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COMISSÃO DE SAÚDE
31.08.2021

***

- Abre a reunião a Sra. Patricia Bezerra.

***

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Está dispensada a
leitura da ata da sessão anterior. Passemos então...

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta.

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

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É o seguinte: eu queria consultar a senhora
e, uma vez havendo concordância, faço um ofício, faço um pedido formal. É o seguinte:
o pessoal do SindSaúde, que é o sindicato dos funcionários de Saúde do estado, está
pedindo uma audiência pública de apoio ao SUS. Eles são um sindicato e, junto aos
funcionários do SUS, querem fazer uma audiência pública de apoio ao SUS, eles e mais
outro sindicato também ligado à área. Então, se não tiver nenhuma coisa a se opor, eu
formalizo e trago na próxima reunião, já formalizado, para pôr na pauta. Pode ser?

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Então traz para a
gente votar, para a gente colocar na pauta, e aí a gente vota o requerimento, deputado.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ótimo. Obrigado, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Vamos lá então. O
primeiro item da pauta é o Projeto de lei de nº 936, de 2019, do deputado Rodrigo
Gambale, que dispõe sobre as informações e cuidados a serem observados e transmitidos
a terceiros nas atividades de creches e escolas do ensino fundamental e no trabalho dos
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agentes comunitários de Saúde nas ações de fortalecimento da atenção básica à saúde
bucal na primeira infância. A relatora foi a deputada Edna Macedo, e o voto foi favorável
ao projeto, com emenda pela CCRJ.
Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao processo...

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

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

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Uma pergunta só, presidente: se nós já
fizemos, se já foram feitos alguns pedidos de vista ou não.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Não. Aliás, uma boa
lembrança. Eu ia pedir para fazer exatamente isso. Quem quiser realizar, antes da votação,
pedido de vista de qualquer item da pauta, qualquer item mesmo, até o final, por favor,
que o faça agora.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Posso fazer, Sra. Presidente?

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Pode fazer, deputado
Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu gostaria de pedir vista do item de nº
6, do item de nº 15, 16 e 17.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Seis, 15, 16 e 17.
Mais algum deputado gostaria de pedir vista de algum item da pauta? Mais alguém? Fale
agora ou cale-se para sempre. Mais alguém? Bom, então passemos ao processo de
votação. Os vereadores que concordam com o Item nº 1 permaneçam como estão.
Aprovado.

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Deputados, deputados.
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A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Eu falei vereador de
novo, Coronel? Meu Deus, é o vício.
O Item 2 é o Projeto de lei 1.013, de 2019, do deputado Rodrigo Gambale e da
Marina Helou, que institui a Semana da Prematuridade, com realização de ações
relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro. O relator foi o deputado Edmir
Chedid, e o voto foi favorável. Há deputados inscritos, oradores inscritos? Não havendo,
passemos, então, ao processo de votação. Os deputados que concordam com o item
permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
O Item 3 é o Projeto de lei 1.258, de 2019, do deputado Castello Branco, que institui
a política estadual Mais Leitura, Mais Saúde nos hospitais públicos do estado. A relatora
foi a deputada Edna Macedo, e o voto foi favorável. Há deputados inscritos? Não
havendo, passemos ao processo de votação. Aqueles que concordam com o presente PL
permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
Passemos ao Item 4, Projeto de lei 42, de 2020, de autoria do deputado Coronel
Telhada, que institui o Dia Estadual de Conscientização e Orientação sobre o Câncer de
Estômago, incluindo no Calendário Oficial do Estado. O relator foi o deputado Edmir
Chedid, e o voto foi favorável. Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao
processo de votação. Os deputados que concordam com o presente projeto permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovado.
O Item de nº 5 é o Item 137, de 2020, de autoria da deputada Janaina Paschoal, que
torna obrigatória a presença de profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia
intensiva - UTIs - adulto e pediátrico. O relator foi o deputado Edmir Chedid e foi
favorável, com emendas. Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao processo de
votação. Os deputados que concordam com o presente projeto permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado.
O Item 6 foi pedido de vista do deputado Alex. O Item 7...

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

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

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Só uma pergunta, Sra. Presidente. Eu
tinha pedido vista do item de nº 16, mas eu não me atentei que eu já tinha pedido vista
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em reuniões anteriores. A minha pergunta é se nós não poderíamos transformar essa
convocação em um convite ao secretário Jean Gorinchteyn.
Tenho certeza de que o secretário Jean atenderá a esse convite desta comissão, pela
importância desse convite feito pelo deputado Carlos Giannazi. É só mesmo para nós não
deixarmos uma convocação, que fica um nome muito pesado para o secretário, que tem
dado toda a atenção à Assembleia Legislativa e ao estado de São Paulo. É só um pedido
para a senhora apreciar.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Eu acredito que seja
possível, sim. O senhor não poderia repetir então o pedido de vista, não é?

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Não, não poderia, Sra. Presidente.
(Vozes sobrepostas.)

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Então eu vou fazer
o pedido de vista...

