aí formaliza por 

escrito, e encaminha para a gente anexar o que é a restrição que tem no relatório, não é? 

“Olha, eu também tenho restrição ao Projeto de lei, não ao relatório”, também pode-se 

fazer lá o voto favorável, com a restrição, pode-se fazer também o contrário ao parecer 

do voto, “Sou contrário ao parecer, e ponto final”.  
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Também o deputado pode se abster do voto, “Quero me abster do voto”, e pode, 

eu declaro o resultado, se o relatório foi vencedor ou não, se ele está aprovado ou não. 

Então, como vota a nobre deputada Janaina Paschoal?  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Sr. Presidente, pelos motivos que eu 

expliquei no início da nossa reunião de hoje, e pude externar também ao deputado Thiago, 

eu prefiro me abster, reiterando o respeito, a consideração, os elogios que fiz à seriedade 

do trabalho do colega, e de todos. Mas, como são muitos os pontos de divergência 

respeitosa, eu prefiro me abster.  

 

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

deputada Janaina Paschoal se abstém. Nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sr. Presidente, eu me manifesto a favor 

do relatório, sem restrições.  

 

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

vota a favor do relatório, sem restrições. Nobre deputado Vinícius Camarinha, nobre 

deputada Analice Fernandes, nobre deputado Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, eu voto 

favorável ao relatório do deputado Thiago Auricchio. Parabéns, deputado.  

 

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

Wellington Moura vota favorável ao relatório, sem restrições. Como vota o nobre 

deputado Sergio Victor?  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Presidente, eu vou acompanhar aqui o voto 

da deputada Janaina, também. Vou, na verdade vou acompanhar a atuação, e vou me 

abster. Parabenizo aqui todos pelo relatório, eu ainda não consegui ler com a calma que 

eu gostaria aqui alguns pontos, e aí eu prefiro me abster, também, nessa votação.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre deputado 

Sergio Victor se abstém. Nobre deputado Alex de Madureira, nobre deputado, agora o 

relator, Thiago Auricchio, como vota?  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto... 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - No relatório do relator, 

Thiago Auricchio?  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Ficaria ruim, não é, deputado? Mas, 

brincadeiras à parte, eu voto no meu relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, este deputado 

também, Edmir Chedid, vota favorável ao seu relatório. Então, o relatório foi aprovado, 

por maioria de votos favoráveis dos presentes. Tivemos, então, quatro votos a favor, e 

duas abstenções, para ser mais claro. Aprovado por maioria de votos dos presentes. Quero 

deixar a palavra em aberto aos deputados, quem quiser fazer o uso da palavra.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu gostaria, viu, Sr. Presidente?  

 

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

deputado Thiago Auricchio.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu queria, incialmente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Com a palavra, e 

parabenizá-lo já pela aprovação do requerimento.  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Obrigado. Eu gostaria de agradecer, 

primeiramente, a todos os colegas deputados por a gente convergir em um relatório final 

único. Parabenizo o deputado Wellington Moura, também pelo brilhante relatório que 

colocou. E esse que é o bacana da democracia, do Parlamento, de a gente poder discutir 

e chegar em um denominador comum, como foi feito, e também parabenizo todos os sub-
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relatores, aqui da nossa Comissão, na qual eu participei como sub-relator também, e agora 

como relator.  

Mas parabenizo o sub-relatório muito qualificado, que trouxe muitas ideias boas 

e positivas, em relação a gestão e transparência, como é o caso do deputado Sergio Victor. 

Agradeço, e também parabenizo, o grande sub-relatório do deputado José Américo, que 

trouxe muitas preocupações, e muitas ideias boas também a este relatório final. Também 

a deputada, colega, Janaina Paschoal, pelo brilhante sub-relatório que nos trouxe, 

acompanhada do amigo, deputado Vinícius Camarinha, que infelizmente não pôde estar 

aqui conosco hoje.  

E também fazer um agradecimento especial a toda assessoria de nós deputados, 

que a gente sabe que sem eles seria muito difícil a gente ter uma conclusão final. Eles são 

muito importantes neste momento, eu queria deixar aqui um registro especial à Letícia, 

secretária da comissão, a Rosebel, ao Max, o pessoal todo do deputado Edmir Chedid, o 

Flávio também, colega advogado que trabalha com o deputado Sergio Victor, o Edmundo 

e a Ana Carla, do deputado José Américo, e a Juliane, da deputada Janaina Paschoal.  

