Divisão de Registro de Pronunciamentos
COMISSÃO DE SAÚDE - CS
22.06.2021

***

- Abre a reunião a Sra. Patricia Bezerra.

***

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - ... reunião
extraordinária da Comissão de Saúde, da 3ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura.
Procedemos, então, à verificação de quórum. Coronel Nishikawa. (Pausa.) Seu
microfone, Coronel.

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Presente, presidente.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - José Américo.
(Pausa.) José Américo ausente. Caio França.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presente.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Caio França presente.
Patricia presente. Edmir Chedid. (Ausente.) Deputado André do Prado. (Pausa.)
Deputado André do Prado ausente. Deputada Edna Macedo. (Pausa.) Deputada Edna
Macedo ausente. Deputado Ataide Teruel. Deputado Ataide Teruel ausente. Deputado
Professor Walter Vicioni. (Pausa.) Seu áudio está fechado, Vicioni.

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Presente.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Deputado Walter
Vicioni presente. Deputado Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente, presidente.
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A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Deputado Alex de
Madureira, vice-presidente desta comissão, presente. Deputado Afonso Lobato.

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Presente, Sra. Presidente.

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Deputada Patricia Bezerra,
eu gostaria de solicitar vista dos Itens 1, 9, 10 e 11.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Um, nove...

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Dez.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Concedido vista,
deputado.

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Caso não haja...

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem, deputado
Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu queria solicitar vista, Sra. Presidente,
dos Itens 7, 8 e 14.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Itens 7, 8 e 14, a
pedido do deputado Alex de Madureira. Vista concedida, deputado.
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Caso não haja óbice de nenhum dos nobres deputados pares desta comissão, vou
pedir a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior.
Registro a presença do deputado Edmir Chedid.
Passemos, então, à Ordem do Dia. Os projetos de lei para deliberação não
conclusiva que constam dos Itens 1 a 4. Como o Item 1 já tem vista, passamos ao Item 2,
que é o Projeto de lei 781, de 2019, de autoria da deputada Valeria Bolsonaro, que institui
o mês de imunização na rede de ensino do estado de São Paulo. O relator foi o deputado
Caio França, que votou favorável ao projeto.
Em votação. Os deputados que concordam com o presente projeto permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovado.
O Item 3 é o Projeto de lei 942, de 2019, do deputado Caio França, que inclui os
doadores regulares de sangue e medula óssea no grupo de risco ou grupo prioritário para
receberem gratuitamente vacinas oferecidas no estado. O relator foi o deputado Coronel
Nishikawa, que votou favorável ao projeto, com emenda.
Em votação. Os deputados que concordam com o presente projeto permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovado.
Passemos ao Item 4, que é o Projeto de lei 1.080, de 2019, do deputado Rafa
Zimbaldi, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de Irlen.
O relator foi o deputado André do Prado e o voto dele foi favorável.

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem, deputado
Afonso Lobato.

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Desculpe-me a ignorância. Síndrome de Irlen,
gostaria de saber o que isso significa. Alguém pode me ajudar?

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Eu peço à secretaria
da comissão que traga a informação para a comissão, que eu também não conheço essa
síndrome.

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Eu gostaria de votar, então eu gostaria de saber
o que está sendo votado.
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A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Deputado, você
gostaria de pedir vista para fazer a leitura e depois...

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem, deputado
Caio França.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Rapidamente aqui, é uma doença rara que causa
dificuldade de leitura e aprendizado devido à sensibilidade extrema a certas ondas de luz.
Resumidamente é isso.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Deputado, o senhor
se sente contemplado, deputado Afonso Lobato?

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Agradeço à Sra. Presidente, agradeço ao
deputado Caio França. Muito obrigado, eu me sinto contemplado. Podemos votar.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Em votação. Os
deputados que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Passemos agora aos projetos de lei para deliberação conclusiva dos itens 5 ao 6.
Item 5 é o Projeto de lei 397, de 2020, também de autoria do deputado Rafa
Zimbaldi, que institui o Dia de Conscientização de Raquitismo Hipofosfastêmico. O
relator foi o deputado Coronel Nishikawa e o voto foi favorável conclusivamente.
Passemos ao processo de votação, os vereadores que concordam com o presente
projeto permaneçam como se estão. (Pausa.) Aprovado.
O Item 6 é a Moção...

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Deputados, Sra. Presidente. Nós
somos deputados.
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A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Ah, perdão, gente. É
o vício.
O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL – A senhora falou vereadores.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - É o vício. Perdão.

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Tudo bem.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - O Item 6 é a Moção
64... Eu vi que vocês estavam rindo e eu não sabia do que.
A Moção 64, de 2021, de autoria do deputado Adalberto Freitas que aplaude a
Fundação Oswaldo Cruz por anos de dedicação a um trabalho de excelência e com grande
destaque no atual cenário de pandemia em que nos encontramos. O relator também foi o
deputado Coronel Nishikawa, que votou favoravelmente ao projeto.
Em votação, os deputados que concordam com o presente projeto, permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovado.
Passemos, então... Ah, o Item 7 foi pedido de vista, não é? O oito também? Tá.
Passemos, então, ao Item 10 com os requerimentos. Requerimento de Saúde nº 5, de 2021,
de autoria do deputado Edmir Chedid...

