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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS 

24.05.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – ...Da Comissão de 

Assuntos Metropolitanos e Municipais. Havendo número regimental, declaro abertos os 

trabalhos da reunião especial de eleição do Presidente e vice-presidente da Comissão de 

Assuntos Metropolitanos e Municipais.  

Registramos a presença dos seguintes deputados: Celino Cardoso; deputado 

Coronel Telhada, por enquanto na Presidência dos trabalhos; Hélio Nishimoto; Carlos 

Neder; Luiz Turco; Junior Aprillanti; Marta Costa; Fernando Cury; Paulo Correa Jr.; 

Clélia Gomes; Roberto Moraes; Alencar Santana Braga; e Roberto Tripoli. Mais algum 

deputado que eu não esteja vendo por aqui?  

Sejam todos bem-vindos. Então, iniciando os nossos trabalhos, Fernando, tudo 

ok? Iniciando os nossos trabalhos eu consulto os Srs. Deputados se há indicação para 

ocupar o cargo de Presidente da Comissão. 

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, 

deputado Fernando Cury.  

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS - Eu gostaria, antes de fazer a indicação do 

deputado Paulo, de comunicar a todos os pares, aos nossos deputados que, felizmente, 

com o acordo nosso do partido, dentro do nosso bloco parlamentar e as lideranças, é 

com muita alegria e muita satisfação que chegamos nesse acordo e eu gostaria de fazer a 

indicação do deputado Paulo Correa para que seja Presidente desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Perfeito. Muito 

obrigado, Sr. Deputado. Indicação do deputado Paulo Correa Jr. Há mais alguma 

indicação? Mais algum nome? Coloco em votação o nome do Sr. Deputado Paulo 

Correa Jr. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Fica eleito o deputado Paulo Correa Jr. como presidente da Comissão de 
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Assuntos Metropolitanos e Municipais. Convido o deputado Paulo Correa Jr. para 

assumir a partir deste momento como Presidente da nossa Comissão.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Paulo Correa Jr.  

 

* * * 

 

O SR. CELINO CARDOSO – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Assumindo a 

Presidência dos trabalhos. Eu queria, antes de passar a palavra, pela ordem, para o 

deputado Celino, agradecer em primeiro lugar a indicação do bloco parlamentar que 

veio do nosso líder. Agradecer a todos os membros do nosso bloco parlamentar e 

agradecer todos os componentes e membros desta Comissão que nos elegeu, que nos 

confiou a eleição da Presidência. 

Em especial deixar por último a grandeza que eu vejo deste Parlamentar que é o 

Fernando Cury. Ele tinha tudo para estar sentado aqui para presidir, mas com a sua 

grandeza, com o entendimento que eu acho que é esta é a maior grandeza que tem no ser 

humano dentro de um Parlamento é quando conseguimos construir a união e a unidade 

dos colegas, das bancadas, dos partidos e até mesmo de um bloco Parlamentar.  

E, aprendemos a cada dia com a grandeza do deputado Fernando Cury que 

trabalhou muito, teve muita pressão até mesmo de pessoas que tinham muito interesse, 

que o Fernando ajudasse com os trabalhos aqui, mas o Fernando foi muito sensível a 

todos nós e eu quero fazer esse agradecimento. Fernando, dizer que darei o meu melhor 

e a minha responsabilidade só aumenta, então eu quero lhe agradecer pela sensibilidade. 

Agradecer o PPS, o líder Roberto Moraes que aqui está. E também que articularam 

bastante e conversamos muito.  

Então, Fernando, conte comigo, parabéns pela sua articulação, parabéns pelo seu 

desprendimento, parabéns pela sua humildade e, com certeza, a sua região, a região de 

Botucatu, com certeza será um grande deputado que é assim que nós ensinamos a 

construir os líderes. Então, muito obrigado. Constar a presença do deputado Márcio 
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Camargo, o deputado Jooji Hato, também do deputado Carlos Cezar e do deputado 

Marco Vinholi. Pela ordem, deputado Celino.  

 

O SR. CELINO CARDOSO – PSDB – Sr. Presidente, somente para 

cumprimenta-lo, parabeniza-lo por V. Exa. ter conseguido com os nossos pares esse 

consenso. Desejar boa sorte, dizer que nós temos certeza que V. Exa. vai desenvolver 

muito bem um trabalho de Presidente dessa importante Comissão. 

