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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE SAÚDE DEPUTADO  

05.09.2017 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Olá, boa tarde a 

todos e a todas. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a 

décima-terceira reunião ordinária da comissão de saúde da terceira sessão legislativa da 

décima-oitava legislatura, convocada com a finalidade de deliberar sobre a pauta em 

anexo. Registro a presença dos nobres companheiros deputados membros dessa 

comissão, deputada Analice Fernandes, que é vice-presidente também dessa comissão. 

Também o nobre deputado Hélio Nishimoto, esse deputado que presidente, deputado 

Cezinha de Madureira, também o nobre deputado que acorda muito cedo, Itamar 

Borges, hoje Itamar Borges me acordou, deputada Analice, hoje quem dorme 6 da 

manhã, às 6 e meia ele já acorda, né? 

 

O SR. DEPUTADO ITAMAR BORGES – PMDB – Explica que foi por 

telefone, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Por telefone? 

Está explicado então, deputado Itamar. Um bom corintiano aqui. Também deputado 

Milton vieira presente nesta comissão, deputado Massafera, também o deputado Marcos 

Martins. Nós havíamos ajustado com o pessoal do hospital das clínicas, que hoje por 

motivo de agenda, conversamos hoje cedo e achamos por bem estarem todos juntos na 

próxima reunião aqui, foi combinado comigo hoje, junto com o Tom Zé, e o ex-

secretário de saúde, doutor Giovani Guido, que foi combinado junto comigo e deputado 

Itamar Borges de estarem aqui nessa comissão. Portanto, não foi nenhuma convocação e 

nenhum convite que partiu de outra forma, a não ser de um combinado conosco deles 

estarem nessa comissão, totalmente justificado aqui por e-mail as suas ausências, que 

estaríamos também agendando para na próxima reunião eles estarem aqui. Avisar a 

presença também do nobre deputado Carlos Neder. Dando sequência à pauta, solicito ao 

secretário da comissão a leitura da ata.  
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A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem, 

presidente. 

 

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

nobre deputada, vamos aqui à deputada Analice, depois ao deputado Massafera. 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Apenas para 

dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Está 

dispensado, sendo regimental. Deputado Massafera, quer a palavra? Não, muito 

obrigado. Item de número 1, Projeto de Lei 220 de 2016, do deputado Hélio Nishimoto, 

que cria sistema de notificação aos doadores de sangue, nos hemocentros e bancos de 

sangue dos hospitais do estado de São Paulo. O relator da matéria foi o deputado 

Marcos Martins, que deu seu voto favorável. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão, eu coloco este item de número 1 em votação. Sras. 

deputadas, Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

Aprovado.  

Item de número 2, Projeto de Lei 548 de 2016. O autor da matéria é o deputado 

Marcos Damasio. Dispõe sobre a presença obrigatória de profissionais de educação 

física capacitados em treinamento de emergências cardiovasculares básico, TKB é o 

nome da sigla aqui, e de desfibrilador externo automático Dea, em locais públicos com 

equipamentos de ginástica. O relator da matéria foi o deputado doutor Ulisses, que deu 

seu voto favorável em forma do substitutivo da CCJR. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Coloco o item de número 2 em votação. 

Sras. deputadas, Srs. deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Projeto de Lei 822/2016, que é o item de número 3, do deputado presente nesta 

comissão, sempre presente, Hélio Nishimoto. Institui o programa e o selo São Paulo 

pela vida. Deputada Analice Fernandes, também presente, que deu seu voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Colocamos o 

item de número 3 em votação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados que forem favoráveis, 

permaneçam como se encontram, aprovado. 
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Item de número 4, Projeto de Lei 96/2017. Deputado Gil Lancaster foi o autor da 

matéria. Institui o dia estadual de conscientização e orientação sobre a síndrome de 

Stevens-Johnson. O relator da matéria foi o deputado Carlos Neder, que deu seu voto 

favorável de acordo com o substitutivo da CCJR. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão, coloco o item de número 4 em votação. Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, 

aprovado. 

Também acusar a presença aqui do nobre deputado Marco Vinholi. Andou de 

cavalo essa semana, Marco Vinholi? 

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

Andei sim, na gloriosa Brodósqui, agradeço ao nosso presidente por participar dessa 

comissão e acompanhar nas redes sociais nosso trabalho.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Estou lá lhe 

acompanhando e está andando muito bem de cavalo. Me convide para ir ao interior 

andar de cavalo que eu gosto também, nós somos da roça também.  

Projeto de Lei 98/2017, item de número 5, também do deputado Gil Lancaster. 

Institui a semana de informação e conscientização sobre o transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade. Relatora da matéria foi a deputada Analice Fernandes, que deu 

seu voto favorável, conforme o substituível proposto pela CCJR. Em discussão. 

 

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

 

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

deputado Milton Vieira. 

