Divisão de Registro de Pronunciamentos
COMISSÃO DE SAÚDE - CS
20.05.2021
***
- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Alex de Madureira.
***
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - ...e eleição de
presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde para o 2º Biênio da 19ª Legislatura.
Vamos fazer a verificação de quórum. Vou fazer a chamada nominal. Vou pedir que
cada um, a hora que nós fizermos a chamada, ligue o seu microfone e confirme a sua
presença.
Deputado Coronel Nishikawa. (Ausente.) Deputado José Américo.
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente deputado José
Américo.
Deputado Caio França.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presente, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputada Patricia
Bezerra.
A SRA. PATRICIA BEZERRA - PSDB - Presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Patricia Bezerra
presente.
Deputado Edmir Chedid.
O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presente, Excelência.
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O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado André do
Prado.
O SR. ANDRÉ DO PRADO - PL - Presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD – Deputada, querida
Edna Macedo.
A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado Ataide
Teruel. Bom vê-lo.
O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado Itamar
Borges.
O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Presente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado Alex de
Madureira, presente. E deputado Afonso Lobato.
O SR. AFONSO LOBATO - PV - Presente, Sr. Presidente. Presente, bom dia.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Confirmamos aqui o
quórum para iniciarmos.
Eu quero perguntar aos demais membros desta comissão se existe alguma indicação
para a Presidência da Comissão de Saúde para o 2º Biênio da 19ª Legislatura.
O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem deputado
Edmir Chedid. Tem a palavra.
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para indicar a nobre deputada Patricia. Acho
que há um entendimento entre todos, se não me falha a memória aqui. Até questiono se
existe outra indicação, mas a nobre deputada Patricia.
O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Indicação do deputado
Edmir Chedid é da nobre deputada Patricia Bezerra, que é chegada aqui à Casa com muita
alegria por todos os colegas, que já presidiu a Comissão de Saúde na Câmara Municipal
de São Paulo, uma comissão muito importante para a capital paulista, e tenho certeza de
que é uma ótima indicação e que poderá fazer um bom trabalho aqui.
Quero perguntar aos demais colegas se existe mais alguma indicação para a
Presidência da Comissão de Saúde.
Não havendo manifestação de outra indicação, pergunto aos Srs. Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Declaro eleita presidente da Comissão de Saúde a deputada Patricia Bezerra, a
quem convido a assumir a Presidência desta Comissão, neste momento, e continuar aqui
o trabalho desta Comissão.
Parabéns, deputada Patricia. Tenho certeza de que fará um grande trabalho. Esta
comissão tem um papel relevante para as questões de saúde no estado de São Paulo, e
tenho certeza de que com a sua experiência de vida, com a sua experiência social de tantos
trabalhos que já tem realizado, a sua experiência na própria Comissão de Saúde da
Câmara Municipal fará, juntamente com os colegas aqui, um bom trabalho nesta
comissão, e nós estamos aqui à disposição pra ajudá-la e ajudar a tocar esse piano aí para
que nós possamos ajudar São Paulo.
Parabéns.
***
- Assume a Presidência a Sra. Patricia Bezerra.
***
A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Parabéns, Patricia.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada.
A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela
odem, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem, deputada
Edna.
A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Bom dia mais uma vez. Eu
quero cumprimentá-la, deputada Patricia, pela eleição da Mesa. Deus a abençoe. Que
você possa fazer um excelente trabalho em conjunto com todos nós deputados
participantes desta Comissão. Que Deus a abençoe.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Amém. Obrigada,
deputada.
Queria agradecer a indicação do nobre deputado Edmir Chedid, que me honrou
muito ele ter feito a indicação. Agradecer também ao apoio dos demais colegas, a
confiança. Como o deputado Alex mencionou, eu fui por duas vezes presidente da
Comissão de Saúde na Câmara Municipal. Participei também do conselho que o prefeito
Bruno Covas havia criado, conselho de contingência do município, no início da crise da
Covid.
Não vou fazer nada sozinha. Vou fazer um trabalho com vocês, conjuntamente.
Assim que a gente sempre trabalhou na Comissão de Saúde do Município. É um momento
que clama pela nossa intervenção. É um momento que dá muita visibilidade para a
Comissão de Saúde. Também dá muito trabalho, muita demanda, e a nossa intenção,
conjuntamente, sendo uma comissão, trabalhando todos juntos, os pares num ideal
comum trazer tanto as demandas dos municípios para o governo de São Paulo, fazer uma
interface entre eles e fazer com que elas sejam atendidas na medida do possível, naquilo
que for cabível, e fazer com isso que a Saúde do estado de São Paulo seja fortalecida e
que a gente vença essa crise na maior celeridade possível.
Então, é para isso que a gente vai empenhar os nossos esforços, e eu vou contar
muito com vocês, e eu garanto que vocês também poderão contar muito comigo.
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Então, passando agora, consulto os Srs. Membros se há indicação de nomes para o
cargo de vice-presidente da Comissão de Saúde.
O SR. ANDRÉ DO PRADO - PL - Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem.
O SR. ANDRÉ DO PRADO - PL - Gostaria de indicar o nobre deputado amigo,
companheiro que já faz parte da Comissão de Saúde, deputado Alex de Madureira.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Então, temos a
indicação que foi feita por quem? Perdão, porque eu estou no celular.
O SR. ANDRÉ DO PRADO - PL - André do Prado.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Deputado André fez
a indicação, extremamente meritória, do deputado Alex de Madureira.
Queria saber se existe alguma outra inscrição, alguma outra colocação para o cargo
de vice-presidente. Não havendo indicação, peço que os deputados que concordam com
a indicação do nome do nobre deputado Alex de Madureira permaneçam como estão.
(Pausa.)
Então, está aprovado e está eleito o vice-presidente da Comissão, o deputado Alex
de Madureira, que também é um deputado já experiente, combativo nesta Casa, que tem
muita maturidade e muita habilidade no trato com os colegas. Eu cheguei agora, Alex,