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Pela ordem, deputado
Walter Vicioni.

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - O Item 10 eu tinha pedido
vista. Dez e 11.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Ah, me perdoe,
deputado. Então, concedida a vista ao senhor.
Então, o Item 12 agora, Requerimento de número 7, de 2021, de autoria da
deputada...
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Ah, eu vou pedir para que... Quem é o mais velho agora? Alex de Madureira, eu
vou pedir para que você assuma a condução dos trabalhos para que possa votar o meu
projeto. O Requerimento de número 12 e 13, por favor.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deixa só eu abrir aqui...

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Tá, fica tranquilo.

***

- Assume a Presidência o Sr. Alex de Madureira

***

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Vamos lá.
Requerimento 12, de autoria da deputada Patricia Bezerra para a realização de uma
audiência pública em ambiente virtual em apoio a 5ª Campanha Nacional de Prevenção
de Câncer de Cabeça e Pescoço - Julho Verde de 2021, com a finalidade de propagar
informações que ajudem a sociedade a se prevenir do combate à esse mal, debatendo
sobre os riscos para diminuir a quantidade de casos no Brasil.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os favoráveis
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Próximo item, Item de número 13, Requerimento nº 9, de 2021, de autoria da
deputada Patricia Bezerra, de convite a senhora Patrícia Vilela Marino, Presidente do
Instituto Humanitas360 para expor durante os trabalhos desta comissão o tema do uso
medicinal do canabidiol.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os favoráveis
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento... Acho que são esses só, deputada Patricia. Tem mais algum?

A SRA. PATRICIA BEZERRA - PSDB - Isso, são só esses dois. Muito obrigada,
deputado Alex.

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado.
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***

- Assume a Presidência a Sra. Patricia Bezerra

***

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - O Item 12, só
lembrando os senhores que vai ficar para o dia 29, agora, do presente mês caso não haja
uma extensão para votar a LDO, não haja nenhuma intercorrência, vai ficar para o dia 29
do presente mês.
Passemos, então, ao Item 14, Requerimento de Saúde de número 8, de 2021, de
autoria do deputado Carlos Giannazi...

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Pela ordem.
O SR. EDMIR CHEDID - DEM – É o deputado Edmir Chedid, agora consegui
entrar, em outro aparelho aqui, eu não tinha áudio. A senhora não conseguia me ouvir.
Mas só uma questão de ordem, Excelência, o nobre deputado Vicioni pediu vista a
requerimentos de minha autoria convocando membros do governo do estado e do Iamspe
para virem a esta comissão e informarem aquilo que eu desejo que seja informado, um
"sim" ou um "não" ou "quando".
Então, eu queria pedir ao deputado Vicioni, com a concordância da senhora, em vez
de... E eu sei que a senhora vai fazer todo o trabalho possível para que o secretário e o
superintendente do Iamspe possam vir à Casa dar explicações essas que eu estou pedindo,
que são simples e outras até para poder mostrar o trabalho deles, converter.
Eu fiz o requerimento de convocação porque o nosso Regimento Interno fala de
convocação. Mas eu acho que o caminho melhor - até porque eles nunca se negaram a vir
aqui, sempre vieram - é o convite.
Então, se houver concordância do deputado em retirar o pleito de vista, a gente, e
com a autorização da senhora, a gente transforma esse requerimento com votação hoje
em convite e a senhora agenda com eles, por gentileza.
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Sei que a senhora também tem interesse de ouvi-los em tudo o que eles estão
fazendo, é importante para todos nós sabermos.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Deputado Walter
Vicioni, o senhor concorda que seja transformado em convite? Seja retirado esse termo
"convocação" - que realmente é antipático, parece que a pessoa está sendo pressionada a
vir aqui - e para que eles venham e exponham o trabalho, mas de uma forma republicana,
não pressionados, o senhor concorda com isso que foi proposto?

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Nobre deputada, eu vou
manter a vista. Entendo a situação e, oportunamente, a gente volta ao assunto. Vou manter
a vista.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Então, dessa vez...

