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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE SAÚDE 

11.04.2017 

 

O SR. – Número regimental. Declaro aberta a reunião especial de eleição de 

Presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde, para o segundo biênio da 18ª 

legislatura. Antes de obter e promover o objeto dessa reunião que foi convocada para 

que sejam eleitos o novo Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa 

de São Paulo e o seu vice-presidente para o biênio de 2017 a 2019. 

Peço licença rapidamente para fazer aos nobres deputados e deputadas, aos 

funcionários, servidores e profissionais da imprensa um breve relato do que esta 

Comissão realizou no biênio de 2015 a 2017, tendo este parlamentar como o seu 

Presidente e o deputado Gil Lancaster como o seu vice-presidente.  

Foram analisadas em 2015 as seguintes proposituras, PLs aprovados: 60, moções 

aprovadas: cinco. Em 2016, PLs aprovados 91. Em 2017, 27 moções aprovadas. Em 

2016, 13 em 2017, uma. E, processos um. Arquivadas sete PLs em 2015, seis em 2016 e 

nenhuma em 2017. Aprovadas assim como as moções de 2015 e nenhuma em 2016 E 

nenhuma em 2017. A relatoria especial em 2015 tivemos um PL, ofícios expedidos em 

2015, 10. Em 2016, 81. Em 2017, 16.  

Recebidos, 34. 41 em 2016 e cinco em 2017. Requerimentos, aprovados em 

2015, 13, em 2016, 15 e 2017, dois. Rejeitados, dois em 2015, dois em 2016 e duas mil 

em 2017. Audiências públicas, em 2015 foram duas, em 2016, oito e em 2017 uma, com 

mais duas agendadas para abril. Visitas foram feitas três em 2015 e uma em 2017, ao 

longo desses dois anos a Comissão de Saúde deste que é o maior Parlamento da 

América do Sul analisou e votou proposituras com os mais diversos temas na área da 

saúde e de interesses da nossa sociedade. 

Outros temas também importantes para a população foram levados ao debate 

através de audiências públicas como: prevenção do câncer masculino através do 

Instituto Lado a Lado pela Vida; orçamento da Secretaria Estadual de Saúde e repasses 

de recursos do SUS aos municípios; discussão sobre o atendimento gratuito a animais 

por veterinários, situação da SUCEM em avaliação do PLC 01 de 2016, de autoria do 

senhor governador; debate e divulgação do plano estadual de saúde para o período de 

2016 e 2019 e das propostas aprovadas na sétima conferência estadual de saúde. 
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Equiparação salarial entre profissionais cirurgiões dentistas e médicos do estado de São 

Paulo, atuação do programa de banimento ao amianto no Brasil, formação de 

profissionais de enfermagem na modalidade de ensino a distância. Ensino a distância na 

área da saúde e a crise do hospital universitário da USP.  

Atualização dos valores de bolsas de residência do estado de São Paulo, e os 

malefícios do benzeno e a saúde do trabalhador. Agendadas para abril, a discussão sobre 

a situação da SUCEM e a sua atuação no combate as arboviroses ocorridas nesta terça-

feira sobre a presidência do deputado Carlos Neder. E, treze... Celebração dos 26 anos 

da lei 8.142 de 90 e o marco de democratização da gestão do SUS e do financiamento 

no próximo dia 18/04 no auditório Franco Montoro. A Comissão recebeu ainda o senhor 

secretário estadual da saúde em sete reuniões em cumprimento ao Art. 52 da 

Constituição Estadual, prestando contas de sua gestão com dados sobre projetos, 

programas, obras concluídas, obras em andamentos e projetadas e demais ações de sua 

pasta.  

Assim, resumidamente esses são alguns dados sintéticos que representam o 

trabalho desenvolvido pela Comissão de Saúde com uma atuação marcante dos senhores 

deputados, membros da Comissão cujo o trabalho continua a partir de agora com a 

eleição do seu novo Presidente que iniciaremos o processo em seguida.  

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. – Pela ordem, deputado Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT - Só acrescentar que houve uma aprovação 

da vinda de uma técnica da Secretaria da Saúde para prestar esclarecimentos aqui e 

fazer esclarecimentos do trabalho que realizam com relação ao combate de produtos 

cancerígenos, como benzeno, o mercúrio e outros. Mas, que já aprovado e ficou de vir, 

nós temos que marcar uma data de vir aqui nessa Comissão.  