 

O SR. DEPUTADO MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, pela 

oportunidade, essa instituição dessa semana é importante, eu queria chamar a atenção 

aqui de meus colegas, em primeiro lugar cumprimentar V. Exa., cumprimentar a todos 

os membros da comissão, funcionários aqui presentes. Nós temos um projeto que não é 

meu, de um ex-deputado que passou por aqui, é o Projeto 172/2005, ele cria o programa 

de acompanhamento para alunos do ensino fundamental da rede pública estadual com 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, isso é um problema que quem 
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tem um filho que tem esse problema, deputado Itamar Borges, eu conheço uma pessoa 

que tem um filho. 

Eles são discriminados nas escolas, existe um projeto no Senado Federal, hoje já 

está na Câmara dos Deputados, o deputado Feliciano é o relator na CCJ, e nós temos 

acompanhado esse tema. Então, esse projeto, até gostaria de saber, que tem o 

substitutivo aqui da deputada Analice Fernandes, se nós pudéssemos saber qual é o 

substitutivo, deputada, de redação. 

E pedir, presidente, que a comissão pudesse dar uma atenção, trazer esse tema pra 

comissão, pudesse dar uma atenção, de repente esse projeto já em pauta, passou pelas 

comissões, nós levarmos o presidente, pedir em regime de urgência pra que nós 

pudéssemos votar esse projeto, que é importante para essas pessoas, as famílias que tem 

filhos com esses transtornos, é super importante, são discriminados tanto nas escolas, 

que são tidas como crianças desobedientes, mas é um transtorno, elas não querem ser 

assim, e isso é pro resto da vida, então precisa ter uma atenção diferenciada nas escolas, 

e até mesmo no sistema de saúde.  

 

O SR. – Nobre deputado Milton Vieira, e qual seria exatamente o pedido de V. 

Exa.? Fazemos um debate, trazemos um especialista? 

 

O SR. DEPUTADO MILTON VIEIRA – PRB – eu acho que nós poderíamos 

fazer um debate, pegar esse projeto que já está tudo pronto, e a comissão estudar ele e 

ver se possível, nós melhorarmos e fazermos alguma coisa, mas que essa matéria fosse 

uma matéria realmente tratada com urgência, porque não dá pra esperar, presidente, nós 

estamos aqui, tem comissão, às vezes não tem, tem coisas importantíssimas, tem 

médicos na comissão aqui que pode falar melhor do que eu sobre esse assunto, porque 

eu sou leigo, mas pelo que percebi nesses últimos dias, deputada Analice, é fundamental 

que nós tragamos esse tema para a assembleia e não ficar esperando apenas o senado, 

mas trazer pro estado, levar ao secretário, ao governador, para que nós tenhamos uma 

saída para essa questão desse transtorno, que é importante. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Nós temos 

aqui, deputado, vários médicos, a deputada Analice também, que é da área da saúde, eu 

acho que é válido sim um bom debate, sendo assim, eu acho que perguntar aqui à 
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deputada Analice, seria de grande valia que um dos senhores pudesse pedir vista desse 

projeto, e se for de acordo aí. 

 

O SR. DEPUTADO MILTON VIEIRA – PRB – Esse aqui agora não, 

presidente, esse aqui está instituindo a semana de informação, de consideração, eu acho 

que é importante, eu só questionei aqui para ver o que era o substitutivo. 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem. Só uma 

parte aqui, deputado Milton, eu acho justa, e muito justa, e louvável, o pedido de V. 

Exa., aliás quero até deixar aqui uma contribuição, para que os membros dessa comissão 

pudessem convidar ou procurar, porventura pegar referência de um técnico, ou de um 

médico, uma psicóloga, um técnico da área da saúde especialista nessa área, para que 

pudéssemos convidá-lo, presidente, para vir a essa comissão, pra fazer esse debate. 

Acho importante. 

Aliás, deputado Milton, o projeto, a única alteração que sofreu foi na CCJ, com a 

retirada do artigo segundo, mas foram mantidos o artigo primeiro, parágrafo único, 

terceiro e o quarto. O segundo é apenas o que diz, “A semana constituída constará no 

calendário oficial do estado de São Paulo. Então, só saiu esse artigo do projeto. Acredito 

que o projeto não sofreu nenhum tipo de mudança significativa, apenas pra não constar 

no calendário oficial do estado por conta de uma série de questões, consultada a 

secretaria de estado, de educação. 

 

O SR. DEPUTADO MILTON VIEIRA – PRB – Dificultaria mais ainda a 

aprovação. 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Exatamente, então 

eu acho que a discussão poderá ser feita aqui, e nós darmos também a nossa 

contribuição posteriormente a isto.  

 

O SR. DEPUTADO MILTON VIEIRA – PRB – Muito bem, era isso, Sr. 

presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Então, como 

que nós ficamos?  
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O SR. DEPUTADO MILTON VIEIRA – PRB – O deputado Marco Vinholi 

está confessando para mim, falou, “Eu acho que eu tenho isso daí”.  