Também um registro ao Dr. Rafael, que trabalha com o colega, nosso amigo, 

deputado Vinícius Camarinha. E dizer que foi um grande prazer trabalhar nesta CPI com 

todos vocês. Tiveram alguns deputados aqui que não estiveram hoje, entendo que por 

particularidades do mandato, que o trabalho que o mandato nos traz, o deputado Alex 

Madureira, a deputada Analice, que se encontra com a Covid-19, a gente entende a sua 

ausência.  

Mas a todos, tenha a certeza de que mesmo neste momento delicado que a gente 

vive, fazendo audiências virtuais, não podemos se encontrar de fato no Plenário. 

Infelizmente, eu acho que, de fato, pode ter faltado, o trabalho pode ter faltado alguma 

coisa, mas foi por conta, de fato, dessa situação que o mundo vive, que é em relação à 

pandemia.  

Mas eu tenho certeza que todos nós demos o máximo aqui para a gente entregar 

um grande trabalho para a população do estado de São Paulo, entendo a opinião de todos, 

entendo a questão da deputada Janaina, mas eu acho importante esta CPI ter dado um 

pontapé inicial em um futuro projeto de lei regularizando essa questão da OS. Eu acho 

que, conforme tiver o trabalho legislativo, passando por comissões, abrindo as audiências 

públicas, a gente vai ter o aperfeiçoamento do processo legislativo, do projeto como um 

todo. Então, eu queria deixar aqui essas palavras, dizer, Edmir, parabenizar você 

novamente.  
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Você, como presidente de uma CPI, é um prazer trabalhar, foi um prazer trabalhar 

ao seu lado. Você que sabe, com maestria, conduzir uma CPI. Então, eu queria fazer esse 

registro também à V. Exa., num tema tão importante para o nosso Estado, que todos aqui 

já colocamos, da importância das organizações sociais para o funcionamento da 

administração pública. Essas são as minhas considerações, muito obrigado a todos. 

 

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

Auricchio pelas suas palavras, pelo seu carinho. Continua aberta a palavra às Sras. e Srs. 

Deputados.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Sergio Victor.  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - O áudio está muito baixo para mim, às 

vezes eu fico tentando aqui ouvir.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Desculpe, melhorou?  

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Não. As minhas últimas palavras aqui, 

rápidas. Foi a minha primeira experiência em uma CPI aqui na Assembleia, então eu 

queria parabenizar e agradecer a todos os deputados, e as equipes também, parabenizar o 

relatório do deputado Thiago Auricchio, que foi muito receptivo, ele e a sua equipe, 

conosco.  

E acho que é natural pequenas divergências ali que me fizeram me abster, mas um 

grande trabalho do relator, deputado Thiago Auricchio, a quem eu parabenizo. E também 

ao presidente Edmir, que conduziu muito bem, acho que foi um grande aprendizado. E, 

de fato, a gente sabe que a gente tem um grande desafio com as organizações sociais, é o 

modelo que faz sentido, mas que, como tudo na vida, tem alguns problemas sérios, que a 

gente tem que atacar, em especial ali com transparência, com fiscalização.  

Então, que vocês continuem contando com o meu apoio nesse trabalho, e 

novamente parabenizo a todos. Um abraço.  

 



Verba Editorial Ltda. 

10 

 

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

deputado Sergio Victor, que também foi sub-relator.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Olha, eu vou ser obrigado a sair, viu 

presidente? Sr. Presidente, me desculpe, eu vou ser obrigado a sair, porque eu tenho outra 

Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu vou elogiá-lo aqui então, 

viu, José Américo?  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado. Eu gostaria de elogiar o 

senhor, que teve uma condução extraordinária nesta CPI, que vai colaborar com o 

aperfeiçoamento das OS, e do setor de saúde, um superabraço, obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Parabéns pelo seu trabalho. 

Continua aberta a palavra, a nobre deputada Janaina já está dentro do Plenário da 

Assembleia. Segura, que vem problema para cima de alguém aí, a nobre deputada não é 

brincadeira, ela sabe o que faz. Bom, gente, eu queria parabenizá-los então, parabenizar 

a...  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente.  

 

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

Janaina.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu queria agradecer V. Exa., os 

colegas, os professores todos. Eu acredito que foi uma experiência muito enriquecedora 

e engrandecedora para todos nós, saímos todos mais preparados para colaborar com os 

aperfeiçoamentos (Inaudível.) e a importância de fazermos essa audiência pública, já 

abrindo o ano com os trabalhos da Comissão de Saúde, para amadurecer ainda mais todas 

as conclusões que saíram desse importante trabalho. Então um agradecimento aqui a 

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

deputada Janaina, nós temos que parabenizá-la, e agradecê-la também pelo seu trabalho. 