Eu queria também cumprimentar o Fernando Cury pela grandeza dele como V. 

Exa. disse de abrir mão, eu acho que todos nós temos os nossos projetos pessoais e isso 

é legítimo, mas é importante termos a sensibilidade de perceber que em alguns 

momentos nós temos que abrir mão dos nossos projetos em função de uma situação que 

possa se desenvolver de uma forma melhor. 

E, aqui o consenso é melhor para todos nós. Parabéns, Fernando. Parabéns, V. 

Exa. que Deus abençoe. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Obrigado, deputado 

Celino. Pela ordem, deputado Hélio Nishimoto.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - Primeiramente quero cumprimentar a 

todos, V. Exa. o novo Presidente. Cumprimentar porque V. Exa. faz parte de uma das 

regiões metropolitanas mais pungentes do nosso estado, que compõe a macro metrópole 

paulista e eu sei que fará bem esse trabalho de liderar a nossa Comissão.  

Importante Comissão de assuntos Metropolitanos e Municipais também. E ao 

mesmo tempo, elogiar a postura que é correta do deputado Fernando Cury, que, desde o 

início foi muito correta e nos procurou inclusive para pedir apoio e eu manifestei total 

apoio a ele pela competência que já conhecemos, mas esse acordo é muito melhor.  

Vocês demonstram muita maturidade ao fazer esse acordo em alto nível. Então 

parabéns, tem a minha contribuição aqui sempre nessa Comissão, eu faço parte também 

de uma região metropolitana que é de São José dos Campos e do litoral Norte e eu 

quero de todas as formas contribuir e também ver o que conseguimos de bom para as 

nossas regiões metropolitanas.  

E, eu faço parte também de uma outra Comissão de assuntos desportivos, então, 

daqui a pouco me retirarei e não sei se teremos ainda a votação para vice-presidente, se 
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tem eu gostaria até de participar antes de me dirigir a outra Comissão. Então, eu 

parabenizo e agradeço.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Ok, pela ordem, 

deputada Clélia Gomes.  

 

A SRA. CLÉLIA GOMES – PHS – Sr. Presidente, primeiramente parabeniza-

lo. Eu acredito que a Comissão de assuntos metropolitanos está em boas mãos e eu 

quero agradecer ao Fernando pela nobreza dele, do trabalho e quero que o senhor conte 

comigo. O Fernando também, para estarmos trabalhando da melhor forma na Comissão. 

Parabéns, Presidente, V. Exa. merece.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Obrigado, deputada.  

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

A SRA. CLÉLIA GOMES – PHS – Sr. Presidente, eu tenho outra Comissão... 

 

O SR. - ... Se nós pudéssemos votar o vice-presidente. 

 

A SRA. CLÉLIA GOMES – PHS – Não teria como votarmos logo o vice-

presidente? E depois todo mundo fala? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Sim, só peço para o 

senhor... Tudo bem, deputado Fernando? 

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS - Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Vossa Excelência 

aguarda? Então, agora passemos para a eleição do vice-presidente da Comissão de 

Assuntos Metropolitanos e Municipais. Consulto os senhores deputados se há indicação 

para ocupar o cargo de vice-presidente da Comissão. 

 

O SR. - Pela ordem. 
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O SR. - Pela ordem. Opa, por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Fernando Cury.  

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS - Também faço com satisfação aqui e com 

grande alegria, cumprindo também um acordo e um compromisso nosso nesta 

Comissão. Daqueles que nos declararam o apoio e que fazem parte do nosso ciclo, da 

nossa Comissão e fico muito feliz em indicar, queria indicar aqui o deputado Carlos 

Neder para ser o vice-presidente desta Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Ok, coloco em 

votação o nome. Tem mais alguma indicação? Não havendo outra indicação, coloco em 

votação o nome do Sr. Deputado Carlos Neder. Os Srs. Deputados que estiverem de 

acordo permaneçam como se encontram. (Pausa). Fica eleito o Sr. Deputado Carlos 

Neder, vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. - Primeiro... 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – ... Pela ordem, 

deputado Fernando Cury... 

