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A SRA. PRESIDENTE - EDNA MACEDO - PRB - Boa tarde. Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente e do vicepresidente da Comissão de Saúde para o primeiro biênio da 19ª Legislatura. Registro
com muito prazer a presença dos nobres deputados Gilmaci Santos – já saiu, mas esteve
aqui –, Carlão, deputado Coronel Nishikawa, e presente a nobre deputada Janaína
Paschoal, Caio França, Analice Fernandes, André do Prado, esta Presidente, Ataide
Teruel, Itamar Borges e Alex de Madureira. Pergunto aos membros deste Colegiado se
há a indicação de algum nome para o cargo de presidente da Comissão.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - EDNA MACEDO - PRB - Pela ordem, o nobre
deputado Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Vou fazer a indicação da deputada
Analice Fernandes para a Presidência desta Comissão.

A SRA. PRESIDENTE - EDNA MACEDO - PRB - É regimental. Eu
pergunto se há alguém mais na pretensão da Presidência? Não havendo, coloco em
votação o nome da Sra. Deputada Analice Fernandes. Os Srs. Deputados que estiverem
de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleita a Sra. Deputada
Analice Fernandes, a quem convido a assumir os trabalhos.

***

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes.

***
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Quero,
primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos nesta Comissão tão
importante que é a Comissão de Saúde, julgo uma das temáticas mais relevantes desta
Casa. Em primeiro lugar, agradecer cada um, cada membro, cada voto que recebi na
tarde de hoje, começando aqui pela nossa querida deputada Edna Macedo, que presidiu
e iniciou os trabalhos desta Comissão. Agradecer imensamente o nosso querido
deputado André do Prado, deputado Alex de Madureira, deputado Ataide Teruel,
deputado Itamar Borges, deputado Caio França, deputada Janaína Paschoal e o deputado
Coronel Nishikawa, que nos visita na tarde de hoje também aqui na Comissão de Saúde.
Tenho absoluta certeza que posso contar com apoio de todos os membros desta
Comissão. A Saúde, nós sabemos que é um grande desafio, deputada Edna, para
qualquer governo, é muito difícil, e nesse sentido nós sabemos que a Comissão de
Saúde – que vai lidar com milhares de pessoas do nosso Estado, milhares de pessoas
que são dependentes da rede pública de Saúde –, então, nesse sentido, esta Comissão
dará, sim, uma grande contribuição para que nós possamos avançar na direção certa,
numa assistência pública com mais qualidade, uma Saúde melhor para o estado de São
Paulo.
E, dando continuidade agora aos trabalhos da nossa Comissão, gostaria que os
membros da Comissão, aqueles que quiserem se colocar como vice-presidente da
Comissão, fizessem a sua manifestação ou a sua indicação.

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem,
deputado André do Prado.

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Primeiro, parabenizar V.Exa. pela
Presidência desta importante Comissão, e indicar o nobre deputado Alex de Madureira
como vice-presidente da Comissão de Saúde desta Casa.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Mais algum
deputado gostaria de indicar um membro da Comissão para fazer parte da Vicepresidência ou indicar o nome para ser vice-presidente? Gostaria de anunciar também a
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presença do deputado Wellington Moura. Não havendo mais nenhum nome a ser
indicado, coloco em votação o nome do deputado Alex de Madureira para ser o vicepresidente da Comissão de Saúde. Os senhores deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. Aprovado o deputado Alex de Madureira como vicepresidente da Comissão de Saúde.

A SRA. EDNA MACEDO - PRB - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, a
nobre deputada Edna Macedo.

A SRA. EDNA MACEDO - PRB - Quero parabenizar V. Exa. pela função da
Presidência desta Comissão e o vice-presidente, nosso amigo deputado Alex de
Madureira, pela Vice-presidência e desejar a vocês e a todos nós que Deus nos abençoe.
Que você possa conduzir esta Presidência com tudo aquilo que você falou de verdade,
que nós possamos estar aqui e estarmos cobrando também uma Saúde pública decente,
porque hoje, minha querida nobre deputada, nós temos vergonha da Saúde pública que
está no nosso Estado.
Eu sei que é em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e, quanto mais as
pessoas deixam de pagar o seu plano de saúde, com certeza os hospitais ficam mais
cheios, porque as pessoas não têm onde recorrer e vão para o SUS. Realmente está uma
situação calamitosa e lamentável, mas nós aqui vamos fazer o possível para estarmos
ajudando os hospitais a seguir um rumo que realmente vá ao encontro das necessidades
do nosso povo, o.k.? Muito obrigada a todos pela palavra, e parabéns a você e ao Alex
de Madureira.