 

O SR. – Eu consulto os senhores membros se há indicação de nomes para o 

cargo de Presidente da Comissão. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. – Pela ordem, deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Antes mesmo de fazer a 

indicação do nome para a Presidência, eu ouvi atentamente a fala de V. Exa. e, hoje, que 

termina o seu mandato frente à Presidência dessa Comissão que ao meu ver é uma das 

Comissões mais importantes dessa Casa e a Comissão temática mais importante e, eu 

quero cumprimentá-lo porque é uma Comissão árdua, uma Comissão difícil, uma 

Comissão muito atuante e, que, frequentemente ela tem dado ao longo do seu mandato 

enquanto Presidente a abertura para todos os seguimentos que procurou durante esse 

período esta Comissão.  

Então, neste momento eu quero cumprimentar V. Exa. pelo trabalho e também 

todos os demais membros da Comissão de Saúde, estou nesta Comissão há 15 anos, 

desde o meu primeiro mandato e estou agora no quarto. E, é com muita alegria que eu 

constato o que estou dizendo na tarde de hoje.  

E, também nesse direcionamento que faço nós precisamos realmente de alguém 

que dê continuidade ao trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo e, que, abrace essa 

Comissão com afinco, com muita dedicação porque ela precisa realmente de muita 

atuação, de muito trabalho e para isso não que os demais não mereçam, eu acredito que 

nós aqui nesta Comissão temos grandes nomes.  

Nós temos o Dr. Ulysses que faz um trabalho brilhante, uma pessoa que conhece 

e entende de saúde, que, em todos os momentos em que foi solicitado deu uma brilhante 

contribuição, o deputado Milton Vieira da mesma forma sempre incansável lutando ao 

nosso lado nesta Comissão e o deputado Marcos Martins que mesmo sendo de um 

partido de oposição nunca trouxe para esta Comissão questões partidárias, e, sim 

discutiu acima das questões partidárias a necessidade de uma saúde de qualidade para a 

população do estado de São Paulo.  

Da mesma forma o deputado Gondim que incansavelmente luta em prol das 

Santas Casas do Estado de São Paulo, um deputado aguerrido, brilhante em suas 

explanações do Plenário desta Casa, então, eu quero nesta tarde fazer a indicação do 

nome de um jovem parlamentar que tem aqui motivado e enchido de muita esperança o 

coração de todos nós que recentemente foi escolhido vice líder do governador Geraldo 

Alckmin e eu quero apontar o nome do meu querido e leal amigo e muito elegante 

deputado Cezinha de Madureira.  
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O SR. – Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. Não havendo indicação de outros nomes eu pergunto se os senhores 

deputados estão de acordo. Os que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram, aprovado. (Pausa). Declaro eleito presidente da Comissão de Saúde, o Sr. 

Deputado Cezinha da Madureira, o qual eu convido para assumir os trabalhos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade em um 

Parlamento tão importante para o Brasil, que é o Parlamento de São Paulo. A 

Assembleia Legislativa do estado São Paulo, eu sou grato ao meu Deus muito por esta 

oportunidade. Sou grato a minha liderança, aos meus líderes que me conduziram até 

esta Casa, a Igreja que eu faço parte, a Igreja Assembleia de Deus na pessoa do meu 

líder, o bispo Samuel Ferreira, que me confiou este mandato aqui junto com toda a 

nação Madureira.  

Muito grato a Deus pela vida de cada um, quero aqui nesta ocasião começar 

agradecendo aqui aos nobres colegas a partir da deputada Analice Fernandes que tem 

um brilhante trabalho há anos na área da saúde e milita no seu município e região do 

Tabuão e muitos outros municípios que tem se dedicado a fazer o melhor no seu 

mandato e aqui na Comissão de Saúde eu tenho certeza que com a sua maestria como 

experiente nesta Casa e também na área da saúde eu teria aqui inúmeros conselhos que 

vão contribuir par ao povo de São Paulo.  

Muito obrigado pela indicação, deputada Analice e pela bancada do PSDB. 

