COMISSÃO DE SAÚDE
2ª Reunião Extraordinária 21 de Julho de 2020 às 10:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputada Analice Fernandes
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1

Projeto de lei
497/2017

Deputada Marta
Costa

Institui a "Campanha Sobre o Consumo
Excessivo de Açúcar e Seus Malefícios".

Deputado Caio
França

favorável. Voto em Separado do
Deputado Itamar Borges favorável
ao projeto na forma do substitutivo
ora proposto.

F.C.,
I.B.,
M.C.,
A.d.P.,
A.d.M.,
E.C.,
E.M.

2

Projeto de lei
714/2019

Deputado Agente Proíbe a fabricação, distribuição, comercialização Deputado Alex de
Federal Danilo e uso dos produtos à base de clorito de sódio e
Madureira
Balas
ácido cítrico no Estado.

favorável

3

Projeto de lei
735/2019

Deputado Agente Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o
Federal Danilo Cadastro Estadual de Sangue para incentivo à
Balas
doação de sangue no âmbito do Estado.

contrário

Deputada Janaina
Paschoal

A.T.,
J.P.

COMISSÃO DE SAÚDE
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
2ª Reunião Extraordinária 21 de Julho de 2020 às 10:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputada Analice Fernandes
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Moção 216/2019

Deputado Rafa
Zimbaldi

(CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Presidente da
República, Jair Messias Bolsonaro, e ao Sr.
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a
fim de que empreendam esforços para a
apreciação e inclusão do município de Campinas
no projeto "Aedes do Bem".

Deputada Edna
Macedo

favorável, conclusivamente

Vista

PARA DELIBERAÇÃO:
Item 5 - Requerimento CS nº 4/2020, de autoria da Deputada Beth Sahão, para que seja convidado o Secretário de Saúde, José Henrique Germann a fim de esclarecer as
possíveis mudanças institucionais no funcionamento das coordenadorias e serviços da Pasta e explicar as razões para a desmobilização da Fundação Oncocentro de São
Paulo - Fosp e para a extinção da Fundação para o Remédio Popular - Furp.
Item 6 - Requerimento CS nº 5/2020, de autoria da deputada Beth Sahão, para convidar o superintendente da Fundação para o Remédio Popular - FURP, Afonso Celso
de Mello, a fim de prestar esclarecimentos aos egrégios parlamentares desta Casa sobre a subutilização de suas duas plantas industriais, a falta de insumos para a
produção, demissões ilegais e diminuição da gama de medicamentos produzidos pela FURP.
Item 7 - Requerimento nº 6/2020, de autoria do Deputado Rafa Zimbaldi, para que seja convidado o Exmo. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Sr. José
Henrique Germann Ferreira, juntamente com equipe técnica, a fim de falar sobre a crise do Covid-19 (Coronavírus) no Estado, nesta Comissão.
Item 8 - Requerimento CS nº 7/2020, de autoria do Deputado Emidio de Souza, a fim de convocar o Senhor Tarcisio Eloy Pessoa de Barros Filho, Presidente do
Conselho Deliberativo do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), comuza o objetivo de prestar a Comissão de
Saúde informações sobre Unidade Ambulatorial do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) de Osasco.
Item 9 - Requerimento nº 8/2020, de autoria da Janaina Paschoal, para que que seja convidado o presidente da área da saúde do Centro de Contingência do Coronavírus,