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu gostaria de
registrar a presença do nobre deputado Fernando Cury. Com a palavra o deputado
André do Prado.

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Bem, mais uma vez, Sra. Presidente,
parabenizar V.Exa. pela Presidência desta importante Comissão, bem como nosso vice,
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Alex de Madureira, que vai poder fazer um grande trabalho ao lado da senhora
presidindo esta Comissão, como a nossa deputada Edna colocou.
Realmente fiz questão de participar da Comissão de Saúde, porque nós temos
enormes desafios a serem enfrentados no estado de São Paulo com relação à Saúde.
Temos que fazer um grande debate aqui porque São Paulo, e o que a gente fala aqui,
ecoa no resto do Brasil, então é importante que nós possamos nos posicionar aqui
principalmente na questão do financiamento da Saúde.
Não é mais possível os municípios do estado de São Paulo estarem gastando de
25 a 30% do seu orçamento em Saúde, sendo que constitucionalmente teriam obrigação
de gastar 15%. Então esse é um debate importante, porque os municípios estão arcando
com os recursos próprios para financiar média e alta complexidade em seus municípios.
Isso não é justo, porque muitas vezes a saúde básica fica a desejar por conta de o
Município muitas vezes ter que assumir a responsabilidade de média e alta
complexidade de Saúde – além das enormes filas que nós temos de cirurgias eletivas, a
questão de hemodiálise, a questão própria do combate ao câncer, a questão de falta de
leitos de UTI neonatal, UTI adulto, enfim.
Nós temos aí grandes gargalos a serem enfrentados, e eu tenho certeza que esta
Comissão, composta aqui por excelentes deputados, terá condições de fazer um grande
debate nesta Casa e ajudar a Secretaria de Saúde e o Governo do Estado a realmente
elencar a Saúde como prioridade no estado de São Paulo. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu que
agradeço.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com a palavra o
deputado Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Queria aqui agradecer a Deus
também por essa condução à Vice-presidência desta Comissão. Prometo muito trabalho,
trabalhar muito em prol da Saúde no estado de São Paulo. Queria aproveitar aqui
também para registrar a presença do prefeito de Guarulhos, nosso querido Guti, que está
aqui participando com a gente e nos dá a honra da sua presença. Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu também
agradeço imensamente a presença do prefeito Guti e anuncio a presença do nobre
deputado José Américo nesta Comissão.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Obrigado.

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com a palavra a
deputada Janaina Paschoal.

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Primeiro, parabenizo V.Exa. pela
eleição.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada.

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Parabenizo também o nosso vicepresidente pela eleição, desejo muito sucesso na condução dos trabalhos, e gostaria de
aproveitar essa oportunidade para expor uma ideia que já há um bom tempo eu venho
cultivando e que eu até iria expor essa ideia ao governador na sua última visita, mas tem
aquela listinha de inscrição e não chegou na minha vez. Então tomo a liberdade de
expor a Vossa Excelência, porque, como presidente da Comissão, pode refletir sobre a
ideia e eventualmente até também, por ser do partido do governador, pode encampar
essa ideia, se entender que é adequada.
Quando o governador era prefeito, ele criou aquele projeto do Corujão, em que
houve efetivamente um “acelerar” – a palavra é até intrigante, porque é a palavra do
governador – nas filas dos exames, mas ocorreu a seguinte situação: foi um sucesso para
o objetivo que foi abraçado, porém causou uma situação que não estava prevista, que foi
os pacientes ficarem com seus exames em mãos, com os resultados, e não terem para
quem mostrar. Eu, por exemplo, quando faço exame abro imediatamente, mas eu tenho
parentes, pessoas com mais idade, que não têm coragem de abrir o exame, então,
enquanto não encontram com o médico, ficam com aquele estresse emocional com o
exame em mãos.
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O que é que eu pensei, e é absolutamente factível, e agora com a resolução do
CFM que trata da telemedicina, entendo até que está regulamentado do seu ponto de
vista ético: nós poderíamos pensar numa sistemática para o estado de São Paulo de
essas pessoas que fazem o exame já terem esse exame imediatamente avaliado, porque,
por exemplo, a maior parte dos exames é feita por radiologistas. Esses radiologistas, ao
fazerem o exame, já estão vendo ali se tem, por exemplo, um tumor, se esse tumor tem
aspecto de ser benigno ou maligno. Por que estou dizendo isso? Porque imagino que
80% das pessoas submetidas a exames não tenham nada, e, se houvesse um sistema de
avisar essa pessoa sobre o resultado do seu exame para que essa pessoa ficasse
tranquila, nós ganharíamos em termos de saúde mental, saúde emocional e, obviamente,
também de saúde física – porque esse estresse compromete a saúde física.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem.