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Pela ordem, eu acho que eu 

tenho um pouco desse trem, estava falando com o Milton aqui. Um pouquinho.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Então, vamos 

deixar a cargo, foi feito aqui a iniciativa do deputado Milton Vieira, eu acho que V. Exa. 

Poderia tomar a iniciativa, junto com os técnicos, de acharmos pessoas especialistas na 

área e trazer aqui para fazer um debate.  

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Me coloco à disposição 

então, e vou formalizar isso por escrito para a comissão e vamos trazer essas pessoas, 

inclusive se for permitido, trazer alguma criança, mãe, para nós conhecermos.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Nós temos aqui 

inclusive a assessoria da secretaria de saúde, que a Nieda está aí, acho que pode nos 

ajudar nesse assunto e trazer algum especialista nesse debate para a comissão. Pode ser 

assim? Ainda em discussão. 

 

O SR. DEPUTADO HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Pela ordem, Sr. 

presidente. Aproveitar a oportunidade aqui, uma vez que o deputado Marco Vinholi que 

demonstrou que tem, ou reconhece que tem um pouquinho, como ele disse mesmo, um 

pouquinho desse problema, um pouquinho desse trem, eu acho que está quase sarado, a 

melhor indicação é porque está reconhecendo, já é início de uma cura.  

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

O Sr. Sabe que os Estados Unidos é muito mais avançado no cuidado com essa questão, 

chama de ADD, e é uma coisa comum nas escolas, nos meninos, nos jovens, e também 

é muito comum nos jovens brasileiros, temos uma distância um pouco dessa questão, 

mas é muito comum a incidência do ADD, chamado transtorno de déficit de atenção 

com hiperatividade.  
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O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Exatamente. 

Bom, ainda em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a 

discussão, coloco o item de número 5 em votação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam onde se encontram, aprovado.  

Também acusar a presença do nobre deputado André do Prado, que é membro 

desta comissão aqui, seja sempre bem-vindo, meu amigo. 

Vamos para o item de número 6. Projeto de Lei 963/2016. O autor da matéria é o 

deputado Fernando Cury. Institui a semana estadual de prevenção, controle, combate a 

diabete no estado. Essa é uma matéria conclusiva. Relator da matéria foi a deputada 

Analice Fernandes, que deu seu voto favorável, de forma substitutivo, ora proposto. 

Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. O 

item de número 6 em votação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados que forem favoráveis, 

permaneçam onde se encontram, aprovado. No voto, aprovado segundo o voto 

substitutivo.  

Item de número 7, Moção 15 de 2017, do nobre deputado Itamar Borges, que 

também é conclusiva, apela para os Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados, bem como aos líderes dos partidos, a fim de que empreendam esforços para 

afastar qualquer possibilidade de alteração das exceções constitucionalmente concedida 

ao setor filantrópico sob pena de colapsarem os serviços do Sus prestado por aquele 

setor. O relator da matéria foi o deputado Luís Carlo Gondim, que deu o seu voto 

favorável. Sras. Deputadas, Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram, aprovado.  

Item de número 8, a Moção 49 de 2017, do deputado Campos Machado, também 

conclusiva. Aplaude o Ilustre médico doutor Alfredo Salim, por sua brilhante trajetória 

profissional em prol da saúde pública, por seu cuidadoso e respeitoso exercício 

profissional que escolhe e ampara o cidadão em seu estado de maior fragilidade, 

disseminando a esperança e tanto que procedem. Deputado Itamar Borges foi relator da 

matéria, deu seu voto favorável. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Sras. Deputadas, Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram, aprovado.  

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, 

deputado Marco Vinholi.  

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Vou pedir a votação 

nominal do item 9 e 11.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – É regimental o 

pedido de V. Exa. Item de número 9. Requerimento dos Srs. Deputados Alencar 

Santana e professor Uriel. Solicitando a realização de uma audiência pública no 

município de Guarulhos, com o objetivo de debater e buscar soluções para os problemas 

e atendimento do pronto-atendimento do complexo hospitalar Padre Bento. Deverão ser 

convocados os secretários de saúde David Uip, e a diretoria do complexo hospitalar 

Padre bento. Doutora Maria Madalena Costa do Vale bastos. Serão convidados o 

secretário municipal de saúde, Roberto lago, e representantes da sociedade que está com 

algumas vistas aqui, e o nobre deputado pediu votação nominal. Pela ordem, deputada 

Analice Fernandes. 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Para uma 

explanação aqui, Sr. Presidente, eu até entendo e vejo que todo parlamentar desta casa 

gostaria imensamente de fazer audiências na sua cidade, na sua região, convocar ou 

convidar secretários de estado, secretários municipais, entidades de classe, entidades 

representantes da sociedade, acho tudo isso muito louvável, mas o que eu vejo aqui 

nesse requerimento, com todo respeito aos deputados que o fizeram, convocar a 

secretaria de estado, o secretário praticamente para ir até a cidade, para fazer uma 

discussão a respeito do hospital em si, eu acho que poderia, o nobre deputado ir até a 

secretaria de estado, fazer todas as suas reclamações, ponderações, deixar registrado na 

secretaria as reivindicações da população, eu acho que essas discussões devem ser feitas 

no âmbito da secretaria em primeiro lugar. 