Agradecer a minha bancada do Democratas, o DEM que me confiou este trabalho aqui 

na Comissão de Saúde. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. E, é óbvio que em 

todos os momentos a minha bancada que me indicou por ser o partido e a terceira 

bancada eleita nessa legislatura aqui na Assembleia Legislativa e eles se reuniram para 

me indicar, para a Comissão de Saúde sendo um acordo de estar a Comissão de Saúde 

com um dos membros da bancada do Democratas. 

Então, agradeço a minha bancada na pessoa do líder Rogério Nogueira, que me 

fez estar aqui por sua indicação. Agradecer também ao deputado Gondim que está aqui 

concordando esta Presidência, ele que tem muita experiência também, o Dr. Gondim na 

área da saúde, médico, eu sei que vai contribuir muito para que não aconteça erros nessa 

Comissão. Muito obrigado pelo seu apoio, deputado, desde o primeiro momento que 

conversei com V. Exa. e, que foi muito gentil mesmo sabedor que eu não médico, não 
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sou enfermeiro, mas concordou e me abençoou para estar aqui presidindo esta 

Comissão. O deputado Celso Giglio que eu vou ter a dura e árdua missão de estar aqui 

na sua sequência e sucede-lo aqui nesta Comissão, confesso ao senhor que quando foi 

acordado para estar nesse trabalho eu e, primeira coisa, imaginei que ia ser difícil 

porque o deputado o Celso Giglio tem muita experiência como prefeito.  

É um grande parlamentar há muitos anos e deputado presidindo aqui e é doutor 

no assunto, não tinha ninguém melhor para estar aqui. Eu vou ser muito cobrado, com 

certeza, para presidir aqui a sua altura, muito obrigado pela oportunidade de terem 

alguns momentos também nessa Comissão e ter trabalhado ao seu lado. O deputado 

Marcos Martins, a dias atrás quando o procurei, tanto ele, quanto o deputado Carlos 

Neder que também é experiente na saúde e eu estou vendo aqui deputada Analice que 

eu vou ter muito trabalho aqui para discutir porque só tem médico e enfermeiro na 

saúde aqui. Quando eu lhe procurei também foi muito gentil, cauteloso e falou: 

“Cezinha, se há um acordo de bancadas é óbvio que vamos estar juntos”.  

O Dr. Ulysses que como não havia ainda falado sobre a vice-presidência, se não 

houver ninguém disposto, mesmo sem falar com ele, ele sabe que eu falei com ele e eu 

vou indicá-lo para vice-presidência, mas, hoje, já foi acertado aqui com a deputada 

Analice, que eu tenho certeza que em alguns momentos eu não puder estar ela vai somar 

muito bem junto, como em todos os trabalhos nós vamos estar juntos trabalhando aqui 

e, com certeza, vamos fazer um grande trabalho. Ao meu irmão, meu amigo, o deputado 

Milton Vieira, que Deus te abençoe, obrigado pelo apoio. 

O senhor é um grande companheiro, o senhor e toda a sua bancada, nós 

professamos do mesmo ambiente e da mesma fé e eu tenho certeza que Deus vai nos dar 

muita sabedoria e a partir dos seus conselhos já com os cabelos brancos que vão aqui 

me dar os conselhos, com certeza, para fazer o melhor aqui na Comissão de Saúde para 

a população do estado de São Paulo. 

Eu tenho certeza que todos nós juntos vamos somar para melhor contribuir com 

a população, principalmente os mais carentes do estado de São Paulo. Eu tenho a 

oportunidade de viajar por todo o estado e, 80% das demandas que a mim vem são na 

área de saúde, deputado Gondim, nós já havíamos inclusive em alguns momentos falado 

sobre isso, eu tenho certeza que com a nossa ajuda e o nosso apoio, trabalhando, 

contribuindo para que o governo consiga levar melhorias aos mais pobres, eu tenho 

certeza que vamos fazer um belíssimo trabalho. Muito obrigado a todos e pedir aqui já o 

apoio de todos os funcionários que já tem bastante experiência nessa Comissão para que 
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possamos exercer aqui um brilhante mandato e pedir paciência a vocês, porque vocês 

têm a experiência e eu vou junto com vocês presidindo, aprendendo e fazendo o melhor, 

repito, para o povo de São Paulo, muito obrigado a todos. 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Obrigado. 