sucessor do Exmo. Sr. Dr. David Uip, para prestar esclarecimentos perante esta Comissão a respeito do protocolo adotado pelo Estado de São Paulo no tratamento do
Covid-19.
Item 10 - Requerimento CS nº 9/2020, de autoria da Deputada Janaina Paschoal, que esta Comissão solicite o comparecimento dos Senhores Basile George Pantazis,
Wilson Mello Neto e Eduardo Alex Barbin Barbosa, para prestar esclarecimentos a esta Comissão a respeito do processo nº 2020-16.884 de aquisição de ventilador de
anestesia e ventilador pulmonar, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Item 11 - Requerimento CS nº 10/2020, de autoria da Deputada Monica Seixas, a fim de convocar Sr. Secretário de Saúde, Sr. José Henrique Germann Ferreira, para
trazer e disponibilizar aos deputados os contratos com as Organizações Sociais envolvidas nas ações dos Hospitais de Campanha e falar do tema dos residentes que
atuam no Estado de São Paulo.
Item 12 - Requerimento CS nº 11/2020, de autoria da Deputada Beth Sahão, a fim de convocar o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann,
para esclarecer possíveis mudanças no funcionamento de coordenadorias e serviços da Pasta e explicar as razões para a desmobilização da Fundação Oncocentro de São
Paulo - FOSP e extinção da Fundação para o Remédio Popular - FURP.
Item 13 - Requerimento CS nº 12/2020, de autoria da Deputada Beth Sahão, a fim de solicitar autorização do Governo Estadual e da prefeitura Municipal de São Paulo
para realização urgente de vistoria aos pavimentos desocupados do Hospital Sorocabana por membros da Comissão de Saúde desta Assembleia Legislativa, demais
parlamentares do legislativo paulista, membros do Conselho Participativo Municipal - CPM Lapa, e profissionais voluntários de engenharia e arquitetura.

PARA CIÊNCIA:
Item 1 - Memorando nº 42/2020, da Ouvidoria do Parlamento, encaminhando os protocolos de atendimento nºs. - 11946, do Sr. Lauro Ferreira de Souza, de apoio ao
projeto de sobre a COVID-19 para profissionais que estão na linha de frente, trabalhando sem descanso e pondo em risco suas vidas; - 12017, da Servesp, para fornecer
usinas de oxigênio para os hospitais a fim de torná-los autossuficientes em oxigênio medicinal, reduzindo os custos em 80nova, para que seja apresentado projeto de lei
que acrescenta 1 ano no assentamento dos profissionais que estão na linha de frente do COVID.
Item 2 - Memorando nº 43/2020, da Ouvidoria do Parlamento, encaminhando os protocolos de atendimento nºs. - 11828, do Sr. Marcelo Lanzilotti, que solicita
explicações sobre o Governador do Estado de São Paulo ter adquirido respiradores da China por mais de 120 mil reais e o Governador de Minas Gerais comprou por 40
mil reais respiradores que são produzidos em São Paulo; - 11864 - Sra. Eliana de S. Peixoto - manifestando sua indignação com a omissão dos parlamentares em relação
às denúncias de cerceamento de liberdade imposta pelo governador, especialmente no tocante ao impedimento de os pacientes com Covid-19 serem tratados com
hidroxicloroquina, ne rede pública hospitalar, se assim o desejarem.
Item 3 - Memorando nº 55/2020, da Ouvidoria do Parlamento, encaminhando o protocolo de atendimento nº 11876, do Sr. Antonio Luiz Pereira, sugerindo projeto de lei
que disponha: em caso de 'lockdown', a responsabilidade deve ser transferida à população e, se não cumprirem a quarentena e forem pegas pela fiscalização, assinariam
um termo de responsabilidade. Na eventualidade de apresentarem sintomas do covid-19, cederia sua vez no uso de respirador, por exemplo.

Item 4- Memorando nº 73/2020, da Ouvidoria do Parlamento, encaminhando o protocolo de atendimento nº 12065, da Sra. Candida Maria Souza, sugerindo que seja
feita uma diligência com levantamento dos óbitos por covid-19, pois acredita ter alguma coisa errada, colocando a população em pânico.
Item 5 - Memorando nº 75/2020, da Ouvidoria do Parlamento, encaminhando o protocolo de atendimento nº 12048, da Sra. Déborah Patrão Luiz Miranda, aluna do 3º
ano de medicina, que apresenta uma sugestão para melhorar a eficiência do atendimento básico de saúde. Com a finalidade de atrair as pessoas para aderirem a
campanhas sobre a importância de rastrear algumas doenças comuns na população, o tema deveria ser inserido nos diálogos de novelas.