Esgotado esse encaminhamento, essa comissão seria o instrumento utilizado para 

que se fizesse convocações. Acredito eu que se trata de uma das pastas mais difíceis 

para serem administradas, que é a pasta da saúde, senhores deputados. Então eu 

gostaria, nessa linha, uma vez que tenho até por parte da secretaria informações 

importantes que o complexo hospitalar Padre Bento vem funcionando, vem atingindo as 

suas metas. 
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O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – A Sra. Me 

concede uma parte?  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Só pra concluir essa 

minha fala, presidente, metas estabelecidas entre ambas as partes, entre o governo e a 

secretaria municipal. Todas as tratativas de referências contra referencias, todas elas 

estão sendo efetivadas. Agora, se existe algum tipo de descontentamento ou se existe 

algum problema neste atendimento, acho que os parlamentares junto com a equipe 

técnica do município de Guarulhos, devem buscar essa discussão dentro da secretaria de 

estado. E sei também que a secretaria já disponibilizou esse espaço na agenda do 

secretário pra fazer a discussão com toda a equipe técnica. Então, eu quero aqui pedir a 

todos os parlamentares pelo arquivamento desse item 9, uma vez que a secretaria já se 

disponibilizou a atender no âmbito da secretaria. 

Caso isso não venha a acontecer, ou caso a discussão acontecida não atenda as 

necessidades da população de Guarulhos, essa comissão pode ser um instrumento 

utilizado. Agora, a qualquer momento convocar secretário de estado pra fazer uma 

discussão por conta de problemas de atendimento de um hospital, então imagina os Srs., 

se eu trago aqui os problemas do hospital geral de Pirajuçara, de Itapecerica, e convocar 

sempre o secretário de estado de uma das pastas mais complicadas para serem 

gerenciadas para discutir problemas locais, aonde nós vamos parara? Então, essa 

comissão tem que ter a clareza que todo debate deve estar acima de questões partidárias. 

Quero conduzir ao meu pedido para arquivamento do item 9. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado, deputada Analice Fernandes, quando eu pedi uma parte à V. Exa., foi 

justamente para contribuir com as informações que obtivemos desta comissão de saúde 

junto à secretaria de estado de Saúde, com o doutor David Uip, sua assessoria que de 

fato não só esse item, mas vários outros, que foi colocado à disposição dos nobres 

deputados e às pessoas envolvidas irem à secretaria de saúde para explanarem ali todas 

as suas dúvidas, suas demandas, até porque se toda semana que formos convocar 

secretário, secretário não trabalha, uma das pastas mais difíceis do estado, mas eu tenho 

informação de que a secretaria de saúde está sempre à disposição e tenho presenciado 

isso para dar total atenção para todos os deputados, independente de bandeira partidária 
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aqui, todos nós estamos trabalhando pelo povo de São Paulo, especialmente pelos mais 

carentes. 

Ainda em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Coloco o item de número 9 em votação. Como vota, deputado Hélio 

Nishimoto? 

 

O SR. DEPUTADO HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Eu voto pelo 

arquivamento, sou contra o requerimento.  

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Deputado Hélio 

Nishimoto vota pelo arquivamento. Deputada Analice Fernandes, como vota? 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Da mesma forma, 

pelo arquivamento, e com muita seriedade nos requerimentos nesta comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Deputada 

Analice Fernandes vota pelo arquivamento. Deputado Itamar Borges.  

 

O SR. DEPUTADO ITAMAR BORGES – PMDB – Voto contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pelo 

arquivamento, não é isso? 

 

O SR. DEPUTADO ITAMAR BORGES – PMDB – Por quê? Está em votação 

o arquivamento? Não é votação favorável, contrário? Não tem votação pelo 

arquivamento, é votação favorável ou contrário. Contrário ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Ok, está 

registrado da mesma forma como o deputado Hélio Nishimoto votou ao contrário, 

também a deputada Analice Fernandes. Como vota o deputado Marcos Martins? 

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Como eu não conversei com 

o deputado Alencar, então eu respeito a posição, eu sou vencido, eu voto contra. 

Favorável.  
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O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – O senhor vota 

favorável ao item. 

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Ok então. 

Deputado Marcos Martins vota favorável ao item de número 9. Como vota o deputado 

Milton Vieira? 

 

O SR. DEPUTADO MILTON VIEIRA – PRB – Eu voto contra, Sr. Presidente, 

e a favor da solicitado da deputada Analice para o arquivamento.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Está aí também 

o voto do deputado Milton Vieira. Como vota o deputado Marco Vinholi? 