Pela ordem, deputado Gondim.  

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD – Sr. Presidente, eu fiquei dois anos 

fora da Comissão de Saúde e, na realidade, eu realmente tenho visitado muitos 

hospitais. E, nesse momento eu vejo a situação crítica que passa o hospital geral de 

Ferraz de Vasconcelos, que é um hospital do governo do estado que ele ainda não se 

transformou em OS, não consegue hoje suspendendo cirurgias por falta...  

Uma hora por falta de anestesista, outra hora por falta de material hospitalar, as 

cirurgias ortopédicas por falta de material hospitalar, então, eu acho que nós vamos ter 

um trabalho bastante árduo e vamos voltar a fazer aquelas visitas e sabendo dessa 

condição e vendo que nós podemos ajudar o governador Geraldo Alckmin, ao secretário 

David Uip, eu vejo uma necessidade de indicar uma pessoa para ser a sua vice, a 

deputada Analice Fernandes, eu não pude indicá-lo, mas, eu gostaria que a deputada 

Analice Fernandes fosse a sua vice. Está indicada ela para vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Sendo 

indicada pelo deputado Gondim, uma ótima escolha, a deputada Analice Fernandes 

quem gostaria que e que estava com vontade de indicá-la era o deputado Milton Vieira, 

mas o senhor já antecedeu e acusada a presença do meu amigo também deputado Hélio 

Nishimoto, também que é membro desta Comissão, seja bem-vindo deputado Hélio 

Nishimoto, muito obrigado pelo seu apoio.  

Indicada a deputada Analice Fernandes para o cargo de vice-presidente nesta 

Comissão, senhoras e Srs. Deputados que forem favoráveis que estão de acordo 

permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado. A deputada Analice Fernandes.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, 

nobre deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Apenas, Sr. Presidente para 

agradecer a indicação feita nesse momento pelo deputado Gondim e eu já teci alguns 

comentários a respeito do deputado Gondim, e vindo desse parlamentar essa indicação 

me cobra ainda mais de responsabilidade frente ao trabalho que estaremos 

desenvolvendo nessa Comissão. E, o senhor percebe que nem bem toma posse o 

deputado Gondim já traz aqui uma tarefa... 

 

O SR. - ... Uma tarefa... 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - ... Para a próxima reunião dessa 

Comissão. E nós fizemos mesmo, muitas dessas visitas in loco e o resultado foi bastante 

satisfatório e foi interessante, eu acho que esta Comissão deve dar esta contribuição 

preciosa e nós temos hoje sim um brilhante secretário de estado e da saúde, uma pessoa 

preparadíssima. 

 

O SR. - Experiente. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - O que eu não me canso de falar 

em todas as oportunidades que tenho que foi uma grande escolha feita pelo nosso 

governador, aprendemos constantemente com ele em todos os momentos que temos a 

oportunidade de ouvi-lo nesta Comissão, mas, a Comissão de Saúde pode contribuir 

ainda mais. 

 E, já endosso o pedido do deputado Gondim que nós possamos fazer essas 

visitas com frequência para realmente in loco observarmos a atuação da Secretaria do 

Estado, e mais: trazer para o debate dentro da Comissão de Saúde toda a crise que a 

saúde em alguns momentos acaba vivenciando por falta de questões até mesmo de 

gestão e até que nós temos observado em muitas regiões do nosso estado, agradeço 

imensamente ao deputado Milton Vieira e o Dr. Ulysses, querido, amigo, médico.  

Poxa vida, o Dr. Ulysses é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e 

admiração e, que sempre que precisamos o senhor esteve conosco trazendo e dando, nos 

emprestando para todos nós o seu conhecimento precioso. Obrigado, deputado Marcos 
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Martins e ao deputado Celso Giglio mais uma vez, que nós temos aqui um grande 

professor e o deputado Celso Giglio é tudo isso para todos nós mesmo, um homem que 

teve e traz consigo a bagagem de dirigir uma das grandes cidades da região 

metropolitana que é Osasco e já teve a oportunidade de ser deputado estadual, federal, 

presidente da Polícia Militar. 