Tão logo esse projeto seja assinado pela maioria dos membros da CPI, vamos fazer as 

audiências públicas, um grande debate, para aprimorar ainda mais esse relatório, esse 

projeto de lei.  

Quero parabenizar o nobre deputado Thiago Auricchio, pelo trabalho excelente 

que fez como relator dessa matéria, uma CPI que passamos por uma pandemia, foi a 

primeira CPI pela internet, ao vivo e em cores, sendo retransmitida, todos nós, de forma 

virtual. Então, também fica na história da Assembleia uma CPI que passou por uma 

pandemia, ela teve começo, meio e fim. (Inaudível.) Foram 30 reuniões, a primeira 

especial para a eleição do presidente e vice, depois mais 29 reuniões, 21 oitivas de 

depoentes, alguns acompanhado de seus assessores. Uma diligência, que também resultou 

no encerramento de contrato com uma OS, que é acusada de desvio de recursos públicos 

em seis contratos do estado de São Paulo, 106 ofícios expedidos, 60 requerimentos 

protocolados pelas Sras. e Srs. Deputados, nos quais 55 requerimentos aprovados.  

Desses 55, 46 requerimentos foram atendidos na sua totalidade, dois deles 

atendidos parcialmente, e sete não atendidos. Dezenas de e-mails, e milhares de páginas 

de documentos encaminhados, sigilo bancário e sigilo fiscal quebrados, a Assembleia 

cumpriu o seu papel com a CPI, e os deputados mantiveram o quórum em todas as 

reuniões que nós convocamos. Todos participaram, alguns contraíram a Covid, e mesmo 

assim, da sua casa, estiveram presentes em todas as reuniões. Graças a Deus, estão todos 

com saúde, esperamos que a deputada Analice, hoje não tivemos notícia dela, mas 

também esteja bem.  

Quero agradecer aos procuradores da Casa, porque trabalharam bastante também 

na área jurídica, auxiliando a todos nós. Agradecer toda a assessoria dos deputados, eu 

vou fazer em nome da minha assessoria, da Rosebel e do Max, no nome deles parabenizar 

a assessoria de todos os deputados. Eu sei o quanto se dedicaram para levar documentos, 

verificar, aprimorar, procurar dar a nós, parlamentares, o melhor de si e do seu 

entendimento para que a gente, em pouco tempo, possa entender aquilo que eles levaram 

horas para fazer a leitura de documentos. 

Agradecer também à Letícia, que secretaria a nossa Comissão, mais uma vez. Essa 

é a terceira, não é? Porque foi a CPI das OSs, depois a da FURP, e agora esta aqui, da 

Quarteirização. E ela nos secretariou muito bem, muito dedicada. Obrigado, Letícia, em 

seu nome agradecer todos os funcionários da Assembleia, o pessoal das comissões. 
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Auricchio, eu acho que a gente tem que parabenizá-lo, porque uma Comissão 

desta, com os membros que tem, tendo aqui a nobre deputada Janaina Paschoal, os 

deputados,  o José Américo, com uma experiência muito grande, o Vinícius Camarinha, 

a Analice Fernandes, o Wellington Moura, o Sergio Victor, que chega na Assembleia 

agora, mas já chega contribuindo muito, inclusive sendo acatado quase tudo o que ele 

desejava. Participou de todas as sessões atentamente, fez propostas, fez um sub-relatório 

importante, que V. Exa. acatou.  

O nobre deputado Alex de Madureira participou da maioria das reuniões também, 

conosco. Então, acho que foi uma Comissão de peso-pesado, que trabalhou dia e noite 

durante a pandemia para buscar as informações, tentar construir um relatório que dê 

transparência a esse processo. Esse processo é importante, cuida das organizações sociais 

que antes eram entidades sem remuneração, e elas tomaram, tiveram um papel, de 98 para 

cá, muito importante nesse terceiro setor.  

E ela precisa ter as funções necessárias de continuidade, eu acho que o que todos 

nós vimos aqui, e isso está bem representado pelo relatório do nobre deputado Thiago 

Auricchio, é que precisa ser aprimorada a legislação, para que aquelas que não são 

filantrópicas, mas “pilantrópicas”, aquelas que não são entidades sociais, mas elas são 

negócio de determinadas pessoas revestidas de OS, que não pagam impostos, que se 

utilizam do dinheiro público, elas possam ser expurgadas desse processo.  

