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  São Paulo, 7 de abril de 2021 

 

 

Of. SGP n.º 280/2021 

 

 

 

Senhor Secretário 

 

 

 

    Conforme determinação do Sr. Presidente da Assembleia 

Legislativa e nos termos do artigo  1º, inciso I, do Ato da Mesa nº 11, de 2021, cumpre-me 

reiterar a Vossa Excelência que as respostas aos Requerimentos de Informação, constantes 

da relação anexa, ainda não foram apresentadas a esta Casa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

    No ensejo, renovo os protestos de minha elevada 

consideração. 

 

 

 

 

 

RODRIGO DEL NERO 

Secretário Geral Parlamentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  

JEAN CARLO GORINCHTEYN 

Secretário de Estado da Saúde 

SÃO PAULO — SP 
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ANEXO – Requerimentos de Informação pendentes de resposta 

 

 

Req. Ano Autor(a)  Ementa 

451 2020 Rafa Zimbaldi Requer ao Senhor Secretário da Saúde informações 

sobre as prestações de contas relativas às emendas 

parlamentares destinadas à área da saúde recebidas 

pelo Município de Campinas nos anos de 2013 a 

2020. 

7 2021 Carlos Giannazi Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a eventual intenção de demolição do Hospital 

Infantil Darcy Vargas, localizado na Capital. 

10 2021 Leci Brandão Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a eventual restrição do atendimento do 

Hospital Estadual Vila Alpina apenas a pacientes 

com sintomas de COVID-19. 

11 2021 Altair Moraes Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os procedimentos e os documentos 

necessários para autorização de uso de hormônios 

e de realização de cirurgias em pacientes com 

diagnóstico de incongruência de gênero. 

17 2021 Enio Tatto Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o fechamento do atendimento de pronto-

socorro em hospitais do Estado. 

19 2021 Arthur do Val Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o fechamento do pronto atendimento do 

Hospital Geral de Itapecerica da Serra - HGIS. 

21 2021 Jorge Wilson 

Xerife do 

Consumidor 

Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o fechamento do atendimento de pronto-

socorro em hospitais do Estado. 

23 2021 Major Mecca Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o eventual interesse do Poder Executivo em 

fechar ou transferir o Hospital Infantil Darcy 

Vargas. 

24 2021 Leticia Aguiar Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os hospitais que estão tendo seus prontos-

socorros fechados. 

25 2021 Leticia Aguiar Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre medidas tomadas para que não seja 

interrompido o fornecimento de oxigênio para as 

unidades hospitalares localizadas na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
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41 2021 Frederico d’Avila Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a eventual existência de estudos ou de 

planejamento de alienação do Hospital Infantil 

Darcy Vargas ou do imóvel onde o mesmo está 

situado, para a iniciativa privada. 

43 2021 Arthur do Val Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o plano de troca de terreno do Hospital 

Infantil Darcy Vargas por um novo hospital no 

Jaguaré, na Capital. 

44 2021 Major Mecca Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a eventual intenção de fechamento de 

hospitais ou de seus atendimentos de pronto-

socorro. 

51 2021 Marcio 

Nakashima 

Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre as razões que levaram a pasta a decidir pelo 

fechamento da clínica médica do Hospital de Base 

de Bauru - HBB. 

52 2021 Gil Diniz Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a quantidade de vacinas disponíveis para 

imediata aplicação, bem como sobre o critério de 

distribuição das mesmas pelas cidades e regiões do 

Estado. 

53 2021 Douglas Garcia Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os motivos pelos quais o Hospital Regional 

do Litoral Norte não está operando em sua 

capacidade total. 

55 2021 Valeria Bolsonaro Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a falta de leitos de UTI em Campos do 

Jordão, denunciada por moradores do município. 

56 2021 Isa Penna Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a logística de distribuição das doses da vacina 

CoronaVac produzidas pelo Instituto Butantan. 

57 2021 Isa Penna Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a abertura de novos leitos para fazer frente à 

alta de internações resultante do crescimento da 

contaminação por COVID-19 no Estado. 

59 2021 Tenente Coimbra Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o fechamento de prontos-socorros de seis 

hospitais do Estado. 

86 2021 Douglas Garcia Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a eventual falta de bolsas coletoras para 

ostomizados no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. 
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89 2021 Major Mecca Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o Hospital Geral de Itapecerica da Serra - 

HGIS. 

94 2021 Sergio Victor Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os dados do "Vacinômetro". 

95 2021 Sergio Victor Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

relacionadas às denúncias de cidadãos sobre a 

indisponibilidade de mamógrafo no Ambulatório 

Médico de Especialidade de São José dos Campos. 

101 2021 Ataíde Teruel Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre a atual situação da tratativa para ativação em 

definitivo do HC-USP BAURU, voltado ao 

atendimento da população em geral. 

102 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Araraquara, bem como 

sobre a estrutura disponível para atendimento às 

pessoas infectadas. 

103 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Matão, bem como sobre 

a estrutura disponível para atendimento às pessoas 

infectadas. 

104 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Barueri, bem como sobre 

a estrutura disponível para atendimento às pessoas 

infectadas. 

105 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Bragança Paulista, bem 

como sobre a estrutura disponível para atendimento 

às pessoas infectadas. 

106 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Cachoeira Paulista, bem 

como sobre a estrutura disponível para atendimento 

às pessoas infectadas. 

107 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Cotia, bem como sobre a 

estrutura disponível para atendimento às pessoas 

infectadas. 
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108 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Ferraz de Vasconcelos, 

bem como sobre a estrutura disponível para 

atendimento às pessoas infectadas. 

109 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Guararema, bem como 

sobre a estrutura disponível para atendimento às 

pessoas infectadas. 

110 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Jundiaí, bem como sobre 

a estrutura disponível para atendimento às pessoas 

infectadas. 

111 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Lorena, bem como sobre 

a estrutura disponível para atendimento às pessoas 

infectadas. 

112 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Matão, bem como sobre 

a estrutura disponível para atendimento às pessoas 

infectadas. 

113 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Natividade, bem como 

sobre a estrutura disponível para atendimento às 

pessoas infectadas. 

114 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Paraibuna, bem como 

sobre a estrutura disponível para atendimento às 

pessoas infectadas. 

115 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Piracicaba, bem como 

sobre a estrutura disponível para atendimento às 

pessoas infectadas. 

116 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Ribeirão Pires, bem como 
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sobre a estrutura disponível para atendimento às 

pessoas infectadas. 

117 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em São Carlos, bem como 

sobre a estrutura disponível para atendimento às 

pessoas infectadas. 

118 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em São Luiz do Paraitinga, 

bem como sobre a estrutura disponível para 

atendimento às pessoas infectadas. 

119 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Tapiraí, bem como sobre 

a estrutura disponível para atendimento às pessoas 

infectadas. 

120 2021 Caio França Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os números de casos de Covid-19 e de óbitos 

causados pela doença em Várzea Paulista, bem 

como sobre a estrutura disponível para atendimento 

às pessoas infectadas. 

121 2021 Tenente 

Nascimento 

Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre o corte de 12% das verbas destinadas às 

Santas Casas do Estado e aos hospitais 

filantrópicos em 2021. 

123 2021 Marina Helou Requer ao Sr. Secretário da Saúde informações 

sobre os métodos adotados pelo Estado para a 

vacinação contra o novo coronavírus. 
(Nota: A íntegra dos Requerimentos, sua tramitação e reiterações anteriores podem ser encontrados no 

seguinte endereço https://www.al.sp.gov.br/alesp/pesquisa-proposicoes/) 
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