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Nós ganharíamos em termos de
tempo de espera, porque, na medida em que nós liberamos, vamos dizer assim, 70% a
80% das pessoas que esperarão uma consulta para mostrar o exame, e com a graça de
Deus não têm nada, nós poderemos acelerar o atendimento daquelas pessoas que
infelizmente tem alguma situação que requer um tratamento e às vezes até uma cirurgia.
Então eu penso, Sra. Presidente, que a telemedicina agora regulamentada, neste aspecto,
pode nos ajudar.
Seria como unir a ideia do Corujão com essa nova tecnologia da telemedicina
para que nós possamos completar o ciclo: faz o exame, tem o diagnóstico e acelera
também no tratamento. Eu entendo que isso é factível e peço a V. Exas. que reflitam
sobre essa ideia. Ainda este mês eu vou ao CRM para tratar aquela questão do parto e da
cesárea, que eu cheguei expor a Vossa Excelência, mas vou aproveitar para tratar disso
também. Tenho conversado com profissionais da Saúde que, no primeiro momento,
entendem que é factível e que basta ter, vamos dizer assim, uma vontade do governador.
Por óbvio, se nós conseguimos fazer uma lei nesse sentido, amanhã, sendo outro
governador, acaba virando uma segurança para todos nós. Mas enquanto tramita uma
lei, que nós podemos nos debruçar sobre ela aqui, o governador poderia, por meio de
resolução ou por meio de alguma medida do próprio Executivo, implementar essa ideia.
Então peço a Vossa Excelência, que é uma profissional da Saúde, e ontem
mesmo quando conversamos sobre a eleição de hoje destaquei isso, acho muito
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importante ter uma profissional da Saúde – não que nós não estivéssemos em condições,
não é isso, mas o fato de ser uma profissional da Saúde faz com que V. Exa. tenha o
conhecimento por dentro do sistema. Então peço que V. Exa. reflita e, se puder levar
adiante, vou ficar muito honrada de poder colaborar em alguma medida.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Fico muito
feliz, deputada Janaina.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - O deputado
José Américo pediu um aparte.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT- Não, eu pedi pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem,
deputado José Américo.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT- Rapidamente, o seguinte.
Cheguei um pouco atrasado, mas queria manifestar meu apoio a senhora como a
presidente.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - E o nosso Alex como vice.
Manifestar meu apoio aos dois, entendam como se eu tivesse votado em vocês. Muito
obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito obrigada,
e contamos com a sua grandiosa e preciosa colaboração, deputado José Américo.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Muito obrigado. Bondade
da senhora.
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com a palavra o
deputado Itamar Borges.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Para cumprimentá-la, presidente, e dizer
que com certeza em excepcionais mãos está esta Comissão, não só pela sua história e
seu vínculo com a área da Saúde e como profissional da Saúde que é, mas também pela
contribuição que já deu aqui nesta Casa em todos esses anos que aqui está ajudando
muito esta Comissão no diálogo, na interlocução com a Secretaria. A deputada é uma
defensora não só do serviço de Saúde de qualidade, mas também dos nossos hospitais
filantrópicos, das nossas Santas Casas. Terá uma grande importância, eu acho que
vamos discutir bastante temas aqui nessa proximidade.
Da mesma forma o Alex de Madureira, que chega aí com essa disposição e com
essa experiência, e também com a sensibilidade que tem de homem público. Parabéns
aí, sucesso na empreitada, vamos estar de mãos dadas.
Quero cumprimentar a deputada Janaina. Eu acho que são importantes sugestões
como essa, não podemos ficar – e eu sei que a deputada sabe disso –, mas que pudesse
materializar, porque não podemos perder, deputada, essa sua sugestão e tantas outras,
porque, além do debate, que ela se torne uma sugestão protocolada nesta Comissão para
ser deliberada e daí nascer então os encaminhamentos. Acho que é muito importante
que possamos levar essas sugestões e o governador poder ouvir e eventualmente até
incrementar o Corujão entre outras coisas.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Antes de
agradecer as palavras do deputado Itamar, eu gostaria que esta Comissão recebesse com
uma salva de palmas o nosso sempre querido médico, sempre contribuidor desta
Comissão de Saúde, Dr. Pedro Tobias.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Sempre deputado. Só não é deputado
porque não quis, viu, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Não, continua
sendo deputado, atuando e também atendendo às segundas-feiras e fazendo cirurgia no
hospital de Bauru. Parabéns, deputado Pedro.

