
COMISSÃO DE SAÚDE

13ª Reunião Ordinária 28 de Junho de 2016 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Celso Giglio

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1540/2015

Deputado
Wellington

Moura

Institui o "Programa Estadual de Tratamento da
Apneia do Sono".

Deputado Coronel
Camilo

favorável ao projeto com emenda
apresentada pela CCJR.

2 Projeto de lei
67/2016

Deputado Jorge
Wilson Xerife do

Consumidor

Determina a distribuição gratuita de leite sem
lactose, com proteína hidrolisada ou livre de
aminoácidos, às crianças lactentes pela rede
pública de saúde do Estado.

Deputado
Wellington Moura

favorável

3 Projeto de lei
263/2016

Deputado Rafael
Silva

Institui a "Semana de Incentivo ao parto Normal e
Humanizado".

Deputado Carlos
Neder

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

4 Projeto de lei
270/2016

Deputado Gil
Lancaster

Institui a "Semana de Prevenção e Combate da
Gripe H1N1".

Deputado Afonso
Lobato

favorável na forma do substitutivo
proposto pela CCJR.

5 Projeto de lei
311/2016

Deputado André
Soares

Permite a instalação de tela mosquiteira nos
locais que especifica.

Deputado
Wellington Moura

favorável

6 Projeto de lei
339/2016

Deputado Gil
Lancaster

Dispõe sobre o fornecimento de leite em pó para
filhos de portadores do vírus HIV.

Deputado André
do Prado

favorável

Para Deliberação
 
Item 7 - Requerimento do Deputado José Zico Prado, solicitando a convocação do Senhor Henrique Prata, Presidente da Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital do
Câncer de Barretos, com a finalidade de prestar informações e esclarecimentos sobre a participação do Poder Público, dentro de sua competência, no suporte à citada
fundação, e sobre a gestão de recursos púbicos na administração geral das unidades hospitalares nos municípios de Fernandópolis e Jales.
 



Item 8 - Requerimento do Deputado José Zico Prado, solicitando a convocação do Senhor David Ewerson Uip, Secretário de Estado da Saúde, com a finalidade de
prestar informações e esclarecimentos sobre a participação do Poder Público no suporte à Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital do Câncer de Barretos, para
garantir os procedimentos de saúde pública e o funcionamento das unidades hospitalares nos municípios de Fernandópolis e Jales.
 
 
Para Ciência
- Ofício 114/16 da Casa Civil
Item X- Ofício 369/16 da Câmara Municipal de Mauá, encaminhando moção 38/16 de autoria do Vereador Manoel Lopes dos Santos reivindicando providências para
estender a vacinação da gripe H1N1 para toda a população.
 
- Ofício 647/16 da Câmara Municipal de Itapetininga encaminhando cópia do requerimento de autoria dos vereadores Adilson Ramos e Itamar José Martins para que os
Srs. Deputados solicitem ao sr. Governador Geraldo Alckmin a estadualização do Hospital Regional de Itapetininga, bem como a construção de um novo prédio
adequado às demandas e necessidades da região.
 
- Ofício 52/16 do SIMESP - Sindicato dos Médicos de São Paulo, solicita que a Comissão de Saúde marque uma audiência pública para tratar do tema: "A crise do
Hospital Universitário da USP".
 
- Ofício da Santa Casa de Misericórdia de Franca, solicitando emenda parlamentar 2016- Custeio/ Investimento de R$ 300.000,00 para manutenção das atividades
realizadas nos hospitais para usuários do SUS no incremento do Teto de Média e Alta Complexidade.
 
- Ofício da Santa Casa de Misericórdia de Franca, solicitando emenda ao orçamento 2017 no valor de R$7.850.000,00 para suprir o déficit estimado de 2016. Para o ano
de 2017, tendo como referência os reajustes sobre folha de pagamento, honorários médicos, insumos e demais custos, solicita-se R$15.154.784,02 para o reequilíbrio
financeiro.
 
- Cópia de moção do Conselho Municipal de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde - Prefeitura do Município de São Paulo, manifestando repúdio à atitude do
Governador de São Paulo por não ter fornecido traslado nem passagens às delegadas da sociedade civil para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres,
realizada de 10 a 13/05/2016, em Brasília-DF.