Enfim, líder da bancada do PSDB, líder do governo, então é uma pessoa querida, 

meu amigo querido, muito obrigada por endossar o nosso nome e quero a altura retribuir 

essa sua anuência e também agradecer o deputado Nishimoto por tudo e pela 

colaboração que ele certamente dará a nossa bancada, mais uma vez obrigada ao 

deputado Gondim, obrigada deputado Cezinha.  

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB - Pela ordem. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Estarei aqui trabalhando 

juntamente com Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Antes de 

passar a palavra a V. Exa. eu quero convidar a deputada Analice Fernandes para assumir 

ao meu lado o cargo da vice-presidência, até para ficar bonito na fotografia que depois 

vai ser também com a experiência dos cabelos brancos ali do deputado Celso Giglio. 

Pela ordem, nobre deputado Celso Giglio, que está na Comissão de Saúde desde 2007, 

deputada Analice. Além de, olha, muita experiência. Pela ordem. 

 

O SR. CELSO GIGLIO – PSDB - O nosso grande amigo, o deputado Gondim, 

ele é muito rápido, foi muito rápido, porque logo fez a indicação da nossa colega 

Analice e tirou de todos nós a oportunidade de fazer, porque tenho certeza de que todos 

aqui presentes gostariam de fazer, porque nós conhecemos a enfermeira Analice, a 

deputada Analice, a primeira dama Analice, uma mulher que se dedica integralmente ao 

seu trabalho e a causa pública. Aqui na Comissão de Saúde ela é muito dedicada.  

E, é vice-presidente da Casa, agora é vice-presidente da Comissão de Saúde, ela 

segue um caminho, uma trilha muito importante e eu quero acompanhá-la, eu quero 

continuar acompanhando essa trilha da Analice e vendo ela brilhar cada vez mais. Ela 

que é uma mãe de família exemplar, esposa exemplar e que completa o seu trabalho 

aqui conosco e nos dá a alegria de conviver com ela e trocar ideias e apresentar 
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propostas para o governo de São Paulo, para o povo paulista aqui na nossa Comissão e 

na Assembleia Legislativa. Então, parabéns a todos, V. Exa. é um felizardo Gondim, 

indicou Analice, parabéns, vai todo mundo atrás, foi todo mundo atrás e o Cezinha, o 

deputado Cezinha de Madureira também tem muita sorte de ter uma vice como a 

deputada Analice.  

Então, parabéns a todos, contem comigo e com a minha modesta contribuição, 

eu quero estar com vocês, muitos membros dessa Comissão são os mesmos da 

Comissão passada, e, nós entendemos perfeitamente e sabemos das dificuldades que 

temos que enfrentar, um grande abraço, Deus os proteja. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado, deputado Celso Giglio, pelas palavras. Só fazer um comentário, tecer um 

comentário ao senhor que nós não abrimos mão do senhor em todas as Comissões, a sua 

experiência conta muito para que possamos acertar nessa Comissão. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, 

nobre deputado Milton Vieira.  

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Sr. Presidente, eu queria também 

cumprimentar V. Exa. e cumprimentar a deputada Analice, que me foi tirado aqui esse 

sabor de indicá-la e eu tinha combinado, não é Analice? Mas, o Gondim, aqui você vê 

que a indicação foi unanime.  

Mas, eu queria aproveitar a oportunidade de dizer da satisfação de estar voltando 

para a Comissão de Saúde hoje, eu que fiquei... Eu era da Comissão de Saúde e, como 

troquei de partido acabei perdendo a minha posição. Mas, como a deputada Analice e eu 

não sei se tem alguém aqui que é da época de 99, V. Exa. estava Gondim, em 99? Nós 

sempre fizemos parte da Comissão de Saúde desde 99, a Analice veio depois de 2003, 

não é isso, Analice?  