O SR. DR. PEDRO TOBIAS - (Fora do microfone) - De segunda à sexta.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Agora de
segunda à sexta, exatamente. Mas agradeço imensamente, deputado Itamar, as suas
palavras. Você também sempre foi um grande contribuidor nesta Comissão e também
foi o grande incentivador dos Prós Santas Casas, participou conosco ativamente de mais
e mais benefícios para as Santas Casas do estado de São Paulo. Fico muito honrada de
tê-lo mais uma vez conosco aqui na Comissão de Saúde.
Quero agradecer as sugestões dadas aqui nesta tarde pela deputada Janaina e
gostaria também que isso fosse materializado, como pede o deputado Itamar, para que
nós possamos encaminhar à Comissão de Saúde. Sempre me causou uma grande
preocupação essa questão do Corujão da Saúde. É importante? Claro que é, sem dúvida
nenhuma. Existe hoje um estrangulamento muito grande, deputado Alex, no
agendamento principalmente dos exames de especialidades. E claro que a prefeitura de
São Paulo, para resolver essa questão, fez a abertura do Corujão da Saúde, um programa
excelente que realmente zerou as filas. Mas o cidadão ficou com o resultado dos exames
nas mãos, e isso enquanto profissional da Saúde me causava bastante preocupação.
Acho que nós poderíamos, como primeiro trabalho desta Comissão, sugerir a
Secretaria de Estado da Saúde que pudesse realmente dar uma definição para essa
questão, já que nós temos aí uma contribuição preciosa a ser dada. Eu acho que é esse o
trabalho da nossa Comissão, é realmente trabalhamos, debruçarmos em cima dessas
questões e darmos a contribuição para que o estado de São Paulo realmente seja e tenha
os melhores programas e seja um exemplo para o nosso País – porque fazer Saúde é
difícil em qualquer lugar, tendo ou não tendo dinheiro.
Nós sabemos que, às vezes, o problema está na gestão, está na falta de
financiamento, mas nós precisamos de boas sugestões e está aí uma grande sugestão na
tarde de hoje. Com a palavra o deputado Caio França.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, primeiro parabenizar e desejar
muito sucesso na condução da Comissão. A gente se falou e também acho que a tua
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formação e experiência aqui na Comissão favorecem muito. Cumprimentar o Alex
também e desejar muito sucesso a todos os amigos e trazer alguns pontos que eu acho
que podem também colaborar com a Comissão.
Primeiro, sobre os hospitais estruturantes que o Estado tem, e tem algumas
entregas, salvo engano, a serem feitas: Hospital de Serrana e Caraguatatuba a gente
precisa acompanhar de perto a entrega desses hospitais. E me preocupa muito,
presidente, o fato de nos hospitais estruturantes – eu falo pelo Hospital Regional do
Guilherme Álvaro, em Santos – não atenderem na sua plenitude. Então, ao invés de a