mas já tenho as suas referências pela sua habilidade (Inaudível.), pelo seu trato respeitoso
e pela sua capacidade também de articulação e de interlocução. Vou contar muito com
você, você pode contar comigo, e gostaria de abrir a palavra para que você falasse,
agradecesse aos seus colegas também.
O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sra. Presidente. Eu quero
agradecer aqui a indicação do amigo querido, André do Prado, deputado André do Prado.
Agradecer também, Patricia, suas palavras aqui nesta Comissão. Tenho certeza que nós
vamos fazer um grande trabalho. Nós temos pessoas experientes com a Comissão de
Saúde aqui. Nós temos o deputado Edmir Chedid, que já deu tantas contribuições não só
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para a comissão, mas também com as CPIs desta Casa relacionadas à área de Saúde, tem
uma vasta experiência e participativo. Ele movimenta muito esta Comissão.
Ataide Teruel, um grande amigo; Edna Macedo, uma querida; Caio França, não
tenho nem o que dizer, é um deputado participativo, combativo; o André do Prado, com
a sua forma de relacionamento também com os outros parlamentares; o deputado José
Américo, com a sua peculiaridade, com seu conhecimento; e Itamar Borges, que vai nos
deixar aqui na comissão. A gente sente muito por isso; e os demais colegas que fazem
parte também desta comissão.
Tenho certeza, presidente, que a senhora terá um papel preponderante para que esta
comissão caminhe, para que esta comissão tenha bons resultados, uma vez que nós
estamos vivendo um momento difícil, e que esta comissão tem esse papel de contribuir
para o estado de São Paulo.
Então, parabéns mais uma vez. Agradeço demais, sinto-me muito honrado em poder
dividir com você aqui a vice-presidência desta comissão. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem deputada
Edna, e depois a palavra será confiada ao deputado José Américo.
A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Só para dar meu abraço
carinhoso para o nosso querido Alex de Madureira. Alex, parabéns! Você venceu, você é
um vencedor. Tudo de bom para você. E para a senhora também, deputada.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada, deputada.
A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Eu tenho um compromisso
agora. Eu peço que…
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Fique à vontade.
A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Para eu me retirar. Deus abençoe
a todos vocês. Um grande abraço.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Amém, para a senhora
também. Outro.
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A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Obrigada. Tchau.
A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Com a palavra o
deputado José Américo. Meu presidente, eterno presidente.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Imagina, Patricia. Olha, gente, eu não
podia deixar de falar... Porque eu conheço muito a Patricia, fomos vereadores juntos, na
Câmara Municipal de São Paulo. A Patricia é uma pessoa... Não só competente, dedicada,
com muito discernimento e com facilidade de trato com as pessoas. Acho que a comissão
está em boas mãos.
Essa comissão é uma comissão que foi muito atuante, tem sido muito atuante aqui
na Assembleia. É uma comissão que geralmente tem quórum, é uma comissão que as
pessoas vêm. Ela teve duas CPIs importantes, uma na legislatura passada, outra nessa
legislatura; e levantou, talvez, um dos grandes problemas da saúde no nosso Estado.
Um dos grandes problemas estruturais, que são os problemas das OSs. As OSs
hoje... Elas surgiram como um modelo mais ou menos aceitável por todo mundo, por
todas as posições políticas, porque não tem muita saída. Mas as OSs, em um determinado
momento, elas funcionaram relativamente bem. Agora, a CPI que foi presidida pelo
Edmir, por último, o relatório dela é muito interessante, porque mostra que as OSs estão
perdendo o seu caráter, tal como elas existiam.
Hoje elas são gerenciadoras de contrato quarteirizado. Então, você pega uma grande
OS e de repente ela só gerencia contrato. Ela tem um contrato de médico, que oferece
médico, tem um contrato que oferece ambulância, tem um contrato que oferece
equipamento, tem um contrato que oferece, enfim, outros profissionais. E ela
praticamente só gerencia contratos.
E isso porque nós não estamos falando de corrupção, que também existe. Uma
corrupção, na minha opinião, por falta de controle, eu acho que por falta de controle. E
eu tenho sido representante dessa - eu e o Alex - dessa comissão... Na comissão de contas
da Secretaria da Saúde, eu e o Alex. Que acompanha as contas das OSs.
E eu levantei... Foi aprovado por essa comissão da Secretaria da Saúde, a ideia de
realizar uma auditoria em todas as contas das OSs, antes delas chegarem para serem
aprovadas. Elas são aprovadas por essa comissão que eu estou falando, trimestralmente.
De modo que essas contas trimestrais, elas têm tempo para serem auditadas.
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Então, a proposta é essa, o Secretário ficou de estudar e dar uma resposta. Porque a
secretaria, ela contrataria, abriria uma licitação, contrataria essas auditorias... E ela
gerencia - nós não vamos entrar no mérito. Ela gerencia e manda as contas para nós,
porque aí a gente vai eliminar o desperdício e a corrupção que existe.
Mas, o maior problema delas não é nem esse, o maior problema é o desvirtuamento
do caráter das OSs, aproveitando brechas legais. Em alguns casos o que eles fazem é
ilegal, mas em outros não é não.
Eles aproveitaram brechas na legislação, e a nossa ideia era talvez produzir... Tem
uma proposta do ano passado, da legislatura passada, de produzir uma legislação estadual
específica, que possa, aqui, votada pela Assembleia... Que possa tampar os buracos e
fazer com que as OSs voltem ao seu caráter original.
Então, acho que é um trabalho que a comissão vai ter. A gente pode trazer aqui, um
dia o Edmir pode dar um informe, porque acho que ele está bem-preparado para isso. E
a gente faz esse trabalho.
Então, eu queria dizer também, que o Alex de Madureira é outro craque, viu
Patricia, que vai te ajudar. Esse é um craque, é um... Pega na seleção brasileira de
(Inaudível.), ele seria um Garrincha, esse é um craque. Além de ser uma figura humana
extraordinária, uma pessoa muito legal.
Bom, então estamos em boas mãos. Quero parabenizar você e dizer que eu estou à
disposição para te ajudar.
E muito obrigado, gente, muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada, deputado
Zé Américo. E gostaria de conferir a palavra para o deputado inscrito, Edmir Chedid. A
quem eu agradeço a indicação, me senti muito honrada pela indicação feita pelo senhor,
deputado.

