CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE - OS'S
17ª Reunião da CPI - Organizações Sociais da Saúde - OS's 19/06/2018 às 11:30 horas no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Edmir Chedid
Item

Data

Solicitante

OBJETO

Vista

1

08/05/2018

Deputado Wellington Requerimento n° 28/2018 - Requer a convocação do Dr. David Uip, ex-Secretário de
Moura
Estado da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos
chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o
Estado e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI.

M. Vinholi, C. Neder,
C. Navarro, W. Moura,
C. Pignatari, E.
Chedid, H. Nishimoto,
B. Munhoz

2

17/05/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 51/2018 - Requer seja convidado o Prof. Dr. David Uip, ex-Secretário de M. Vinholi, C. Neder,
Estado da Saúde e atual Diretor da Faculdade de Medicina do ABC, para prestar C . P i g n a t a r i , E .
esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI.
Chedid, H. Nishimoto,
F. Capez, B. Munhoz

3

17/05/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 52/2018 - Requer seja convidado o Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, C. Navarro, C. Neder,
Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, para prestar esclarecimentos e ser ouvido C . P i g n a t a r i , E .
nesta CPI.
Chedid, C. de
Madureira, F. Capez,
B. Munhoz

4

17/05/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 54/2018 - Requer seja convidado o Dr. Márcio Cidade Gomes, exCoordenador de Saúde da Coordenadoria de Gestão e Contratos de Serviços de Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde, e atual Chefe de gabinete do IAMSPE, para prestar
esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI.

5

22/05/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 61/2018 - Requer seja convidado o Sr. Antônio Carlos de Oliveira, C. Pignatari, C. Neder,
Superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, para que seja H . N i s h i m o t o , E .
ouvido sobre as ações desenvolvidas pela entidade qualificada como OSS, solicitando que C h e d i d , F . C a p e z
traga informações sobre os municípios em que atua, em especial envolvendo os contratos
firmados com os Municípios de Barueri e Ribeirão Pires.

M. Vinholi, C. Neder,
C. Pignatari; E.
Chedid, C. de
Madureira, D. Zaia

6

22/05/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 62/2018 - Requer seja convocado o Dr. Cleudson Garcia Montali, médico C. Pignatari, C. Neder,
anestesiologista registrado no CREMESP, CRM n° 106.551, ex-diretor clínico da Santa H . N i s h i m o t o , E .
Casa de Birigui e ex-diretor do Departamento Regional de Saúde II, de Araçatuba, a fim de C h e d i d , F . C a p e z
que compareça à CPI para prestar esclarecimentos sobre as ações que desenvolve
representando a OSS Santa Casa de Misericórdia de Birigui, trazendo informações
detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados, cíveis, criminais ou
administrativos, bem como judiciais, que envolvam a instituição e o Dr. Cleudson Garcia
Montali.

7

11/06/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 68/2018 - Requer seja convidado o Sr. Presidente do Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP, Dr. Lavínio Nilton Camarim, a fim de
que compareça à CPI para prestar esclarecimentos e trazer informações sobre a atuação do
Conselho junto às Organizações Sociais de Saúde, em especial fiscalizações realizadas,
providências adotadas e relação com empresas médicas subcontratadas como pessoas
jurídicas.

8

13/06/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 69/2018 - Requer seja convidado o Sr. Diretor Geral da Fundação
Faculdade de Medicina da USP - FFM, Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, a fim de que
compareça à CPI para prestar esclarecimentos e trazer informações sobre a atuação dessa
Organização Social de Saúde junto ao Poder Público.

9

13/06/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 70/2018 - Requer seja convidado o Sr. Presidente do Tribunal de Contas
da União - TCU, Ministro Raimundo Carreiro, a fim de que compareça à CPI para prestar
esclarecimentos e trazer informações sobre a atuação do Tribunal de Contas da União junto
às Organizaçãoes Sociais de Saúde, em especial fiscalizações realizadas em face do uso de
recursos da União.