gente ficar pensando sempre em ampliar o número de hospitais, que os hospitais que já
existem possam atender na plenitude.
E aí fiz alguns outros pontos aqui sobre os AMEs, que são os Ambulatórios
Médicos de Especialidades, que funcionam muito bem e que servem de referência para
o Brasil inteiro, e nós temos que ampliar – tem alguns já com decreto pronto e que só
precisam intercalar a parte da Prefeitura com a parte do Estado –, me chama a atenção o
fato de termos, se não me engano, 30 AMEs e apenas dois deles abrirem 24 horas. A
gente fala muito no Corujão, que é um programa de sucesso, mas que poderia ser feito,
por exemplo, com a abertura dos AMEs nos fins de semana e à noite também, como
alguns já funcionam.
O bom projeto da Santas Casas Sustentáveis, o Pró Santa Casa – está aqui o
Pedro Tobias, que é um experiente parlamentar e pode colaborar muito com isso
também, mesmo não estando mais no mandato, mas continua mandando tanto quanto
antes. E dois outros temas. Primeiro, um projeto que o Pedro conhece bem e que pode
ser aprimorado que é o projeto de transparência nas OSs, que administram alguns
hospitais; e o outro ponto importante é a valorização dos servidores da Saúde. Em um
projeto, por exemplo, do ano passado, um PLC aqui dos cirurgiões-dentistas que nós
aprovamos e que infelizmente não conseguimos, foi vetado pelo governador, e que a
gente tenha um compromisso aqui, pelo menos de muitas bancadas, de derrubar esse
veto, um veto importante para valorizar as carreiras dos dentistas também, que acabam
sendo muitas vezes renegadas.
Então algumas pautas que nós temos, mas muito feliz de estar aqui. Foi uma das
Comissões que eu lutei muito dentro da bancada, pedi para minha bancada para poder
estar presente. Estou feliz em ser presidido aí pela senhora e também pelo deputado
Alex, porque eu sei que darão conta do recado aqui. Parabéns pela nova tarefa.
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito obrigada,
deputado Caio França, pela sua contribuição e também penso, vou na linha de raciocínio
de Vossa Excelência. Nós temos dois vetos postos pelo Governo e que nós precisamos
definitivamente trabalharmos a derrubada de ambos, este da valorização dos cirurgiõesdentistas e também da redução da jornada de 30 horas dos profissionais da enfermagem.
Nós sabemos que esse projeto causou realmente uma grande movimentação no
ano passado no estado de São Paulo. É uma categoria que vem sofrendo muito. De nível
superior, a única que vem trabalhando ainda com uma carga horária excessiva de 40
horas. Tenho certeza de que todos os membros desta Comissão estarão debruçados em
cima desses dois vetos para que nós possamos derrubar o veto que valoriza a categoria
de cirurgião-dentista e o que determina 30 horas para enfermagem no estado de São
Paulo.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Conta comigo.