E que as boas OSs, de qualquer área, possam atuar benemeritamente, atendendo a 

população, atendendo os requisitos da legislação e do projeto formatado pelo Executivo. 

É o que todos nós, deputados... Se algum não concorda, por favor, me ajude a retificar 

aqui o nosso discurso.  

Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Todos nós, deputados, estamos 

trabalhando. Trabalhamos durante esta CPI toda com essa intenção: de aprimorar o 

sistema, de retirar aquilo que é ruim do sistema, para que o dinheiro público seja 

respeitado, que o cidadão tenha esse serviço prestado, tenha um serviço de qualidade, de 

cada vez mais qualidade, mais rápido, com mais atenção.  

Acho que foi esse o trabalho que todos nós, aqui da CPI das quarteirizações, 

tentamos fazer, e apresentar agora à Assembleia Legislativa esse relatório, discutir esse 

projeto de lei. Vamos, com a ajuda em todos os participantes, conversar com a Mesa 

Diretora, com o Sr. Presidente, para que possa, esse projeto de lei, dar o encaminhamento, 

fazer as audiências públicas, aprimorar ainda mais o projeto de lei.  
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Para que esse modelo importante não chegue a ser exterminado pelos ruins, 

porque muitas vezes é isso o que acontece, os ruins dominam tudo, e aí aquele modelo 

que era bom acaba, não é? É como o voto, não é, deputada Janaina Paschoal, a nossa 

deputada mais votada do País, inclusive na Assembleia de São Paulo em toda a história.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tem um povo arrependido, tem um 

povo me mandando e-mail me pedindo o voto de volta, ainda não tem um instrumento 

para devolver o voto, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputada, mas a senhora 

sabe o que eu falo, não é? Eu já disputei nove eleições, duas de vereador, fui eleito, sete 

para deputado, fui eleito. Acho que se somar todos os votos que eu tive eu não alcanço o 

seu voto nessa eleição ainda, que foi uma representatividade muito grande. Mas atender 

aos anseios de dois milhões de pessoas ao mesmo tempo não é fácil, e quem está aqui tem 

que tomar decisões para a grande maioria, e é o que eu tenho certeza que a senhora, e 

todos nós, temos feito aqui.  

E o que eu digo é o seguinte, numa eleição, se a gente não tem aquele candidato 

que a gente deseja, a gente escolhe o menos pior, não é? Eu falo isso para o eleitor: “Olha, 

se você acha que não tem nenhum candidato que é bom para você, escolha o menos pior, 

pelo menos você está ajudando, e contribuindo, no que não é ruim”, e ainda incentivo, 

“na próxima eleição, seja candidato para ir colocar as suas ideias aí, na discussão da 

população”.  

Mas o que eu peço aos deputados todos agora é esse trabalho, depois de aprovado, 

depois de encerrada esta CPI, que foi uma CPI de peso, mais uma da Assembleia, eu acho 

que fica no histórico da Assembleia Legislativa. Foi uma honra poder participar com 

vocês, agradecer a indicação da Presidência na ajuda, no aporte que vocês deram. Eu acho 

que a gente cumpriu mais uma vez uma missão, mas temos que continuar, para que ela, 

todos esses nossos anseios se transformem em lei, para que o Ministério Público possa 

tomar melhor as suas providências, para que o Tribunal de Contas do Estado possa 

aprimorar lá a sua fiscalização.  

Agradecer a presença de todos, o trabalho de todos os Srs. Deputados. Mais uma 

vez parabenizar o Thiago Auricchio, eu já fui relator algumas vezes de CPI, eu sei que, 

muitas vezes, a gente tenta acomodar todas as situações, porque todos têm as suas 

sugestões importantes. O relatório foi aprovado, ninguém contestou nada de errado, mas, 
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sim, questão de princípios, e isso é importante. Eu tenho certeza que foi uma CPI limpa, 

que não teve influência de ninguém de fora. Eu tenho certeza disso, eu acompanhei bem, 

uma CPI transparente, isso é fundamental.  

Parabéns a todos vocês, parabéns à Assembleia Legislativa, e parabéns à 

população do estado de São Paulo, que elegeu os deputados que aqui trabalham, 

representando todos vocês. Um grande abraço. 

Estamos dando por encerrada esta reunião, e esta CPI, agradecendo a todos. Muito 

obrigado.  

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