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tudo bem, Sra. Presidente. Muito
bem. Obrigado, deputado.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA- PSDB - Então, vamos passar
ao próximo item. O item 14 está com vista. O item 15, então, é só para ciência.
Moção nº 2, de 2021, na Câmara Municipal de Taquarivaí, para que a Secretaria
Estadual de Saúde viabilize recursos naquele município, para o custeio de Saúde.
O item 16 é o Ofício nº 340, datado de 08/03 de 2021, da Câmara Municipal de
Serra Negra, encaminhando a Moção de Apelo nº 3, de 2021, para que sejam analisadas
as possibilidades de as Santas Casas serem urgentemente agraciadas com o perdão total,
ou anistia de seus débitos, referentes aos impostos (Inaudível.).
Eu vou conceder a ordem assim que eu terminar a leitura, deputado. Ou conceder
ao parcelamento desses débitos em atraso através do Prosus, programa de fortalecimento
das entidades filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que atuam na área de
Saúde, e participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde.
Pela ordem, deputado Caio França.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, eu não sei se na Comissão de Saúde
também a gente pode fazer dessa mesma forma, mas os itens para ciência, e são muitos,
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normalmente a gente acaba fazendo sem a leitura específica deles, para poder ficar mais
rápido, e todos os deputados estão com essas informações, e os ofícios estão com Vossa
Excelência.
Então, se os colegas também assim entenderem, poderia avançar nos itens para
ciência. Não sei se V. Exa. concorda também, claro.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Não, por mim, se
vocês não tiverem nenhum óbice, para mim para mim também é ótimo. Todos
concordam? Então...

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, eu gostaria de, então, pela ordem, mais
uma vez...

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pela ordem.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Antes de... Eu não sei se a gente está indo para o
fim da nossa reunião já, mas creio que sim. Eu gostaria de trazer um tema muito
preocupante, a respeito da vacinação. Eu tenho recebido informações de alguns
municípios, e aí, especificamente, do Vale do Ribeira, eu cito aqui os municípios de
Registro, Cajati, Ilha Comprida e Sete Barras, onde a vacinação não está a contento com
as idades que estão sendo oficializadas pelo governo do estado.
Isso tem acontecido porque estão mandando menos doses do que a população dessa
faixa etária, nesses municípios. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Falei agora com o
prefeito e com o diretor de Saúde da cidade de Cajati. De 50 a 59 anos, mandaram 800
doses, sendo que eles têm cadastradas 2.500 pessoas.
Portanto, o governo do estado acaba avançando com as informações e com as
idades, e, em alguns municípios, isso não está correspondendo com a realidade, e é
possível que isso aconteça porque, por exemplo, o IBGE tem um número, e o e-SUS, que
é um cadastro que é feito os municípios, tem um outro número. Então, eu gostaria de
chamar a atenção aqui, desta comissão.
Já formalizei isso para o secretário, mas gostaria aqui de trazer esse assunto para
nossa comissão, porque eu entendo que é de fundamental importância que a gente
consiga, na prática, dar resultados. Não adianta o governo também anunciar que está
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antecipando a vacina para tais idades, sendo que, em alguns municípios, não chegou em
idades que, em tese, já foram ultrapassadas.
Então, eu estou muito preocupado com esse assunto, e eu fiz questão de poder falar
com os prefeitos, com os diretores de Saúde desses municípios, e eles me confirmaram.
Então, gostaria de trazer essa preocupação aqui, especificamente, nesse caso, nos
municípios do Vale do Ribeira. Cito novamente Registro, Cajati, Sete Barras e Ilha
Comprida.
Gostaria que isso pudesse ficar consignado aqui nesta comissão, porque imagino
que esse caso deva estar ocorrendo também em outras cidades no interior do estado de
São Paulo, e mesmo na Grande São Paulo.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Não tem nenhum
problema, Sr. Deputado. Se vocês todos concordarem nós poderíamos fazer um
requerimento de informação à Secretaria de Saúde, para questionar qual é o instrumento
usado para fazer o cruzamento de informação entre esse cadastro que eles usam e a
população que eles têm na cidade.
Como que eles fazem esse cruzamento, para dissolver o número de vacinas que eles
enviam para o município? A gente poderia fazer isso em nome da comissão. Não
individualmente, mas em nome da Comissão de Saúde...

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Para tentar, aí, ter
essa informação direta, para informar para o município, também, qual que é o cálculo no
qual eles se baseiam. Qual é essa informação fidedigna que eles têm, para destinar esse
número de vacinas? Por que eles não levam esse número de vacinas, e não um número
outro de vacinas para o município? Qual é a base que eles têm para esse cálculo?
Então, a gente podia fazer isso em nome da comissão, e não individualmente. Se
todos concordarem, a gente pode fazer um requerimento de informação.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Da minha parte, sem problema, presidente. Sem
problema, mas eu gostaria de trazer essa preocupação a esta comissão aqui, porque, de
fato, há uma preocupação, e os prefeitos são muito pressionados e cobrados, porque veem
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outros municípios avançando, enquanto os deles nem conseguiram, ainda, atingir a
totalidade da população que o governo anuncia.
Então, de fato, pode ser essa questão, envolvendo qual a base que eles usam, se é o
IBGE ou se é o e-SUS, mas as diretorias regionais de Saúde também precisam dar algum
retorno, dar uma explicação esse respeito. Mas eu me sinto contemplado neste momento
com a colocação de Vossa Excelência.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Algum outro
deputado gostaria de ser manifestar em algum outro tema? Então, não havendo mais nada
a ser tratado, considero encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde.

***

- Encerra-se a reunião.

***