O SR. FERNANDO CURY - PPS - Pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Com a palavra o
deputado Fernando Cury.

O SR. FERNANDO CURY - PPS - Queria apenas cumprimentar a deputada
Analice, cumprimentar o deputado Alex pela eleição de presidente e vice-presidente
aqui da nossa Comissão, respectivamente, e dizer que a gente está aqui para contribuir.
Eu venho, fiz questão de emigrar de algumas comissões como a CCJ e a Educação para
a Comissão inclusive aqui de Saúde.
Entendo que é um tema bastante importante. Venho de uma região onde a Saúde
é vocação, sou de Botucatu, onde nós temos ao Hospital das Clínicas que agora, era da
faculdade, virou uma autarquia. Atendemos lá 70 cidades da macrorregião, dois milhões
de pessoas, então para nós é muito importante. Temos ali em Jaú o Hospital Amaral
Carvalho, fomos idealizadores do Programa Bom Prato Saúde, que é dentro do Hospital
das Clínicas da Unesp de Botucatu, atendendo toda a nossa macrorregião.
O governador Geraldo Alckmin e o próprio governador Márcio França deram
andamento levando esse modelo para outros hospitais de referência no estado, como o
de Barretos, para a própria Unicamp. Lá em Jaú com o Hospital Amaral Carvalho
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também é trabalho nosso, e que a gente possa ter oportunidade de poder fortalecer
inclusive esses hospitais de referência, como disse aqui o deputado André do Prado,
com recursos do Governo do Estado para que a gente possa sobrecarregar menos os
municípios, que têm que gastar muito recurso para fazer um trabalho que
obrigatoriamente deveria ser do Estado nos hospitais de média e alta complexidade.
Então a gente está aqui para poder apoiar, discutir temas importantes na
Comissão de Saúde e que vocês contem com o nosso trabalho, com o trabalho da nossa
bancada do PPS, e mais uma vez cumprimentar a deputada Analice e o deputado Alex.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito obrigada,
deputado Fernando Cury, pela sua contribuição e também pelo seu apoio à nossa eleição
e aqui nos nossos trabalhos. De longa data, é sabido que a Comissão de Saúde vem
funcionando todas as terças-feiras, às 14 horas, às 14:30 horas. Aí eu gostaria de fazer
uma sugestão a todos os membros se nós poderíamos continuar nos reunindo às terçasfeiras, às 14:30 horas ou às 15 horas. Eu gostaria de deixar aqui o debate aberto para
que – primeiro, todo mundo concorda às terças-feiras?

O. SR. FERNANDO CURY - PPS - Presidente, eu queria, esse é até o motivo
da retirada aqui, eu sou líder da minha bancada, então às terças-feiras às 15 horas nós
temos o Colégio de Líderes. Eu queria, para mim não tem problema algum ser às terçasfeiras, se puder ser o quanto antes, de repente às 14 horas, porque daí eu fico aqui até as
15 horas e vou para o Colégio, como de fato eu tenho que fazer agora.
Então, eu queria que a senhora levasse em consideração junto aos nobres
colegas aqui para que eu pudesse ter a oportunidade de ter uma participação efetiva na
Comissão, mas que eu pudesse também cumprir o meu papel de líder da bancada, para
que eu pudesse conciliar as duas tarefas. Gostaria muito que a senhora debatesse com os
colegas, de repente pode até ser na terça, mas em um horário mais flexível para que eu
pudesse participar.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Claro,
deputado. Eu gostaria de passar a palavra a cada deputado e ouvir cada um de vocês. Às
terças-feiras? Com a palavra o deputado Ataide Teruel.
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O. SR. FERNANDO CURY - PPS - Presidente, deputado Ataide, um
minutinho só, eu preciso me retirar. Está bom?

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito.

O. SR. FERNANDO CURY - PPS - Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Fique à
vontade, deputado.

O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Presidente, inicialmente cumprimentá-la.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada.

O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Pela nova responsabilidade, é um projeto
interessante e com certeza nossa querida presidente terá todo o apoio dos parlamentares.
E também abraçá-lo, nobre colega, deputado Alex de Madureira, pelo tamanho da
responsabilidade. Eu participo de uma Comissão que é a dos Direitos do Consumidor e
também será às terças-feiras, às 15 horas. Eu gostaria de ter um tempo equacionado para
poder participar desta, que é a da Saúde, e que me interessa muito.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Então às terçasfeiras, às 14 horas.

O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Pode ser às 14 horas, porque às 15 horas
eu participo da outra.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Como vota o
deputado André do Prado.

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Compartilho com o deputado Fernando
Cury, eu também sou líder do PR, e para mim também seria conveniente, Sra.
Presidente, que fosse às 14 horas.
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A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Perfeito. A
deputada Janaina?

A SR. JANAINA PASCHOAL - PSL - Também, excelência, às 14 horas.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Catorze horas.

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Catorze horas.
Deputado Caio, às 14 horas. Deputado, 14 horas?
Então, definido às terças-feiras, por unanimidade, às 14 horas. Estamos dando
por encerrados então os nossos trabalhos no dia de hoje. Muito obrigada e conto com
todos os senhores.

***

- É encerrada a reunião.

***
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