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia a todos. Bom dia, Patricia, querida
presidente agora desta comissão importantíssima da Assembleia Legislativa. Também o
Alex de Madureira, nosso amigo, nosso companheiro. Sabemos do seu perfil, Patricia,
que é de buscar os resultados para a população, e é isso que nós desejamos. O Alex de
Madureira da mesma forma.
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Nós temos deputados excelentes que participam desta comissão, eu sei que ela vai
ser uma comissão que vai resolver muitos problemas da população ao longo do seu
trabalho.
Quero parabenizá-la, parabenizar o Alex, todos os demais companheiros e, dentro
da palavra do experiente deputado José Américo, nosso professor, orientador, nós temos
mesmo que discutir um pouquinho sobre as OSs de Saúde. É uma legislação de 1998, na
CPI passada - do mandato passado deste - fizeram um bom trabalho, existem projetos de
lei para aprimorar essa legislação, inclusive as prefeituras do estado todo estão tendo
muito problema com o Tribunal de Contas.
O Tribunal de Contas muitas vezes carece um pouco mais de legislação para tomar
as providências cabíveis e até para orientar todos os municípios do interior. Como disse
o deputado José Américo, nós já temos crime organizado comandando OSs de Saúde,
temos pessoas que não veem a saúde como algo que é para solucionar a vida, qualidade
de vida das pessoas, mas fim, meio de ganhar dinheiro, e não é essa a função que nós
desejamos da Saúde.
Tenho certeza de que a senhora e os colegas deputados que fazem parte desta
comissão, nós vamos lutar juntos para modificar essa legislação o mais rápido possível,
que o governo do estado dê a oportunidade de o legislativo aprimorar essa lei, dentre
tantas outras leis que nós podemos aprimorar. Parabenizar a todos, desejar muito sucesso
e principalmente saúde, saúde a todos para a gente poder representar todos aqueles que
confiaram e confiam em todos nós. Bom dia a todos, grande abraço.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada, deputado.
Gostaria de passar a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Afonso Lobato.