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Voto contra, também 

acompanhando a opinião importante da deputada Analice Fernandes, colocando 

objetivamente o que o estado tem capacidade de fazer em suas audiências públicas.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Está aí o voto 

do deputado Marco Vinholi, também seguindo voto dos nobres deputados anteriores. 

Como vota o deputado André do Prado? 

 

O SR. DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO – PR – Contrário, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Então, vamos a 

proclamação do resultado. Eu também voto ao contrário, então sete votos a favor do 

arquivamento, que é o voto ao contrário e um voto a favor de manter o item, que é o do 

deputado Marcos Martins, portanto o item de número 9 está rejeitado.  

Vamos então ao item de número 10. Requerimento do Sr. Deputado Itamar 

Borges, solicitando encaminhamento de ofício para a Secretaria da Fazenda, e para a 

Secretaria de Planejamento e Gestão, a fim de que dê condições para que seja 

regularizado os pagamentos dos programas Pró Santa Casa e Santa Casa Sustentáveis. 

Em discussão o item de número 10. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 
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discussão. Item de número 10 em votação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram, item de número 10 aprovado. Pela ordem, 

deputada Analice Fernandes.  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Para cumprimentar 

aqui o deputado Itamar Borges, um grande batalhador em prol das santas casas de nosso 

estado, um parlamentar que esteve conosco na busca de alternativas para melhorar a 

gestão das santas casas, e quero aqui estar ao vosso lado, deputado, por conta dessa sua 

reivindicação. Ela é pertinente, relevante, importante, porque muitas santas casas vivem 

exclusivamente na espera desses recursos do estado que foram tão bem encaminhados 

pelo nosso governador Geraldo Alckmin, e às vezes por conta de atraso por parte da 

Secretaria de Planejamento e da Fazenda, esses recursos às vezes são contingenciados e 

essa liberação se faz necessária. Parabéns pela sensibilidade de V. Exa. De encaminhar 

esse requerimento no dia de hoje. 

 

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

deputado Itamar Borges. 

 

O SR. DEPUTADO ITAMAR BORGES – PMDB – Eu agradeço à deputada 

Analice Fernandes, que é profissional de saúde, que tem uma história em defesa da 

saúde desse estado também, e conhece por dentro cada hospital, cada Santa Casa, e essa 

comissão, todos os colegas. Eu entendo que esse requerimento na verdade é um 

posicionamento desta comissão no sentido de apoio à secretaria de saúde, que 

formalizou esses convênios que salvaram muitas Santas Casas de fecharem as portas, e 

que é importante essa regularidade. 

E como confiamos e o próprio governador já disse sensível de que não dá para 

fazer contingenciamento na saúde e que ele deve ter em outras áreas, mas a saúde 

precisa estar liberada do contingenciamento, é com esse propósito que apresentamos, 

aliás, deliberamos há duas reuniões atrás, falamos sobre esse assunto com o apoio do 

nosso presidente, dos colegas dessa comissão, acho que é importante, se torna um 

posicionamento de todos os sentidos de apoio às nossas Santas Casas. 

 

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

deputado Itamar Borges, e parabéns pelo seu brilhante trabalho. Aproveitando, falando 
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de Santa Casa sustentável, deputado Hélio Nishimoto, eu quero aqui, inclusive se V. 

Exa. Quiser fazer o uso da palavra neste sentido, agradecer ao seu governador, que 

ainda esta semana uma luta desta comissão, uma luta minha, de V. Exa., para que 

renovasse a Santa Casa Sustentável da Santa Casa de São José dos Campos. Ficamos 

muito felizes, inclusive eu e V. Exa. Falamos sobre isso. Quero aqui agradecer ao 

senhor governador por atender a luta dessa comissão, ajudando ali a Santa Casa de São 

José dos Campos. Antes só, dar a palavra ao deputado Hélio Nishimoto. 

 

O SR. DEPUTADO HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Obrigado pela palavra, 

eu quero me somar a vossa excelência, o presidente. Aos deputados, como André do 

Prado, Padre Afonso, Davi Zaia, todos da região, que tem lutado mesmo, a situação da 

saúde no Vale do Paraíba, na nossa região metropolitana, depende muito dessa união, de 

todos conduzindo com o máximo de esforço pra ajudar a saúde do Vale do Paraíba, 

então agradeço a menção de V. Exa. Pela conquista da Santa Casa de São José dos 

Campos.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – É uma 

conquista de todos nós, inclusive do deputado André do Prado, pela ordem. 