Então, a Analice falou a verdade que ela sempre fez parte da Comissão de Saúde 

e onde já tivemos grandes embates aqui, deputado Itamar Borges, o senhor que também 

eu vejo que é uma pessoa ligada à Santa Casa e o Gondim, que defendem essa questão, 

mas não podemos apenas, nós vimos que foi colocado aqui o secretário o David Uip 
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muito competente, o governador dá uma atenção muito grande, mas, eu acho que a 

Comissão de Saúde falta alguma coisa ainda resgatar uma independência, eu não sei por 

motivos de ter tantas Frentes Parlamentares instaladas na Casa e parece que fica um 

assunto para lá e outro assunto para lá, mas eu acho que a Comissão ela tinha que 

aproveitar esse momento, nós vivemos um momento em que a saúde passa por 

dificuldades, não somente no estado de São Paulo, mas, em todo o Brasil, mas, poxa 

vida, a nossa Comissão é uma Comissão forte, nós temos um time forte aqui, de 

médicos, enfermeiras, eu não sou dessa área mas nós temos um trabalho social voltado 

muito para área da saúde com pessoas que nós conhecemos e queremos ajudar.  

Então, eu acho que a Comissão de Saúde ela tinha que trazer mais 

responsabilidade e termos um pouco mais de independência presidente, para podermos 

discutir diversas coisas e levar para o governador, mas, não apenas como uma Comissão 

que está ajudando, “vamos ajudar os secretários, vamos ajudar”, não, nós temos que ter 

uma posição aqui porque tem coisas que vem para cá que nós temos que definir aqui e 

daqui saem projetos, daqui saem decisões que sim vão ajudar o governo, mas uma 

questão independente e eu vou lutar para isso e quero colaborar muito, eu quero ajudar 

naquilo que for possível com toda a pouca experiência que temos, mas queremos somar. 

 

O SR. - ... Pela oportunidade... 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - ... Então, parabéns a todos vocês... 

 

O SR. - Olhe, eu, talvez, e o Itamar, todos que estão aqui devem estar vendo 

assim algumas Santas Casas fecharem, a última agora foi a Santa Casa de Palmital 

aonde o presidente da Federação das Santas Casas permitem não, o prefeito faz com que 

fechem as Santas Casas que também são referência e fazem pequenas cirurgias ou 

médias cirurgias. E aí nós ficamos bem assim, gente, até quando nós vamos conviver 

com isso? E vendo... 

 

O SR. - ... Não podemos fazer vista grossa. 

 

O SR. - ... Desgraça está chegando aí. Então, você falou muito bem, nós temos 

que marcar a posição, vamos marcar posição, vamos visitar e tentar porque às vezes saí 

um prefeito e entra o outro por causa daquilo não quer colaborar com a Santa Casa, 
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então, nosso lema é fazer esse elo, então vamos estar juntos para que possamos evitar 

que essa população sofra mais na área de saúde do que está sofrendo, é uma pena. Eu 

vou dar um exemplo, o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, fazia 700 

cirurgias infantis por mês. E eles estão fazendo 70, 100, 40, porque uns põem culpa na 

Secretaria de Saúde de São Paulo capita, outros põem culpa na Secretaria de Saúde 

Estadual. Então, tudo isso nós temos aí para levantar. Agora, o que não pode é a criança 

estarem morrendo por causa de políticas.  

O meu podem operar porque eu tenho convênio, o meu filho e o meu neto, e o 

do pobre não pode? Então nós temos que ir para cima, todos que tem aqui socialmente 

conhecem, os que são médicos e estão adaptados, são gente que gosta de gente, e os que 

são deputados gostam de gente também. E, se escolheram a Comissão de Saúde é 

porque tem essa missão e essa obrigação de verificar in loco o que está acontecendo, 

muito obrigado pelo aparte. 

 

O SR. - Só para concluir presidente, eu quero mais uma vez parabenizar a todos. 

Vamos trabalhar, dar as mãos e ir frente. Eu peço licença, eu vou ter que ir para outro 

compromisso e peço licença a todos, eu vou ter que me retirar, que Deus abençoe essa 

Comissão, vamos em frente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado, deputado. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, 

deputado, tem acusado aqui já a presença do deputado Itamar Borges e também do 

André do Padro e também o Hélio Nishimoto que já havia anunciado. Pela ordem, 

nobre deputado Itamar Borges que estive agora na sua Comissão e não tinha a 

oportunidade, não deu tempo de votar em Vossa Excelência. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB - Eu quero presidente, cumprimentá-lo e 

primeiro quero cumprimentar o Celso Giglio que deixa e fez um belo trabalho nesses 

dois anos e como sempre professor e nos orientando muito, parabéns, realmente a 
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Comissão deu uma importante contribuição nesses dois anos tendo a deputada Analice 

como vice-presidente e foi reeleita hoje, é isso?  