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Pela ordem, Sra. Presidente, aqui é o deputado
Padre Afonso. Quero parabenizar a V. Exa. e o trabalho importante que esta comissão
tem neste momento tão significativo. Tenho certeza de que esta comissão poderá fazer
um trabalho realmente em favor da população no momento em que a população mais
precisa.
Então, o objetivo é parabenizar V. Exa. e todos os membros da comissão para que
Deus abençoe o nosso trabalho e que de fato todos empenhados em fazer o melhor pela
colação. Parabéns a V. Exa. e parabéns a esta comissão, bom trabalho para todos.
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A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada. Gostaria
de passar a palavra agora à minha líder, que inclusive também teve um papel
preponderante nessa costura para que eu chegasse à Presidência, a deputada Analice
Fernandes.

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada, minha querida colega
Patricia Bezerra. Desde já parabenizá-la por estar assumindo a Presidência desta comissão
que eu julgo uma das comissões temáticas mais importantes da nossa Casa e, como
lembrou um dos nossos parlamentares, é uma comissão atuante, participativa e que
normalmente, ao longo de todos esses anos que eu fiz parte da Comissão de Saúde, deu
uma contribuição preciosa.
E tenho certeza, Patricia, que na sua Presidência, tenho confiança de que você
também dará... (Inaudível.) E tenho crença que você vai fazer um papel excelente, uma
vez que você é uma grande defensora da Saúde Pública no estado de São Paulo.
Quero parabenizar também o Alex de Madureira, que é um companheiro querido,
foi meu vice-presidente nesta comissão, deu uma colaboração muito grande à nossa
Presidência. Agradecer os demais deputados que fizeram parte da Comissão de Saúde,
como o deputado Ataide Teruel, um grande amigo, parceiro, em todos os momentos
esteve presente, colaborando conosco.
A deputada Edna Macedo, uma parlamentar que visita constantemente os hospitais
da administração direta do estado, dá sua contribuição, distribui suas emendas
parlamentares, o Caio França, que também trouxe temas importantes para serem
debatidos nesta comissão, foi um grande parceiro querido, o Edmir Chedid, que acaba de
falar, uma pessoa maravilhosa. Tive a oportunidade, também, de ser vice-presidente do
Edmir quando, na oportunidade, ele foi o presidente da Comissão de Saúde.
De fato, quero aqui reafirmar a fala de ambos, tanto do Edmir como do nosso,
também o chamo de professor, José Américo, que é um querido. Embora esteja em um
partido de oposição ao nosso, em todos os momentos em que foram debatidos o bem da
Saúde e a qualidade da assistência no estado de São Paulo ele foi parceiro, defensor,
batalhador e ele deixa um tema importante para que a gente continue esse debate dentro
da nossa comissão, Patricia, que são as OSs.
Nós nos debruçamos por dois mandatos sobre esse tema para aprimorar realmente
a qualidade das OSs que prestam o gerenciamento da Saúde em todo o estado de São
Paulo, principalmente as OSs que têm sido um braço do poder público. Temos OSs
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maravilhosas, que fazem um trabalho preciosíssimo, que dão uma contribuição valorosa,
mas tem aquelas, como bem lembrou o deputado José Américo, que desviaram a sua
finalidade e nós precisamos encontrar instrumentos capazes de fazer a retirada desse tipo
de trabalho que tem sido, assim, devastador no estado de São Paulo, com recurso
importantíssimo, que deve ser unicamente focado para a qualidade e o fortalecimento da
nossa Saúde.
Tenho certeza de que nas suas mãos esta comissão vai dar conta do recado. Tenho
muito orgulho de tê-la como parceira, amiga, companheira na nossa bancada do PSDB,
você, que tem uma vasta experiência, também, na vida pública e nos orgulha muito à
frente desta comissão, que eu tive oportunidade, desde o meu primeiro mandato, Patricia,
de fazer parte da Comissão de Saúde. Agora, eleita pela nossa bancada como líder do
PSDB, fiquei na suplência, mas tenho muito orgulho de (Inaudível.) a Presidência desta
comissão, que, a meu ver, é uma das mais importantes.
Parabéns, não só a você, mas a todos os membros desta comissão, que, de forma
brilhante, deram uma grande contribuição durante a minha Presidência. Obrigada do
fundo do meu coração a todos vocês. Um beijo carinhoso a todos. Muito obrigada pela
oportunidade.