 

O SR. – Vamos deixar o nosso vice-presidente eleito... 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – ... Sim, passo a 

palavra ao nosso vice-presidente. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT - Presidente, eu queria em primeiro lugar 

elogiar o acordo feito. Nós estávamos aguardando esse tipo de acordo e corretamente a 
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bancada do Partido dos Trabalhadores fez aqui a defesa, porque eu acho que é benéfica 

para o trabalho desta Comissão. Elogiar o nosso líder, o deputado Alencar Santana, que 

se empenhou também para que fosse possível esse entendimento e particularmente ao 

deputado Fernando Cury que é vice coordenador da Frente Parlamentar pela duplicação 

da rodovia SP 255 e que tem ajudado muito também esse trabalho no interior do estado. 

Quero cumprimentar a V. Exa. pela escolha como Presidente de uma Comissão 

que vem se construindo cada vez mais uma Comissão importante, tendo novas 

prerrogativas e atribuições e a todos membros faremos um bom trabalho aqui. Muito 

obrigado.  

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Márcio Camargo.  

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC – Bom, em primeiro lugar parabeniza-lo 

pela vitória, Paulo Correa. Cumprimentar o Carlos Neder também, vice e cumprimentar 

o meu amigo, o Fernando Cury que em um bom entendimento, temos V. Exa. como 

Presidente. Eu espero que façamos um trabalho bem melhor que a gestão anterior, que 

foi muito morna nessa Comissão, a gestão anterior.  

E, precisamos trabalhar mais, convocar quem deve ser convocado, tenho certeza 

que V. Exa. vai ser imparcial e convidar mesmo os secretários para prestar 

esclarecimentos para nós, porque a população está nos pedindo e eu acho que na última 

gestão tivemos duas ou três reuniões só como essa, então nós esperamos bastante de V. 

Exa., pode contar conosco. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Alencar.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT – Primeiro cumprimentar a todos 

os deputados, cumprimentar ao Presidente Paulo Correa e desejar sucesso aí na 

condução dos trabalhos. Essa, como foi dita essa Comissão ganha um poder a mais a 
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partir desse biênio, que é cuidar mais também dos transportes metropolitanos que 

afetam as regiões aqui no estado de São Paulo, milhares de pessoas diariamente. Quero 

cumprimentar também ao Fernando Cury e tanto o Paulo quanto o Fernando procuraram 

a nossa bancada mais de uma vez, e dizer aqui, dar o testemunho que ambos foram 

super respeitosos no trato e na conversa.  

Nós tínhamos um compromisso a partir da eleição da Mesa, onde a candidatura 

depois do Fernando Cury foi confirmada ontem para nós que seria essa, e o Paulo 

também entendeu o nosso posicionamento quando conversamos sobre isso, e, hoje, 

houve um entendimento entre ambos, enfim, entre o bloco e mesmo assim, agradecer o 

respeito também em que houve o acordo com a nossa bancada para garantir a vista.  

Então, parabeniza-los pela postura, todos os demais deputados e cumprimentar o 

Neder e o Turco, em especial ao Neder que passa a ser o vice-presidente desta Comissão 

que vai representar a bancada do PT ao lado do Turco nos trabalhos. Então, parabenizar 

a todos. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Jooji Hato.  

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB – Só para cumprimenta-lo meu caro Presidente 

Paulo Correa, da alegria de ver todos os companheiros em uma... Buscando um 

consenso que foi extremamente importante, eu quero parabenizar também o nosso Cury, 

quando ele falou comigo, já tinha comprometido com o Presidente, com V. Exa. e isso 

com certeza, se não tivesse a candidatura dele, eu estaria... Eu daria o meu voto à você, 

viu, Cury? Fernando.  

Então, eu quero desejar muita sorte, essa Comissão precisa do trabalho de todos 

vocês, parabéns a todos os deputados aqui presentes, obrigado. 

 

O SR. JUNIOR APRILLANTI – PSB - Obrigado, deputado.  

 

O SR. JUNIOR APRILLANTI – PSB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Junior Aprillanti. 
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O SR. JUNIOR APRILLANTI – PSB - Bom, saudar a todos os parlamentares 

presentes aqui, em especial o novo Presidente, Paulo Correa, parabéns pela condução 

dos trabalhos, Carlos Neder também pela vice-presidência. Deixa registrado o Fernando 

Cury que também estava pleiteando a Presidência, mas com muita sabedoria, com muito 

diálogo, com muita conversa, conseguiu construir essa unanimidade hoje aqui. E, a 

unidade dessa Comissão tão importante para a Casa e para os assuntos que vamos tratar 

no próximo biênio.  

Conte comigo, estou à disposição e parabéns a todos. Sucesso nessa nova 

empreitada, ao Paulo e ao Carlos Neder. 

