
COMISSÃO DE SAÚDE

9ª Reunião Extraordinária 13 de Outubro de 2021 às 11:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputada Patricia Bezerra

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1327/2019

Deputada Dra.
Damaris Moura

Torna obrigatória a inclusão de informações
sobre os sintomas do Transtorno do Espectro
Autista - TEA na carteira de vacinação.

Deputada Edna
Macedo

favorável

2 Projeto de lei
85/2020

Deputado
Roberto Engler

Institui o "Mês Janeiro Branco", dedicado a ações
de promoção do bem-estar e da saúde mental no
âmbito do Estado.

Deputado Alex de
Madureira

favorável



COMISSÃO DE SAÚDE

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

9ª Reunião Extraordinária 13 de Outubro de 2021 às 11:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputada Patricia Bezerra

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

3 Moção 92/2020 Deputado Rafa
Zimbaldi

(CONCLUSIVA) Aplaude os profissionais do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de
São Paulo - CRTR/SP que, por seu incessante
trabalho prestado e pela sua magnitude, é digno
de todo o reconhecimento e admiração por esta
Egrégia Casa Legislativa.

Deputado Alex de
Madureira

favorável, conclusivamente

4 Moção 133/2020 Deputado
Douglas Garcia

(CONCLUSIVA) Aplaude os profissionais
integrantes do movimento solidário "Fisioterapia
sem Fronteiras" pela prestação de atendimento
online e gratuito para auxílio na reabilitação
motora e respiratória de pacientes que se
recuperaram da Covid-19.

Deputado Alex de
Madureira

favorável, conclusivamente

5 Moção 199/2021 Deputado Carlos
Cezar

(CONCLUSIVA) Aplaude a Igreja do Evangelho
Quadrangular no Brasil, em nome de seu
Presidente Nacional, Pastor Mário de Oliveira, e
de sua esposa, Pastora Bianca de Oliveira, pela
idealização e execução dos projetos Margarida e
Lucas, realizados nas áreas de saúde e assistência
às comunidades, que vêm beneficiando milhares
de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Deputado André
do Prado

favorável, conclusivamente

PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 6 - Relativamente ao Requerimento CS nº 12/2021, de autoria do Deputado Enio Tatto, para a realização de VISITA, por meio de uma subcomissão de membros



desta Comissão de Saúde para apurar, acompanhar, fiscalizar e debater uma solução para a situação do Hospital do Grajaú e do Hospital Pedreira, na região sul do
município de São Paulo após o fechamento dos prontos socorros, aprovado nesta comissão em 31/08/2021, colocamos para anuência a designação do Deputado José
Américo na qualidade de coordenador e indagamos aos demais deputados se querem participar da subcomissão. A referida visita realizar-se-á no dia 18/10/2021, em
horário a ser combinado com os membros da subcomissão.
 
Item 7 - 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; Dep. Ataide
Teruel
 
Item 8 - 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; Dep. Ataide Teruel
 
Item 9 - Requerimento CS nº 16/2021, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, de convocação do Sr. Fernando Parrillo, sócio-fundador e CEO da empresa Prevent
Senior, para esclarecer a esta Comissão Permanente sobre as graves denúncias referentes a mortes de pacientes relacionadas ao ineficaz tratamento precoce de Covid-19,
realizado sem o conhecimento daqueles, bem como a manipulação de dados sobre os óbitos por essa doença.
 
Item 10 - Requerimento CS nº 17/2021, de autoria do Deputado Enio Tatto, a fim de que a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, em caráter de urgência, seja de forma
PRESENCIAL/HÍBRIDA, - e não mais virtualmente conforme aprovado nesta Comissão por meio do Requerimento CS nº 03/2021, também de autoria do Deputado
Enio Tatto, a realizar-se no dia 20/10/2021, às 15h, para discussão sobre o fechamento do Pronto Socorro dos hospitais relacionados abaixo.
1. Hospital Geral do Grajaú município de São Paulo;
2. Hospital Geral do Pedreira município de São Paulo;
3. Hospital Geral Santa Marcelina - Unidade Itaim Paulista no município de São Paulo;
4. Hospital Estadual Vila Alpina
5. Hospital Estadual Franco da Rocha
6. Hospital Geral de Itapecerica da Serra no estado de são Paulo.
 
Item 11 - Requerimento CS nº 18/2021, de autoria do Deputado Enio Tatto, para a realização de reunião, em caráter de urgência, por esta Comissão de Saúde com a
presença do superintendente do IAMSPE para discussão, análise, justificativa e as devidas explicações e soluções sobre atendimentos e repasses prestados por
credenciados/conveniados no âmbito do estado de São Paulo.
 
Item 12 - Requerimento CS nº 19/2021, de autoria da Deputada Patrícia Bezerra, para que seja convocada Audiência Pública, a realizar-se no dia 21/10/21 às 11 horas,
para discutir a Alimentação saudável de crianças e adolescentes.
 
Item 13 - Requerimento CS nº 20/2021, de autoria da Deputada Patrícia Bezerra,  para que seja convocada Audiência Pública, a realizar-se no dia 19/10/21 às 14 horas,



para discutir a Navegação de Pacientes Portadores de Neoplasia Maligna de Mama.
 
 
PARA CIÊNCIA:
 
Item 14 - Resposta do Poder Executivo ao Requerimento de Informação nº 694/2021, de autoria da Comissão de Saúde, proposto pelo Deputado Caio França, que requer
ao Sr. Secretário da Saúde informações sobre a quantidade total de doses, bem como a marca dos imunizantes enviados para o Vale do Ribeira até o momento. (cópia já
enviada aos e-mails de V. Excelências)
 
Item 15 - Memorando nº 50/21, da Ouvidoria do Parlamento, encaminhando o protocolo de atendimento nº 13768, da Senhora Aparecida de Luca Rodrigues Camargo,
que pede socorro para a cidade de Monte Alto-SP, que se encontra em estado de calamidade pública, com o aumento descontrolado de contaminados e mortes por covid.
Pede a vacinação de toda a população, com urgência.
 
Item 16 - Ofício nº 09/6/2021, datado de 21/09/2021, da Câmara Municipal de Ourinhos, encaminhando o Requerimento nº 1.434/2021, de autoria do vereador Éder
Júlio Mota, solicitando informações sobre as medidas adotadas, referentes à falta de medicamentos de alto custo nas cidades que são de responsabilidade do
Departamento Regional de Marília.