 

O SR. DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO – PR – Sr. Presidente, nesse sentido, 

quero agradecer ao nosso secretário David Uip, ao doutor Eduardo, secretário adjunto 

também, que a cidade de Suzano também havia pedido não só o Santa Casa Sustentável 

mas o Pró Santa Casa. E isso, estamos falando do montante mensal de 500 mil para a 

Santa Casa de Suzano, e graças a Deus, no mês passado, os dois convênios foram 

reestabelecidos, e a Santa Casa de Suzano agora continua com suas portas abertas 

fazendo atendimento, coisa que se não tivesse esse custo de 500 mil mensais, em torno 

de um convênio de 10 milhões de reais durante dois anos, a Santa Casa teria sérios 

problemas em manter o atendimento que vem sendo feito hoje, de portas abertas para a 

população, não só da cidade de Suzano, mas de toda a região do alto Tietê. 

Então, parabenizar o deputado Itamar Borges, o deputado Hélio Nishimoto, nosso 

presidente também, Cezinha de Madureira, por esse trabalho realmente em prol das 

Santas Casas, temos que realmente abraçar todos os dias, defender com unhas e dentes 

que realmente são um patrimônio da sociedade, as santas casas. Temos sempre que 

possível ajudar, mandar emendas, que é ali que a população recebe o apoio, 
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principalmente a população que mais precisa, a população carente. Então, parabéns a V. 

Exa. Deputado Hélio, deputado Itamar, que é um grande guerreiro e presidente da nossa 

frente parlamentar em defesa das Santas Casas. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito 

obrigado, deputado André do Prado. Pela ordem, nobre deputado Marco Vinholi. 

 

O SR. DEPUTADO MARCO VINHOLI – PSDB – Só para aproveitar o gancho 

aqui, eu tenho falando em plenário sempre de um projeto importante do senador José 

Serra, que fez com que nós pudéssemos ter um financiamento de mais de 2 bilhões de 

reais, um projeto que foi aprovado em tempo recorde, mais um projeto feito em prol das 

Santas Casas no interior paulista, com grande expectativa, eu acompanho os pleitos das 

Santas Casas de todo o interior, me felicito com a demanda de São José dos Campos e 

também gostaria de cumprimentar o senador José Serra por essa importante lei que 

acaba de ser aprovada no Senado Federal que vai tornar um pouco melhor a realidade 

das Santas Casas do estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Inclusive hoje 

tem uma comitiva grande, inclusive a Santa Casa de São José dos Campos, várias 

Santas Casas estão em Brasília em função desse projeto. Muito obrigado, nobre 

deputado Marco Vinholi. 

Aproveitando aqui, deputada Analice, falando de atendimento na área da saúde, 

eu apresentei um projeto de lei no ano passado, que seria, o nome do projeto passou 

nessa comissão na presidência do saudoso Celso Jiglo, que era o projeto do Cross. O 

que é o projeto do Cross? A interligação do sistema de saúde do município com o de 

todos os municípios que tem um atendimento da saúde com o sistema do estado, que é o 

Cross. 

Nós aprovamos nesta casa, inclusive nunca tive a oportunidade de agradecê-los 

aqui, na época eu não fazia parte da comissão, mas agradecer a vocês pela aprovação. 

Por algum motivo foi vetado pelo governo e quero pedir aos nobres deputados que nos 

ajudem na derrubada deste veto, não contra o governo, teve algum motivo que nós não 

tivemos tempo de debater ainda. 

Mas para que nossa população seja um pouco melhor atendida, porque, deputado 

Itamar Borges, nós por exemplo já tivemos aqui eu, o senhor, o diálogo, também o 
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deputado Bolsoni, casos de lá na sua cidade, Santa Fé do Sul, a pessoa está 

hospitalizada, precisa de uma vaga, e como aquele hospital não tinha acesso ao Cross, a 

pessoa ficou horas e horas em alguns hospitais, e se não fosse uma correria diretamente 

de conseguir a vaga em alguns hospitais, a pessoa teria vindo a óbito. Então, clamo aqui 

aos nobres colegas para que nos ajudem na batalha da derrubada deste veto do projeto 

do Cross.  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – É a integração do 

número de vagas que existe no município com o número de vagas que existe no estado.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Exatamente. 

Inclusive, parabenizar ao prefeito de São Paulo, João Dória, que logo no início de sua 

gestão, foi um dos assuntos que ele colocou em pauta, interligar a saúde de São Paulo 

com a do estado, parabéns ao prefeito João Dória por essa iniciativa. 

Vamos ao item de número 11. Requerimento do Sr. Deputado Marcos Martins, 

presente nessa comissão, membro efetivo, solicitando convocação da Sra. Simone Alves 

dos Santos, diretora técnica da divisão de Vigilância Sanitária do trabalho, com o 

objetivo de informar a respeito do trabalho referente à conscientização sobre os 

malefícios de Benzeno. Eu coloco este item em discussão. Pela ordem, deputado 

Marcos Martins. 

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Eu gostaria de fazer um 

esclarecimento.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Só corrigindo 

aqui, malefícios.  