O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Pela ordem, presidente.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Parabéns, Analice.

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Obrigada, José Américo.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Vou conferir a
palavra... Muito obrigada, líder, pelas suas palavras carinhosas, pelo seu apoio, sobretudo,
e pelo trabalho, também, que você fez à frente da Comissão de Saúde, que me antecedeu.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Essa também é craque, viu? Essa também
é uma craque.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Somos mulheres, não
é, deputado José Américo? Somos mulheres aguerridas.
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Isso mesmo.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Vou conferir a
palavra agora ao nobre deputado André do Prado.

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PL - Sra. Presidente, nosso vice-presidente, é uma
honra para mim estar nesta comissão desde o meu primeiro mandato, ao lado de pessoas
tão preparadas, capacitadas, com grande conteúdo, como todos que participam desta
comissão, meus amigos, companheiros.
Realmente, como foi dito aqui, uma comissão muito participativa, uma comissão
que tem grandes desafios pela frente, principalmente neste momento, agora, Covid, pósCovid, nós, desta comissão, teremos grandes desafios para ajudar realmente nesses
gargalos que vão existir nesse pós-Covid na área da Saúde. Temos grandes temas a serem
debatidos, como foi colocado, as OSs, a questão dos hospitais regionais, a questão da
Cross, enfim, temos grandes temas que são sempre debatidos nessa comissão e que temos
que aprimorar cada vez mais.
Então, para mim, é uma honra muito grande participar. Parabenizar a Patricia.
Como foi dito aqui, tenho certeza de que vai conduzir muito bem a Presidência desta
comissão, substituindo a nossa grande presidente também, que foi a presidente Analice
Fernandes, fez um grande trabalho, um grande debate, todas as reuniões nossas eram
muito produtivas. Então tenho certeza de que vai dar sequência a isso, ao lado do Alex,
também, que foi vice da nossa presidente Analice, também contribuiu muito, foi muito
participativo, bem como todos, Edmir Chedid, que já foi presidente desta comissão,
contribuiu muito com esta comissão, o José Américo, o Teruel, enfim, todos, o Caio. Eu
acho que vai existir uma sinergia muito grande da nossa parte, membros desta comissão,
que temos o mesmo intuito.
Como foi dito também, para mim a principal comissão hoje, e a nossa realidade
mostra que a Saúde, a Comissão de Saúde é importantíssima nesta Casa, para fazer os
grandes debates pós-Covid e durante esses dois anos. Então é uma honra muito grande
também. Eu fui secretário de Saúde também na minha cidade, cidade de Guararema.
Tenho uma honra muito grande e um orgulho de participar desta comissão ao lado
de todos vocês. Tenho certeza de que a gente vai contribuir muito com o estado de São
Paulo, essa sinergia que a gente vê dos nossos amigos, todas pessoas serenas, capacitadas,
preparadas. Vai ser uma honra estar ao lado de vocês e ao lado da nossa presidente e do
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nosso vice-presidente desenvolvendo os trabalhos nesses dois anos pela frente na
Comissão de Saúde.
Ademais, que Deus abençoe a nós todos e que façamos um grande trabalho nesta
comissão.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada, deputado,
obrigada pelas palavras. Gostaria só de...

