COMISSÃO DE SAÚDE
11ª Reunião Extraordinária 09 de Novembro de 2021 às 14:30 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputada Patricia Bezerra

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

1

Projeto de lei
1236/2019

Deputado Cezar

Torna obrigatória a realização de exames para
diagnósticos precoces e tratamentos do câncer de
mama nos hospitais e centros de saúde da rede
pública estadual.

Deputada Edna
Macedo

favorável

2

Projeto de lei
273/2020

Deputado
Estabelece medidas sanitárias a serem observadas
Emidio de Souza nos estabelecimentos comerciais do Estado para a
contenção da expansão da Covid-19.

Deputado André
do Prado

favorável

Vista

COMISSÃO DE SAÚDE
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
11ª Reunião Extraordinária 09 de Novembro de 2021 às 14:30 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputada Patricia Bezerra
Item

Proposição

Autor

3

Moção 297/2021

Deputado
Douglas Garcia

OBJETO

Relator

(CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Presidente da Deputado Coronel
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ao Sr.
Nishikawa
Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco,
a fim de que empreendam esforços para a
aprovação do Projeto de Lei nº 1.861, de 2019,
que visa incorporar ao Sistema Único de Saúde
(SUS) o tratamento fisioterápico por
eletroestimulação para os pacientes
diagnosticados com mielomeningocele.

Voto

Vista

favorável, conclusivamente

PARA DELIBERAÇÃO (REQUERIMENTOS):
ITEM 04 - Requerimento CS nº 25/2021 de autoria da Senhora Deputada Patricia Bezerra que requer realização de Audiência Pública, no dia 16/11/21 às 15 horas, para
discutir 'O cuidado do paciente com diabetes durante e no pós pandemia'. CONVIDADOS: Sociedade Médica: Dra. Karla Melo/Médica - PhD em endocrinologia e
paciente de Diabetes Mellitus tipo 1, e Dra. Mônica Gabbay - Médica, mestre em pediatria e pós doutora em endocrinologia. Sociedade Civil: Carlos Alberto Rotea Jr. Membro do Conselho Administrativo da Associação de Diabetes Juvenil (ADJ). Secretaria Estadual de Saúde - A definir. Os convidados abordarão os seguintes temas:
(i) importância do diagnóstico para a doença no cenário de pandemia,
(ii) controle da condição, com acompanhamento dos níveis glicêmicos, tratamento adequado e acompanhamento médico,
(iii) desafios enfrentados no acesso à saúde durante pandemia, e
(iv) passos a serem tomados para garantir a segurança e tratamento humanizado da pessoa com diabetes nos próximos anos.
Item 05 - 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; Dep. André do Prado; Dep. Murilo Félix

Item 06 - 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; Dep. André do Prado, Dep. Murilo Félix.
Item 07 - 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. Vistas: Dep. André do Prado; Dep. Murilo Félix.
Item 08 - Requerimento CS nº 24/2021, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, de convocação do Secretário de Estadual da Saúde, Sr. Jeancarlo Gorinchteyn, para
que possa comparecer a esta Comissão Permanente e esclarecer sobre assuntos relacionados às graves denúncias referentes a mortes de pacientes, decorrentes de
ineficaz tratamento precoce de Covid-19 praticado pela empresa Prevent Senior e realizado sem o conhecimento dos usuários do sistema de saúde, bem como a
manipulação de dados sobre os óbitos causados por essa doença. Vistas: Dep. Murilo Félix.
ITEM 09 - Requerimento CS 26/2021 de autoria da Senhora Deputada Profa. Bebel que requer a CONVOCAÇÃO do Superintendente do Iamspe, Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual: Wilson Modesto Pollara, a fim de comparecer presencialmente nesta Assembleia Legislativa, perante à Comissão de
Saúde, objetivando prestar os devidos e necessários esclarecimentos aos membros deste Poder, sobre 'as questões expostas nos CONSIDERANDO do presente,
especialmente, as relacionadas ao aumento de arrecadação, a possível transformação da autarquia em fundação, a falta de estrutura material do Hospital do Servidor, a
ausência de perspectiva de melhoria salarial aos servidores daquela instituição e a questão relacionada aos possíveis não pagamentos aos hospitais e demais
conveniados, prejudicando os servidores.'
'CONSIDERANDO que o IAMSPE passou a receber maior arrecadação em virtude do aumento da alíquota da contribuição de seus beneficiários, por força de lei
aprovada recentemente nesta Casa;
CONSIDERANDO, por outro lado, que há inúmeros problemas estruturais naquele nosocômio, relacionados, inclusive, à ausência de perspectivas de melhoria salarial
de seus servidores;
CONSIDERANDO que muito tem se falado na transformação do IAMSPE em fundação;
CONSIDERANDO a imensa quantidade de hospitais conveniados ao IAMSPE que têm anunciado problemas na percepção de valores devidos pelo Instituto, deixando
de atender os servidores públicos em todo o estado.'
PARA CIÊNCIA (DOCUMENTOS DIVERSOS)
ITEM 10 - Ofício CS nº 20/2021 expedido por esta Comissão Permanente de Saúde que solicita à Procuradoria desta Casa Legislativa esclarecimentos quanto à
viabilidade de aprovação do Requerimento CS nº 16/2021, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que requer convocação do Sr. Fernando Parrillo, sóciofundador 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 Covid19, realizado sem o conhecimento daqueles, bem como a manipulação de dados sobre os óbitos por essa doença'