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Não se trata nada com a 

técnica, pelo contrário, eu acho que ela é uma pessoa muito competente, e que faz um 

trabalho muito bom no estado nessa área, e que pudesse estar aqui para falar, informar 

aos deputados sobre o trabalho que realiza, era isso, e não sei até agora, não tenho 

informação, o que aconteceu que ela não pôde vir. Ela certamente estava à disposição, 

porque faz um trabalho muito importante, o que aconteceu que não permitiram que ela 

viesse? Essa é a impressão que me dá.  
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O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, 

deputada Analice.  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Primeiro, eu acho 

importante a fala do deputado Marcos Martins. O projeto é de V. Exa. Também, né, 

deputado? Tem também um projeto, exatamente. Acho a iniciativa importante, e quanto 

ao mérito dele, deveríamos debater porque o uso do benzeno é realmente um problema 

seríssimo, acho só que, deputado, convocar um técnico para vir aqui, trazer para esta 

comissão uma contribuição tão preciosa, emprestar para nós todo o seu conhecimento, 

seria interessante e mais generoso de nossa parte, e elegante, convidar essa técnica.  

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Já foi, convidei. 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Mas ela também 

tem o direito de não aceitar, e V. Exa. O direito de convidar outras pessoas para fazer 

esse debate na comissão, trazendo para cá os problemas e os malefícios causados pelo 

benzeno, não necessariamente temos no estado de São Paulo uma única pessoa capaz de 

trazer para cá e dar esta contribuição preciosa, ela tem esse direito de não vir, e o senhor 

o direito de chamar um técnico, então fica aqui uma sugestão, ou convida, ou V. Exa. 

Traz para essa comissão a sua contribuição também como membro dela, de convidar 

alguém para falar sobre a utilização do benzeno, acho extremamente válido, fica aqui a 

minha sugestão, nesse momento tiraríamos o item 11 da pauta e com todo o respeito, 

deputado Marcos Martins, mudaria... 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Só uma parte, 

deputada. O deputado Marco Vinholi já havia pedido votação nominal antes de chegar 

nesse item, só para a senhora ficar ciente.  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Sim, mas como 

estamos ainda na discussão, estou dando uma contribuição nesse momento. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – A senhora está 

contribuindo com o deputado Marcos Martins.  
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A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Exato, para que ele 

possa trazer alguém para essa comissão, um nome, um técnico, convidar alguém para 

fazer esse debate, que vai ser de extrema valia, uma vez que essa técnica não se sente à 

vontade para vir a esta comissão. Acho que convocar uma pessoa para falar e dar uma 

contribuição sobre a utilização ou não do benzeno. 

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Só para esclarecer, então me 

permita, deputada, o que acontece, eu não estou querendo ganhar resistência, pelo 

contrário, estou insistindo que venha, nós convidamos porque nós achamos o trabalho 

que a secretaria da saúde através dessa técnica, outros técnicos, faz um trabalho muito 

importante, de outros produtos. 

E que seria extremamente importante para que os deputados da comissão de saúde 

tivessem conhecimento desse trabalho que é realizado e da importância disso, e dos 

riscos que são causados pelo benzeno, no estado afora. Fazem um trabalho já nas 

unidades, nos postos de combustíveis, vão orientando os frentistas de postos em postos, 

cidades em cidades, esclarecendo. Isso seria muito importante, que nós tivéssemos a 

presença aqui. 

Agora, o que acontece que é impedido? Se fosse uma pessoa que não fosse da 

comissão de saúde, poderiam os deputados dizer, “Bom, se pode trazer uma pessoa de 

fora”, coisa parecida, mas não, é da própria secretaria da saúde que já faz o trabalho 

nesse tema e que de repente estou sendo impedido de que ela esteja presente aqui. É isso 

que está havendo. 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Pela ordem, 

deputado. Uma parte à sua fala.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Deputada 

Analice, deixa eu propor ao deputado Marcos Martins. Deputado, eu quero aqui, o 

deputado Marco Vinholi já pediu a votação nominal, quero aqui fazer eu, presidente 

desta comissão, uma proposta a V. Exa. Eu vou conversar com essa técnica 

pessoalmente, vou tentar trazê-la no seu gabinete junto comigo. Conforme V. Exa. Há 

tempos atrás foi fazer uma visita no hospital de Osasco, que eu acompanhei V. Exa. 

Com a TV Alesp, inclusive, fomos juntos ali, e acredito que o objetivo chegou no que 
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era o objetivo. Quero propor a V. Exa. Eu falar com a senhora Simone e convidá-la para 

uma conversa no seu gabinete para nós explanarmos tudo aquilo que o senhor quer 

ouvir, e dali então nós decidimos algum outro técnico, alguém que queira vir da 

comissão.  