Era o Gil Lancaster, verdade, V. Exa. é a nossa presidente da Casa. O Gil 

Lancaster também é outro companheiro que contribuiu bastante e parabenizar o Cezinha 

da Madureira, ele é uma figura e vai alegrar bastante com esse seu estilo próprio de ser, 

as reuniões dessa Comissão e é importante porque como disse o Gondim e a deputada 

Analice que é da área e tudo, todos aqui têm uma história, o Marcos Martins foi 

presidente, o Dr. Ulysses é médico e o Hélio e o André sempre participaram com a 

experiência que tem, o Gondim é médico, todos sabem a importância dessa Comissão e 

é importante esse seu espírito para alegrar porque a saúde não está fácil. 

 

O SR. - Não está fácil.  

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB - Não está fácil de modo nenhum. O 

governo tem investido bastante, tem destinado importantes recursos muitas vezes o 

financiamento federal é insuficiente e acaba tendo deficiência e o município paga lá 

ponta e essa Comissão tem condições de criar importantes ações que melhorem esse 

ambiente e que criem políticas públicas junto com o David Uip e com o governador da 

melhor forma possível.  

Essa questão da Santa Casa é preocupante e isso que o Gondim coloca, imagina 

isso, o Presidente da federação das Santas Casas e hospitais filantrópicos do estado de 

São Paulo e presidente da confederação das Santas Casas e hospitais filantrópicos do 

Brasil das misericórdias do Brasil que é o provedor afastado da Santa Casa de Palmital, 

ele é o provedor e está afastado e o vice está no lugar dele.  

Tem a sua entidade como uma intervenção fechada por questões de 

financiamento, imagine como é o impacto disso e esse desafio é muito grande. Eu acho 

que temos muitos desafios, mas o dos hospitais filantrópicos se torna o maior deles, de 

repente, claro que essa reforma da previdência tem temas importantes, mas, de repente 

um dos temas que nós vamos ter que trazer para cá Presidente é sobre essa questão da 

isenção das filantrópicas que eu sou defensor, das verdadeiras filantrópicas e não dos 

colégios que aí fogem dessa Comissão e que não justificam e que são colégios 

fenomenais e que tem grandes lucros ou até de hospitais, com todo o respeito ao 

Einstein e ao Sírio Libanês que são grandes hospitais e fazem grandes trabalhos, mas 

que muitas vezes não tem necessidade desse benefício. 
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Mas, em contrapartida as Santas Casas e os hospitais filantrópicos não podem 

perder essa isenção como filantrópicos, porque elas já retribuem isso com uma 

prestação de serviços muito importantes para a sociedade, ficam aqui então os 

cumprimentos ao presidente, a nossa vice-presidente e estender ao Hélinho, não 

consegui chegar a tempo, o Hélio acabou de ser eleito presidente da Comissão de 

Assuntos Esportivos da Casa também, quero desejar sucesso e a todos os colegas, para 

que possamos, com certeza, conduzir um trabalho. Eu queria fazer um protesto aqui, 

uma reclamação, eu cheguei aqui e eu vi toda a equipe da Comissão da Casa e eu fiquei 

com ciúmes, porque eu não vi lá na nossa eleição, lá na nossa eleição abandonaram e eu 

não vim na sua também Hélio.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - Então, estava tudo aqui. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB - Eu queria entender porque a Comissão 

de Saúde mereceu essa presença maciça aqui. Brincadeiras à parte, um beijo, parabéns e 

sucesso querido. 

