
COMISSÃO DE SAÚDE

6ª Reunião Ordinária 18 de Abril de 2017 às 13:45 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Cezinha de Madureira

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
97/2013

Deputado Chico
Sardelli

Proíbe a comercialização do aspartame e o seu
uso na composição de alimentos e bebidas
elaborados ou comercializados no Estado.

Deputado André
do Prado

favorável A.d.P.,
C.N.,
D.U.,
W.M.,
C.G.,
M.M.,
I.B.

2 Projeto de lei
970/2015

Deputado
Marcos Damasio

Proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em
logradouros no Estado.

Deputado Carlos
Neder

favorável H.N.

3 Projeto de lei
787/2016

Deputado André
do Prado

Dispõe sobre o direito do portador de câncer ou
neoplasia maligna ao tratamento de reprodução
humana assistida na rede pública de saúde.

Deputado Carlos
Neder

favorável

Para Deliberação:
 
Item 4- Requerimento da Deputada Beth Sahão solicitando convite ao ex-diretor-presidente da Fundação Butantan, senhor André Franco Montoro Filho e ao presidente
do Instituto Butantan, senhor Jorge Kalil, para que compareçam à esta Casa a fim de prestarem esclarecimentos acerca da reportagem veiculada pelo jornal Folha de São
Paulo, no dia 9 de fevereiro de 2017, que trata de supostas irregularidades ocorridas em contratos firmados pela citada instituição.
 
Para Ciência:
 
- Ofício recebido da Câmara de Hortolândia encaminhando moção do Vereador João Pereira da Silva, solicitando apelo ao Sr. Governador Geraldo Alckmin pela
realização de mutirão para zerar a fila de pacientes a espera de exames e cirurgias em Hortolândia.
 



- Recebimento de ofício da ABIA - Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação dando argumentos à rejeição ao Projeto de Lei 97/2013, que proíbe a
comercialização do aspartame e seu uso na composição de alimentos e bebidas elaborados ou comercializados no Estado.
 
- Ofício 31/2017 de 14/03/17 encaminhado ao Deputado Celso Giglio pela Associação Paulista dos Produtores de Algodão (APPA) contendo posicionamento da
entidade perante Audiência Pública para discussão da pulverização aérea e os efeitos dos agrotóxicos na apicultura.