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Então, eu acho que eu peço 

vistas, porque chegar a um ponto desse numa comissão, de que está convidando, 

convocando, porque convidado já foi. Cobramos aqui o Célio que esteve aqui, que 

representa a Secretaria da Saúde, que tem ligações técnicas, cobrei ali, o secretário da 

saúde esteve aqui. Precisamos aqui, pedimos. Agora, chegar a uma humilhação dessa, 

me desculpe, eu peço vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – O senhor me 

perdoe, mas acho que não está havendo nenhuma humilhação. A deputada Analice 

Fernandes disse bem aqui que o senhor tem o direito de pedir, tanto o convite como já 

foi feito aqui, como a pessoa também tem o direito de aceitar vir ou não, isso é uma 

prerrogativa dela, se ela vai vir ou não.  

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – É que não é ela, eu tenho 

certeza que não é ela.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – O Sr. não tem 

certeza.  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – O Sr. Não é mágico, 

o Sr. Não pode deduzir.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu estou 

tentando, deputado Marcos Martins, trazer aqui para o senhor, para nós termos um 

resultado sobre isso. Se o Sr. Concordar, me deixe fazer isso, vou conversar 

pessoalmente com a Sra. Simone para trazê-la na Assembleia Legislativa e discutimos 

de que forma fazer isso. Se o Sr. Concordar e confiar neste presidente. Pela ordem, 

deputada Analice.  
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A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Eu só queria 

esclarecer uma coisa. Tem pessoas que por mais que ela tenha, detenha conhecimento, 

ela não se sente, por exemple, à vontade para dar uma aula. O Sr. é pastor, o Sr. tem 

uma facilidade imensa de falar ao microfone, o Sr. Tem essa facilidade. Agora, tem 

outras pessoas que não se sentem à vontade.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Que pode ser o 

caso da dona Simone. Por isso estou me propondo conversar. 

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Supor que ela está 

sendo proibida de vir a essa comissão. É o que parece que o deputado Marcos Martins 

está querendo insinuar ou afirmar. Isso é grave, deputado, nós não podemos afirmar 

uma coisa dessa, isso é perigoso na vossa boca, nós temos que respeitar os profissionais, 

os técnicos. Convidar uma pessoa para que ela venha fazer uma explanação, contribuir 

com essa comissão é uma coisa, obrigar um técnico a vir aqui só para poder fazer uma 

explanação para V. Exa. 

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Não é para mim não.  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Não, é pra V. Exa. 

Nós estamos dando uma sugestão.  

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – V. Exa. Parece dona da 

comissão.  

 

A SRA. DEPUTADA ANALICE FERNANDES – PSDB – Eu estou com a 

palavra nesse momento. O que eu sinto de dar a minha contribuição, falando para que 

V. Exa. traga ou convide um outro técnico que se sinta à vontade para dar essa 

contribuição, para vir até aqui, nós vamos recebê-lo de braços abertos. 

 

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

 

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

pela ordem para V. Exa., dentro do que a Sra. Acabou de falar, deputada Analice, é o 
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que estou tentando propor ao senhor, para nós acharmos um meandro, é por isso que 

estou me propondo a chamá-la, para ao seu gabinete, ou na comissão, enfim, no meu 

gabinete, onde o Sr. Achar melhor, nós conversamos com ela e achamos um caminho, 

ela indicar um técnico, ela mesmo falar, “Eu não me sinto à vontade de vir”, que não 

sabemos se é isso, porém V. Exa. fez um comentário grave, não chegou ao meu 

conhecimento que ninguém estava sendo proibida ou proibido de aceitar um convide, ou 

vir a essa comissão, uma convocação 

 Não existe isso aqui, e enquanto eu for presidente dessa comissão, não vai existir 

isso. E se existir, vai ficar público aqui. Só para deixar claro para V. Exa. Pela ordem, 

deputado Marcos Martins.  

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Eu já assisti ela fazendo uma 

explicação na Secretaria da Saúde do estado, falando com diversos representantes.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Só solicitar 

aqui, se o senhor cair, cai o quórum, para nós finalizarmos.  

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Desculpa, é que chegou 

minha vez de falar lá. 

 

O SR. DEPUTADO ITAMAR BORGES – PMDB – Eu também preciso ir. 

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pode continuar, 

deputado Marcos Martins. 

 

O SR. DEPUTADO MARCOS MARTINS – PT – Faz o seguinte, eu vou pedir 

vista, se isso é permitido, eu peço vistas.  

 

O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – É regimental o 

pedido de V. Exa.  

 

O SR. DEPUTADO ITAMAR BORGES – PMDB – Presidente, eu peço vista 

conjunta. 
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O SR. PRESIDENTE CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Então, está 

concedido vista ao deputado Marcos Martins, e vista conjunta ao deputado Itamar 

Borges. Os itens a seguir, só para ciência, ofício da câmara de Pederneira, 

encaminhando cópia da moção de apelo para que mantenham o atendimento da Upa de 

Pederneira até que o pronto-socorro esteja com suas novas instalações funcionando. 

Caiu o quórum, fica para a próxima sessão. Está encerrada a sessão. 

 

* * * 

 

- Está encerrada a sessão.  

 

* * * 