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Transformar em convites em vez de
convocação. Se o secretário não atender o convite, aí, sim, nós votamos a convocação.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Então faremos isso.
Eu também tenho que fazer o pedido de vista do Item 13. Vou fazer o seguinte então,
deputado. Vou fazer o pedido de vista do Item 16, conversar com o deputado Giannazi e
pedir para ele reformular o pedido dele.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ótimo, presidente. Ótimo.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Vou fazer isso.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - PATRICIA BEZERRA - PSDB - Obrigada ao senhor.
Então peço vista também ao requerimento do Item 13 e ao requerimento agora
mencionado pelo deputado Alex de Madureira, do Item 16.
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Passemos então ao Item nº 7 da pauta, voltando. Projeto de lei nº 1.297, de 2019,
do deputado Ed Thomas, que denomina Professor Edgard Guariento Guimarães o centro
obstétrico do Hospital Regional de Presidente Prudente. O relator foi Edmir Chedid, e o
voto dele foi favorável ao projeto na forma do substitutivo da CCRJ, conclusivamente.
Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao processo de votação. Os
deputados que concordam com o presente PL, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Item nº 8 - Projeto de lei nº 43, de 2020, de autoria do deputado Coronel Telhada,
que institui o Dia Estadual de Combate e Conscientização do Câncer de Cabeça e

Pescoço, também incluindo no Calendário Oficial do Estado. O relator também foi o
nobre deputado Edmir Chedid, que também foi favorável, conclusivamente.
Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao processo de votação. Os
deputados que concordam com o presente PL permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Passemos ao Item nº 9 - Projeto nº 616, de 2020, da deputada Carla Morando, que
institui o Dia Estadual de Conscientização e Orientação Sobre o Câncer de Estômago. O
deputado Afonso Lobato foi o relator, e o voto foi favorável, conclusivamente.
Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao processo de votação. Os

deputados que concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O próximo item é uma Moção, de número 148, de 2020, de autoria do deputado
Thiago Auricchio, que apela à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a fim de
que declare a inaplicabilidade, para o tratamento de autismo, da limitação das sessões de
psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, visando a reabilitação do
desenvolvimento psicomotor, bem como inclua a análise aplicativa do comportamento
em seu rol de procedimentos. O deputado Edmir Chedid foi o relator, e ele foi favorável
conclusivamente.
Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao processo de votação. Os
deputados que concordam com a presente moção, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Para deliberação, agora, nós temos os requerimentos.
O Item nº 11 é o Requerimento nº 01, de 2020, de autoria do deputado Enio Tatto,
que é para a realização de audiência pública em caráter de urgência, com a finalidade de
discutir o fechamento do pronto-socorro do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, no
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estado de São Paulo. Já foi pedida vista pelo deputado André do Prado e pelo deputado
Alex de Madureira.
Há oradores inscritos? Não havendo, os deputados que concordam com o presente
requerimento permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
O Item nº 12 é o Requerimento nº 3, de autoria dos deputados Enio Tatto e Maurici,
para realização de audiência pública em caráter de urgência, mesmo que seja em ambiente
virtual, por força da Resolução da Alesp nº 924 e por essa Comissão de Saúde, presidida
pela nobre deputada Patricia Bezerra, por discussão do fechamento do pronto-socorro nos
seguintes hospitais: Hospital Geral do Grajaú, no município de São Paulo; Hospital de

Pedreira, no município de São Paulo; Hospital de Santa Marcelina, na unidade do Itaim
Paulista no município de São Paulo; Hospital Estadual Vila Alpina; Hospital Estadual
Franco da Rocha; Hospital Geral de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo.
Já foi pedida vista também pelo André do Prado e pelo deputado Alex de Madureira.
Vai ser por intermédio do deputado José Américo que a audiência pública será realizada.
Há oradores inscritos? Não havendo, passemos ao processo de votação. Os
deputados que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão.
(Pausa.) Está aprovado.
O Item nº 13 foi pedida vista, não é? Secretaria, me ajuda aí. Foi.

O Item nº 14 - Requerimento nº 5, de autoria do deputado Edmir Chedid, para que
seja liberado e aprovado o convite à Dra. Célia Leão, secretária dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, no propósito de prestar informação sobre o serviço de competência da
sua pasta ofertado nas unidades de serviço de reabilitação da Rede Lucy Montoro, bem
como os planos de ampliação da rede. Já foi pedido de vista pelo deputado Walter Vicioni.
Bom, é um convite, então...
Há oradores inscritos? Não havendo oradores inscritos, passemos ao processo de
votação. Os deputados que concordam com o presente requerimento, permaneçam como
estão. (Pausa.) Está aprovado.
O Item nº 15 foi pedido de vistas, o nº 16 também, o nº 17 também. Passemos ao
Item nº 18, que é o Requerimento de Saúde. Perdão, gente, foi pedido vista também no
Item nº 14.
O Item nº 18 é o Requerimento nº 12, de autoria do deputado Enio Tatto, para a
realização de visita por meio de uma subcomissão dos membros desta Comissão de Saúde
para apurar, acompanhar, fiscalizar e debater uma solução para a situação do Hospital do
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Grajaú e Hospital de Pedreira, na região do sul do município de São Paulo, após
fechamento dos prontos-socorros.
Não há oradores inscritos. Passemos ao processo de votação. Os deputados que
concordam com o presente requerimento, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
Item nº 19. A partir do nº 19, os deputados que concordam em considerar os ofícios
do Item nº 19 ao nº 42 como lidos permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
A pauta está encerrada. Se alguém mais tem algum assunto a tratar peço que se
manifeste. Não? Então, não havendo mais nada a ser tratado, damos por encerrada a
presente sessão.

***

- Encerra-se a reunião.

***