 

O SR. - Muito obrigado, Itamar. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. - Antes, porém, é que já começou a ordem do dia lá eu queria encerrar 

aqui, mas só fazer um comentário a respeito da próxima reunião da convocação dos 

horários e dias para estarmos aqui reunidos, não sei se todos concordam que continue da 

mesma forma que vinha sendo dirigida pelo deputado Celso Giglio que era às 14 horas 

da terça-feira. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Presidente, só para também fazer 

aqui um contraponto. Eu tenho um compromisso como vice-presidente e todos aqui na 

Comissão conhecem esse compromisso de abrir o plenário diariamente e nós tínhamos 
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recentemente feito um teste de fazermos as nossas reuniões às 13 horas e 30 minutos, 

que daria tempo suficiente para que deliberássemos e para que eu pudesse ir para o 

Plenário e eu queria ouvir também dos membros da Comissão se existe essa 

possibilidade de fazermos às 13 horas e 30 minutos, senão eu acabo aceitando também 

às 14 horas porque normalmente se começarmos às 14 horas em ponto, é possível de 

nós conseguirmos em 30 minutos deliberarmos muita coisa. Então, eu até aceitaria, 

agora se minha proposta for atender os demais membros da Comissão eu gostaria de 

fazer essa sugestão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Está aí a 

sugestão da deputada Analice Fernandes às 13 horas e 30 minutos. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB - Ou 13 horas e 45... 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – ... Pela 

ordem, deputado Hélio Nishimoto.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Ou 13 horas e 35 minutos porque 

aí não passa das 14 horas, porque é um problema... 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – ... Eu acho 

que se já em horário quebrado às 13 horas e 30.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – 45 é uma boa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – 13 e 45? 

Com a palavra o Hélio Nishimoto.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - É para cumprimentá-lo, presidente 

Cezinha Da Madureira.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado. 
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O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB - A deputada Analice Fernandes e a 

todos os membros da Comissão de Saúde e justificar o meu atraso devido a outra 

Comissão de Esportes onde eu fui com muita satisfação eleito presidente e 

cumprimentar também o nosso deputado Itamar Borges que foi eleito presidente das 

atividades econômicas e desejar muito sucesso a dupla e a toda a Comissão desse 

trabalho que é sempre prioridade e é por isso que tenho honra em participar dessa 

Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Com 

certeza, nobre deputado, nós vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar bastante e vamos 

fazer muitas visitas para tentar equacionar que às vezes não é a falta de dinheiro e nem a 

falta de recursos é a falta de equacionar algumas situações para que venha funcionar 

melhor aquele local público que depende de talvez uma atenção nossa.  

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, 

deputado Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT - Apenas para cumprimentar aí... 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – ... Muito 

obrigado. 

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT - Tanto o Presidente como a vice eleitos e 

que eu desejo o sucesso nessa caminhada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – A nós. 

 

 O SR. MARCOS MARTINS – PT - E que nós possamos ter Celso Giglio 

conduziu muito bem durante o período em que ele foi Presidente e que possa ter o 

mesmo caminho e possa ter independência e democracia na condução desses trabalhos e 

que isso é importante mesmo sendo majoritário a maioria de um segmento, mas, que 
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nós possamos também ter respeitado as nossas opiniões que possamos fazer com que 

essa Comissão possa conduzir e produzirmos da maneira possível para a saúde pública. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado deputado Marcos Martins. Tenha a certeza de que democraticamente nós 

vamos fazer isso acontecer aqui dando atenção principalmente aos assuntos das pessoas 

mais carentes do estado de São Paulo. Pela ordem, nobre deputado Dr. Ulysses.  

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV – Também para cumprimentar o Cezinha e a 

Analice. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV – E desejar todo o sucesso e nos colocarmos 

a disposição com a nossa experiência e o nosso trabalho de ajudar no que for possível 

que é essa Comissão que eu considero no meu primeiro mandato, eu fiz quatro anos, fiz 

parte da Comissão de Saúde e a Comissão que sempre dá quórum e sempre funciona, 

então eu acho que nós vamos continuar... 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – ... Trabalhar 

muito. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV – Com certeza e teremos sucesso nas nossas 

empreitadas, parabéns, contem comigo, está bom? 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado, Deus lhe abençoe. Não havendo mais nada a tratar nós... Olha, acaba de 

chegar aqui e acusar a presença também do deputado Massafera, líder da bancada do 

PSDB, muito obrigada pela sua presença e pelo apoio. Fica convocado então com o 

acordo de todos para às 13 horas e 45 minutos da próxima terça-feira, correto? 13 horas 

e 45 minutos da próxima terça-feira. Está levantada ou acabada, eu não sei.  

 

* * * 