O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Pela ordem, presidente.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem, deputado
Ataide Teruel.

O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Apenas para cumprimentá-la pela eleição e
o meu querido amigo Alex de Madureira, desejar-lhe sucesso absoluto, que esta comissão
no próximo biênio seja conduzida de forma tranquila, muita paz, sucesso absoluto.
Para mim, continua sendo uma grande honra continuar participando desta comissão
ao lado dos meus queridos amigos e queridas amigas. Deus nos abençoe.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Amém. Obrigada.
Queria agradecer a palavra do deputado...

O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Posso só finalizar? Esqueci de dizer muito
obrigado à nossa colega, deputada Analice Fernandes, que durante dois anos conduziu
esta comissão com muita inteligência, muita segurança e tratou a todos nós com muito
carinho e muito respeito. Analice, um beijo para você.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada, deputados.
Gostaria só de antecipar tanto para o meu querido presidente José Américo, para o
deputado Edmir Chedid também e a própria ex-presidente, minha amiga no PSDB,
deputada Analice Fernandes, que já existe uma intenção da parte do governo de discutir
a questão das OSs, de discutir o formato, de discutir o processo de criar critérios elegíveis
para que as OSs trabalhem no campo e no estado de São Paulo.
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Então, assim, falo isso porque eu mesma levei essa demanda ao chefe da Casa Civil
e ao vice-governador e já recebi deles neste momento essa disponibilidade. Então a gente,
sim, vai fazer esse debate, a gente, sim, vai propor essas modificações, essas alterações
legislativas, que são imprescindíveis para que gente também proteja o poder público
dessas entidades que são pernósticas, que não atuam com lisura e isso nos protege a todos,
protege a população, oferecendo um serviço que é profícuo, que é eficiente e, também,
protege o erário, que não traz nenhum problema, nenhum dano financeiro para o Estado.
Então é isso que a gente quer propor no trabalho com a comissão.
E gostaria, depois, de propor aos senhores que a gente crie um cronograma de
trabalho, uma pauta, lembrando a secretaria da comissão que já seria cabível a
apresentação do secretário, da prestação de contas do primeiro quadrimestre. Então,
assim, a gente tem que se preparar também para receber o secretário, para fazer essa
prestação, que provavelmente vai ensejar os próximos dias da gente de trabalho.
Vou importunar vocês - se vocês me derem anuência - para criar um grupo de
WhatsApp para facilitar a nossa comunicação. Eu prometo que vai ser só para fazer a
comunicação da comissão, sem meme, sem festividade de aniversário, sem bom dia, sem
boa tarde, sem boa noite, só para comunicar mesmo as agendas pertinentes à Comissão
da Saúde. Só se for com anuência de todos, porque eu sei que todo mundo é importunado
com os grupos, a gente tem 425 grupos no WhatsApp, mas isso facilita demais a
comunicação e eu gostaria de contar com os senhores para isso.
Não havendo mais nada a ser tratado, eu encerro, então, os nossos trabalhos por
hoje. Tenham todos um bom dia.

***

- Encerra-se a reunião.

***

