
COMISSÃO DE SAÚDE

15ª Reunião Ordinária 15 de Dezembro de 2015 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Celso Giglio

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

594/2010
Deputada Célia

Leão
Altera o "caput" do artigo 3º da Lei nº 12.916, de
2008, que dispõe sobre o controle da reprodução de
cães e gatos.

Deputado Luiz
Fernando Machado

favorável U.T.

2 Projeto de lei
436/2015

Deputada Leci
Brandão

Dispõe sobre a obrigatoriedade de universalização
da aplicação das normas de saúde atinentes ao parto
e nascimento no Estado.

Deputado Itamar
Borges

favorável W.M.

3 Projeto de lei
945/2015

Deputado Igor
Soares

Institui no âmbito do Estado o mês "Junho
Vermelho", dedicado à campanha de incentivo a
doação de sangue.

Deputado Milton
Vieira

favorável ao projeto com emenda
apresentada pela CCJR

W.M.

4 Projeto de lei
1051/2015

Deputado Edmir
Chedid

Institui a "Campanha de Conscientização sobre o
Zóster".

Deputado Gil
Lancaster

favorável

5 Projeto de lei
1093/2015

Deputado Cezinha
de Madureira

Institui o Cardápio Dietético nos restaurantes, bares
e similares.

Deputada Analice
Fernandes

favorável W.M.

6 Projeto de lei
1208/2015

Deputado Raul
Marcelo

Torna obrigatória a publicação, em sítio eletrônico
oficial, das listas dos pacientes que aguardam por
consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos
estabelecimentos da rede pública de saúde do
Estado.

Deputado Afonso
Lobato

favorável



COMISSÃO DE SAÚDE

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

15ª Reunião Ordinária 15 de Dezembro de 2015 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Celso Giglio

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
7 Moção 122/2015 Deputado Léo

Oliveira
(CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Ministro da Saúde a
fim de que no âmbito de suas dignas atribuições
adote as medidas cabíveis, urgentes e necessárias
para que, numa soma de esforços e conscientização
parlamentar, encampe a hercúlea luta pela
r e g u l a ç ã o ,  l i b e r a ç ã o  e  d i s t r i b u i ç ã o  d a
fosfoetalonamina sintética para os brasileiros
portadores de câncer.

Deputado Itamar
Borges

favorável

Para deliberação:
 
Item 8 - Requerimento do Deputado Rafael Silva, solicitando que esta Comissão realize uma reunião com a finalidade de esclarecer os motivos por que o Estado não
realizou pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina. O Deputado requisita o convite às seguintes autoridades para participar do debate: Senhor Márcio
França (Vice-Governador e Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), Senhor David Uip (Secretário Estadual da Saúde),
Prof. Dr. Marco Antônio Zago (Reitor da Universidade de São Paulo - USP), Prof. Dr. Germano Tremiliosi Filho (Diretor do Instituto de Química do Campus de São
Carlos da USP) e Prof. Dr. Salvador Claro Neto (Pesquisador Cientista). (Vistas: WM e AL)
 
Item 9- Requerimento do Deputado Ricardo Madalena solicitando uma Audiência Pública, nesta Casa Legislativa, através da Comissão de Saúde, para discussão do tema
"Fosfoetanolamina Sintética". (Vista: WM)
 
Item 10- Requerimento do Deputado Marcos Martins solicitando a realização de uma Audiência Pública em defesa do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Vista: WM).
 
Item 11- Requerimento da Deputada Beth Sahão, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde, em caráter de urgência, informações sobre a existência, procedimentos
adotados e plano de ação para combate dos casos de microcefalia em gestantes provocados pelo "Zika Vírus" no Estado de São Paulo. (Vista: WM)
 



Item 12 - Requerimento do Deputado Marcos Martins solicitando o apoio dos membros desta Comissão para realizar uma Audiência Pública promovida pelo Ministério
Público do Trabalho, com a finalidade da atuação do Programa de Banimento do Amianto no Brasil e a aplicação da Lei 12.684/2007, que proíbe o uso no Estado de São
Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.
 
Item 13 - Requerimento da Deputada Márcia Lia, solicitando que esta Comissão requeira junto à Secretaria de Estado da Saúde, em caráter de urgência, informações sobre
a existência de casos de "Chikungunya" nas cidades de Araraquara e Américo Brasiliense, procedimentos adotados no combate, se existem exames específicos capazes de
detectar a doença de forma rápida, bem como se existe algum plano de ação para combatê-lo.
 
Para ciência:
 
Item 14 - Ofício nº 11.11.2015 da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, encaminhando cópia da moção nº 07/2015 de autoria do Vereador Luciano Firmino Vieira e outros,
aprovado dia 23/11/2015, solicitando apoio e engajamento necessário, como medida de extrema urgência e essencialidade  junto às autoridades públicas competentes, para
empreender esforços necessários a fim de agilizar estudos e consequente reconhecimento da fosfoetanolamina sintética como medicamento efetivo no tratamento do
câncer e disponibilizados a todos que dela necessitam.
 
Item 15- Ofício 680/15 da Câmara Municipal de Cruzeiro, encaminhando cópia do Requerimento 1554 e 1557/15 solicitando empenho junto ao Governo do Estado, para
que sejam efetuados no município de Cruzeiro, mutirões de mamografia e catarata; e que seja instalado um Ambulatório Médico de Especialidade (AME).
 
Item 16- Ofício 559/15 da Câmara Municipal de Itapeva, encaminhando cópia do Requerimento nº 962/15 de autoria do Vereador Toni do Cofesa,, solicitando Emenda
Parlamentar para aquisição de um ônibus móvel da Saúde, destinado ao município de Itapeva.


