
COMISSÃO DE SAÚDE

8ª Reunião Extraordinária 21 de Setembro de 2021 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputada Patricia Bezerra

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
147/2020

Deputada Leci
Brandão

Torna obrigatória a inclusão de álcool em gel
como item na cesta básica de alimentos do
empregado público, privado e correlato, no
âmbito do território do Estado.

Deputado Coronel
Nishikawa

favorável

2 Projeto de lei
315/2020

Deputada
Monica da

Mandata Ativista

Institui plano de emergência para a entrega
regular de remédios aos doentes crônicos durante
a pandemia de COVID-19.

Deputado Coronel
Nishikawa

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

A.d.M.

PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 3 - Requerimento CS nº 4/2021, de autoria do Deputado Edmir Chedid, para que seja deliberado e aprovado CONVITE ao Dr. JEANCARLO GORINCHTEYN,
Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, no propósito de prestar informações sobre a execução dos objetivos estratégicos vinculados a meta 'saúde pública
integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso' inserida no projeto de LDO para 2022, em especial, para detalhar os planos de conclusão de mais um Hospital
Regional no Estado, a viabilidade de implantação de um Hospital Regional na Região Bragantina, a situação do Hospital Regional de Caraguatatuba, e as condições e
capacidade de todos os hospitais estaduais, bem como sobre os planos de ampliação dos Ambulatórios Médicos de Especialidade Cirúrgicos e outros assuntos afetos a
pasta. Vistas: Dep. Walter Vicioni; Dep. Patrícia Bezerra
 
Item 4 - Requerimento CS nº 6/2021, de autoria do Deputado Edmir Chedid, para que seja deliberado e aprovado CONVITE ao Dr. WILSON MODESTO POLLARA,
Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), no propósito de prestar informações sobre os planos de ampliação das
unidades e da rede credenciada de serviços do instituto para os servidores públicos estaduais de todo o Estado, em especial os servidores do interior, bem como sobre a
situação financeira e o financiamento dos serviços ofertados pelo Iamspe, após a edição da Lei n.º 17.293/2020, que estabeleceu medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao
equilíbrio das contas públicas, aumentando o valor da contribuição e o quadro de contribuintes do instituto. Vistas: Dep. Walter Vicioni; Dep. Alex de Madureira
 
Item 5 - Requerimento CS nº 8/2021, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, para a convocação do Secretário de Estado da Saúde, cargo atualmente ocupado pelo



Dr. Jean Gorinchteyn, para que esclareça o processo de vacinação para pessoas com deficiência (PCD). Vistas: Dep. Alex de Madureira; Dep. Patrícia Bezerra
 
Item 6 - Requerimento CS nº 11/2021, de autoria do Deputado Douglas Garcia, de convocação do Senhor Secretário Estadual de Saúde, com o objetivo de prestar a
esta Comissão informações sobre a falta de medicamentos nas farmácias de alto custo e insumos como fraldas e dieta para alimentação enteral, o que tem afetado
milhares de pessoas. Vistas: Dep. Alex de Madureira
 
Item 7 - Requerimento CS nº 13/2021, de autoria do Deputado José Américo, para a realização de uma audiência pública, em data a ser definida, para discutir e ao
mesmo tempo homenagear o Sistema Único de Saúde  - SUS no Estado de S. Paulo, particularmente em função de sua importância demonstrada no enfrentamento da
pandemia de Covid-19.
 
Item 8 - Requerimento CS nº 15/2021, de autoria do Deputado José Américo, para que esta Comissão convide o Dr. Antonio José Rodrigues Pereira, superintendente do
Hospital das Clinicas, para prestar esclarecimentos solicitados sobre a internação do Sr. Olavo de Carvalho, tendo em vista a sonegação de informações.
 
PARA CIÊNCIA:
 
Item 9 - Resposta ao Requerimento de Informação nº 258/2018, da Comissão de Saúde, que requer ao Senhor Secretário de Saúde informações sobre a situação dos
servidores que trabalham no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), no tocante à convocação pública de entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas como
organizações sociais de saúde, que passarão a gerir aquele conjunto hospitalar. (cópia enviada aos e-mails de V. Excelências)
 
Item 10 - Ofício nº 1135/2021 - FSCMF, datado de 10/05/2021, do Grupo Santa Casa, de Franca, solicitando emenda para custeio e investimentos para o ano de 2021,
com gasto com material médico-hospitalar estimado em R$ 20.341.356,00.
Item  Ofício CM/GP nº 233/2021, da Câmara Municipal de Mogi Mirim, datado de 17/08/2021, encaminhando a Moção nº 254/21, de autoria da vereadora Joelma
Franco da Cunha, de congratulações e aplausos à ALESP, face à isenção de imposto de medicamentos destinados ao tratamento da AIDS, AME (atrofia muscular
espinhal), esclerose múltipla, hemofilia e outras doenças genéticas.
 
Item 11 - Ofício nº 1828/2021, da Câmara Municipal de Garça, datado de 24/08/2021, encaminhando o Requerimento nº 865/2021, solicitando a esta Casa de Leis que
envide os esforços necessários junto à Secretaria de Estado da Saúde, com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para
especialistas, nas unidades de saúde daquele município.


