CPI - QUARTEIRIZAÇÕES
14ª Reunião da CPI - Quarteirizações 16/09/2020 às 10:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Edmir Chedid
Item

Data

Solicitante

OBJETO

1

04/09/2020

Deputado
Chedid

E d m i r Requerimento n.º 48 - Requer, nos termos do artigo 34-A do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa, a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo de
funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Ato do Presidente n.º 05,
de 03/02/2020, e constituída pelo Ato do Presidente n.º 24, de 11/03/2020, para "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".

2

08/09/2020

Deputado Wellington Requerimento n.º 49 - Requer seja solicitado ao Sr. Wellington da Silva Pinto, Diretor
Moura
Presidente da Organização Social Pró Vida, que traga todos os contratos quarteirizados e
respectivos aditivos, durante todo o período de seu ato de gestão nas unidades hospitalares
e de saúde em todo o Estado de São Paulo, com objetivo de prestar informações a esta CPI.

3

08/09/2020

Deputado Wellington Requerimento n.º 50 - Requer a intimação do Sr. Cláudio Alves França, Presidente do
Moura
Instituto de Atenção Básica e Avançada de Saúde - Iabas, para que traga cópias de todos os
contratos com escritórios de advocacia realizados desde o início da prestação de serviços
médicos em São Paulo, com objetivo de prestar informações a esta CPI.

Vista

4

10/09/2020

D e p u t a d a J a n a í n a Requerimento n.º 51 - Requer seja oficiado ao Senhor Wilson Modesto Pollara,
Paschoal
Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São
Paulo - IAMSPE, a fim de que forneça a esta CPI os documentos e informações seguintes
acerca dos laboratórios contratados pelo instituto:
1) Contratos firmados pelo IAMSPE com laboratórios privados, principalmente aqueles
existentes com o laboratório Biofast, bem como eventuais termos aditivos;
2) Nome dos representantes do laboratório Biofast;
3) Relação dos exames realizados pelo laboratório do HSPE e pelos laboratórios privados
contratados, indicando número, tipo e valor;
4) Número de servidores públicos que atuam no laboratório do HSPE;
5) Motivo pelo qual os exames que eram realizados pelo laboratório do HSPE estão sendo
transferidos ao laboratório Biofast ou, eventualmente, outro laboratório privado.

5

11/09/2020

Deputado
Américo

J o s é Requerimento n.º 52 - Requer seja convocado o Sr. Pablo Henrique de Souza Bezerra ,
sócio das empresas CLÍNICA MÉDICA SÃO FRANCISCO MOGI DAS CRUZES LTDA. E SÃO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ou em sua ausência, as
pessoas que possam representar tais empresas, para que explane a esta CPI,
presencialmente ou ainda que por via remota, sobre contratos de prestação de serviços
médicos firmado com a Organização Social "Fundação do ABC", entre outros temas.

