CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE - OS'S
2ª Reunião da CPI - Organizações Sociais da Saúde - OS's 18/04/2018 às 13:00 horas no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Edmir Chedid
Item

Data

Solicitante

OBJETO

1

16/04/2018

Deputado
Chedid

E d m i r Requerimento nº 1/2018 - Requer o envio de convite ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Renato Martins da Costa, Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, para que compareça à CPI com o objetivo de explanar e prestar
esclarecimentos sobre legislação, instruções, posicionamentos e outros aspectos
relacionados às análises das licitações e execução das contratações promovidas pelas
administrações públicas municipais e estadual para gestão de equipamentos e serviços de
saúde por organizações sociais.

2

16/04/2018

Deputado
Chedid

E d m i r Requerimento nº 2/2018 - Requer a convocação da Sra. Eliana Radesca Alvares Pereira de
Carvalho, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ou seu respectivo sucessor no referido órgão
(se for o caso), com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre as atividades relacionadas
às convocações públicas, contratação, gerenciamento e fiscalização dos contratos firmados
com organizações sociais para gestão de equipamentos e/ou serviços de saúde pelo governo
do Estado de São Paulo.

3

16/04/2018

Deputado Cezinha de Requerimento nº 3/2018 - Requer seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde as atas
Madureira
das reuniões dos anos de 2016 e 2017 da Comissão de Gestão de Contratos de Serviços de
Saúde - CGCSS, que realiza o acompanhamento dos Contratos de Gestão celebrados com
as Organizações Sociais de Saúde (OSS) no Estado de São Paulo.

4

16/04/2018

Deputado Cezinha de Requerimento nº 4/2018 - Requer seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde os
Madureira
relatórios apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde CGCSS, que realiza o acompanhamento dos Contratos de Gestão celebrados com as OSS
no Estado de São Paulo nos anos de 2016 e 2017.

Vista

5

16/04/2018

Deputado Cezinha
Madureira

d e Requerimento nº 5/2018 Requer o envio de convite ao
Dr. Haino Burmester,
Coordenador de Recursos
Humanos da Secretaria de
Estado da Saúde, para prestar
informações sobre o tema
objeto desta CPI.