10

15/06/2018

Deputado
Chedid

E d m i r Requerimento n° 75/2018 - Requer seja convocado o Sr. Sebastião Sérgio Silva,
Superintendente da Organização Social da Santa Casa de Andradina, que detém contratos
de gestão para gerenciamento de Ambulatório Médico de Especialidades e Pronto Socorros
em municípios do interior do Estado de São Paulo, com o objetivo de prestar informações e
esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI.

11

15/06/2018

Deputado
Chedid

E d m i r Requerimento n° 76/2018 - Requer seja convocado o Sr. Antonio Fabio Óbice, Diretor
Administrativo da Organização Social da Santa Casa de Andradina, que detém contratos de
gestão para gerenciamento de Ambulatório Médico de Especialidades e Pronto Socorros
em municípios do interior do Estado de São Paulo, com o objetivo de prestar informações e
esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI.

12

15/06/2018

Deputado
Chedid

E d m i r Requerimento n° 73/2018 - Requer seja solicitada à Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa providências para contratação de perito em auditoria de gestão no terceiro setor
para realizar análise das informações sobre execução dos contratos de gestão de serviços de
saúde apresentados a esta CPI, compreendendo prestação de contas, informações sobre
fiscalização, auditorias de conteúdo contábil financeiro e documentos de outras naturezas
pertinentes ao tema, sem que a referida contratação gere ônus para a Assembleia
Legislativa, devendo ser prestada de forma voluntária e gratuita, por profissional
selecionado através de chamamento público, nos termos da lei específica.

13

15/06/2018

Deputado
Chedid

E d m i r Requerimento n° 74/2018 - Requer, nos termos regimentais, que a CPI, em parceria com o
Instituto do Legislativo Paulista - ILP, promova um seminário com a participação das
universidades, órgãos de controle interno e externo e especialistas, para debater a legislação
e normas correlatas às organizações sociais e aos contratos de gestão, bem como as
propostas legislativas estaduais e federais que tratam da matéria, com o objetivo de discutir
e contribuir com propostas para aprimorá-las e produzir um estudo que possa subsidiar os
trabalhos desta CPI.

14

09/05/2018

Deputado Wellington Requerimento n° 34/2018 - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Praia Grande,
Moura
no que tange ao Contrato de Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE
PRAIA GRANDE, celebrado entre a Prefeitura de Praia Grande e a FUNDAÇÃO ABC,
que envie os seguintes documentos:
a. Relatórios Contábeis e Financeiros;
b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade;
c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes;
d. Descrição de Serviços da Unidade.

15

23/05/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 63/2018 - item b: Solicita que a CPI das OSS não interrompa os seus M. Vinholi, R. Morais,
trabalhos durante o recesso parlamentar de julho.
E. Chedid, D. Zaia

M. Vinholi, W. Moura,
R. Morais, C. Neder,
E. Chedid, C.
Pignatari,
H.
Nishimoto, F. Capez

16

14/06/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 71/2018 - Propõe que, no uso dos poderes constitucionalmente atribuídos
à CPI e tomando como base a Lei de Acesso a Informação (Lei n.° 12.527/2011) e
recomendações do Tribunal de Contas do Estado, com o suporte da Procuradoria da Alesp,
ingressemos com ação junto ao Poder Judiciário para que as Organizações Sociais de
Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
ofereçam a essa CPI e tornem públicos os dados referentes à remuneração individual dos
dirigentes de cada um das Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão
ou convênio com o ente público, incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido
ou aposentado), verbas remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e sob
diferentes modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015.

17

14/06/2018

Deputado Carlos Neder Requerimento n° 72/2018 - Requer que, no uso dos poderes constitucionalmente atribuídos
à CPI e tomando como base a Lei de Acesso a Informação (Lei n.° 12.527/2011) e
recomendações do Tribunal de Contas do Estado, seja solicitado à Secretaria de Estado da
Saúde e à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo que tornem públicos e encaminhem
a esta CPI os dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada um das
Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou convênio com o ente
público, incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido ou aposentado), verbas
remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes modalidades
de contrato, a partir de 15 de março de 2015.