 

O SR. - Obrigado. 

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Fernando Cury.  

 

O SR. – Por gentileza, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Deputado, Hélio 

Nishimoto com a palavra.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - Cumprimentando novamente V. Exa. 

deputado Paulo Correa, Carlos Neder pela vice-presidência desta Comissão importante. 

E, cumprimentar novamente ao Fernando Cury por ter aberto mão e eu sei que o senhor 

vai ocupar espaços tão ou até mais importantes, então, eu faço votos para que continue 

prestando esse serviço a nossa Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, 

ocupando funções estratégicas. 

Vossa Excelência tem todo o mérito e condições para isso, mas eu queria 

também verificar com V. Exa., Sr. Presidente Deputado Paulo Correa, se há previsão de 

quando teremos as reuniões, se o horário e frequência já estão previstos. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Esse será o próximo 

item da nossa pauta, deputado, eu colocarei em sugestão para que os senhores... Para 

que entremos em um consenso no melhor dia e horário. Pela ordem, deputado Fernando 

Cury. 

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS - Agora, já eleito, eu terei a oportunidade de 

fazer a indicação do deputado Paulo, eleito Presidente desta Comissão, o deputado 

Carlos Neder eleito vice-presidente desta Comissão, eu queria em nome do deputado 

Hélio aqui agradecer a bancada do PSDB que estava conosco neste acordo da 

Presidência e o nobre deputado Carlos Neder, a bancada do PT, que estava conosco e 

que eu tenho certeza que a unidade dessa Casa, a estabilidade desta Casa e o 

companheirismo desta Casa tem que prevalecer sempre em detrimento as nossas 

vaidades pessoais e o anseio individual de cada um. 

Foi nesse âmbito que eu procurei conversar e conversamos exaustivamente, eu e 

o deputado Paulo, o deputado Carlos Cezar que é o líder do nosso bloco. O Presidente 

Cauê, com todos aqueles que nos deram o apoio e que provavelmente teriam as 

condições de poder estar à Frente da Comissão, mas eu acho que tivemos a decisão 

acertada de poder entrar nesse consenso, nesse acordo com o deputado Paulo. 

É um deputado que queria muito e eu tenho certeza que através dessa vontade 

vai fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho nessa Comissão, ancorado por nós, para 

que nós possamos dar todo o suporte necessário. Tenho certeza que não tínhamos e não 

temos nada pessoal, não é Paulo? Conversamos muito, eu e você, ainda que tivéssemos 

uma disputa voto a voto.  

Mas, aquela vontade de cada um cumprir o dever do mandato através das ações 

da Comissão. Então, eu tenho certeza que tomei a decisão certa, eu espero poder 

contribuir, colaborar com as suas ações e eu espero que esse espírito de entendimento e 

de diálogo prevaleça não só nessa Comissão, mas também em outras e no andar aqui da 

Casa, de uma forma geral.  

Eu estou muito feliz com o que aconteceu hoje, de ter honrado, agradeço a V. 

Exa. por ter honrado o compromisso que nós tínhamos da vice-presidência com a 

bancada do PT que foi honrada aqui, está aqui o deputado Carlos Neder como vice-

presidente e que foi uma alegria poder fazer a indicação sua, tanto a do Neder para que 

pudéssemos dar andamento naquilo que achávamos que era importante para essa 

Comissão.  
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Parabéns a vocês, e que nós tenhamos muitos frutos positivos aqui de trabalho, 

nesse âmbito da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais.  

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Mais uma vez eu 

agradeço ao deputado Fernando Cury, dizer aos senhores que eu sou da cidade de 

Santos, cidade esta que é a sede, vamos dizer, da nossa região metropolitana da Baixada 

Santista, que é a primeira região metropolitana do estado de São Paulo.  

Mas, não por isso darei atenção apenas para essa região e sim para todas as 

regiões metropolitanas que temos no estado de São Paulo, e deixando já para os 

senhores uma sugestão que na próxima reunião nós possamos indicar a preferência e o 

dia das reuniões que tem na minha região eu chamo CONDESB, em outras regiões tem 

um nome diferente, para que nós possamos através desta Comissão fazer as visitas a 

essas instituições, a esse órgão e ouvir as demandas que cada região metropolitana tem, 

para que possamos aprender mais sobre as regiões metropolitanas do estado de São 

Paulo.  

Eu particularmente faço questão de que façamos uma reunião, tanto na Baixada 

Santista, no CONDESB, como também na região que eu tenho parte de vínculo com o 

litoral norte, que é a sua região. E eu peço aos senhores que se tem uma indicação para 

que possamos fazer uma visita, os membros da Comissão a essas regiões, que 

protocolem essa Comissão, para que possamos ter este assunto em pauta para a próxima 

reunião. 

Eu passo agora a definição do horário e o dia das nossas reuniões das 

Comissões. Então, eu tenho a princípio como uma sugestão o dia de terça-feira, claro 

que nós temos o Colégio de Líderes, mas ele dá início das 14 e 30 até às 15. Então, a 

minha sugestão seria de terças-feiras às 14 horas. Se os senhores têm outra sugestão 

melhor que essa, que os senhores coloquem aqui para que possamos discutir o que os 

senhores acham? Terça às 14? Está ruim? 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Jooji Hato.  

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB – Então, se essa Comissão iniciar às 14 horas eu 

acho um bom horário, só que eu tenho uma emenda na modificação do regimento 
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interno e eu queria contar com o apoio de todos os senhores, para nós termos um 

pouquinho mais de tempo. 

Então, a sessão iniciando às 15 horas e não às 14 e 30. Então tem uma hora da 

reunião da Comissão Metropolitana. Acho que isso dá margem para resolvermos em 

uma hora, talvez quase todos os problemas, todos os projetos que caem aqui nessa 

Comissão, então eu queria contar com o apoio de vocês para que nós fizemos as sessões 

plenárias iniciando às 15 horas, para que dê mais tempo às Comissões. É esse o apoio 

que eu peço a todos os deputados dessa Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Vamos colocar em 

discussão então a proposta do deputado Jooji Hato, que da minha parte também sem 

problema nenhum às 15. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Hélio Nishimoto.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - Quanto ao horário eu sei que vai ter, eu 

acho que conflitos com outras Comissões, isso é natural, mas eu acho que é uma 

sugestão válida e boa, às 14 horas, talvez pedindo para as Secretarias das Comissões 

para ver a possibilidade de um entendimento, porque nós temos várias Comissões, 

inclusive a de saúde, a qual eu faço parte, que começa às 15 para às duas. Às 13 e 45. Se 

houver talvez alternância, que nem todas ocorrem semanalmente, com muita frequência 

as reuniões ocorrem quinzenalmente.  

Então, talvez o entendimento entre as Comissões, para que tenhamos uma 

possibilidade maior de ter quórum, seja interessante propor. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Deputado Hélio, aqui 

a nossa Assessoria da Comissão está sugerindo que o melhor horário, o ideal seria às 15 

mesmo, por quê? Porque nós temos às 14 e às 14 e 30 a Comissão de Saúde, Meio 

Ambiente, Educação, e às vezes, CCJ. Então, quarta é o pior dia. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - Tem mais? 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Tem muito mais 

Comissões. Às 15 para... ou seja, às 14 e 45, é esse o horário que o senhor está 

sugerindo? 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - Não, poderia ser às 15, não tem 

problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Às 15? 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - O que eu pediria, Sr. Presidente, é 

tentar com as várias Comissões algum acordo para que ocorra uma alternância, porque 

muitas dessas Comissões ocorrem quinzenalmente ou de duas em duas semanas, de 14 

em 14 dias. E, talvez, se puder, fazer essa alternância, uma semana uma Comissão se 

reúne em um horário e na outra semana nesse mesmo horário ocorre outra Comissão, 

porque senão vai acabar conflitando inevitavelmente e perdendo as chances de 

participar de mais Comissões das quais fazemos parte.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Deputado, pode ficar 

tranquilo que essa Presidência irá entrar em contato com o Presidente da Casa, que eu 

acho que é a pessoa mais indicada para sentarmos com os Presidentes das Comissões e 

organizarmos um quadro de horários para que não conflitem os horários. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, deputado 

Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Da mesma forma que o deputado Hélio 

Nishimoto, não sei se o deputado Jooji Hato também, faço parte da Comissão de Saúde 

e sempre as terças às 13 e 45. Então para nós ficaria impraticável. Eu acho que essa 

ideia de fazermos às 15 horas seria mais adequada. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR – PEN – Então perfeito, às 15 

horas, às terças-feiras 15 horas. Correto? Em discussão. Em votação. (Pausa.) 

Aprovado. Bom, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.  

 

* * * 


