
COMISSÃO DE SAÚDE

6ª Reunião Ordinária 01 de Abril de 2014 às 14:00 horas no Auditório Deputado Paulo Kobayashi.

Presidente: Deputada Telma de Souza

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

471/2009
Deputado Waldir

Agnello
Dispõe que os órgãos de saúde competentes
disponibil izem tratamento de varizes por
radiofrequência em toda a rede pública de saúde do
Estado.

Deputado Luis
Carlos Gondim

favorável ao projeto e contrário ao
substitutivo da CCJR.

2 Projeto de lei
1147/2011

Deputado Luis
Carlos Gondim

Cria a Rede de Atenção Oncológica "Vaga Zero" no
Estado.

Deputado Itamar
Borges

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo n° 1

3 Projeto de lei
407/2013

Deputado Orlando
Morando

Estabelece que todo e qualquer local que
comercialize alimentos prontos para o consumo
imediato passe a informar as calorias de seus
produtos em todo material interno de divulgação.

Deputado Itamar
Borges

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

4 Projeto de lei
491/2013

Deputado Rafael
Silva

Dispõe sobre o cumprimento de ordem de inscrição
e a divulgação da listagem dos pacientes que
aguardam cirurgias eletivas, consultas com
especialistas e exames na rede pública hospitalar do
Estado.

Deputado Ulysses
Tassinari

favorável. Voto em Separado do
Deputado Gerson Bittencourt

favorável ao projeto com emenda. 

G.B.

5 Projeto de lei
622/2013

Deputada Leci
Brandão

Assegura aos povos indígenas assistência religiosa,
prestada por seus líderes espirituais, em hospitais e
unidades de saúde da rede pública e privada do
Estado.

Deputado Edinho
Silva

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela CCJR

A.F.

6 Projeto de lei
733/2013

Deputado Luis
Carlos Gondim

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de
Atendimento ao Ostomizado no âmbito da
Secretaria da Saúde do Estado.

Deputado Gerson
Bittencourt

favorável



COMISSÃO DE SAÚDE

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

6ª Reunião Ordinária 01 de Abril de 2014 às 14:00 horas no Auditório Deputado Paulo Kobayashi.

Presidente: Deputada Telma de Souza

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
7 Moção 107/2013 Deputado José

Bittencourt
(CONCLUSIVA) Apela para a Sra. Presidente da
República para que determine ao Ministério da
Saúde que realize estudos e tome as devidas
providências no sentido de elaborar um projeto
visando os limites éticos e morais da medicina,
priorizando tratamentos necessários para os
pacientes, frustrando sua autonomia em uma
possível fase terminal.

Deputado Ulysses
Tassinari

favorável

8 Moção 112/2013 Deputado Celino
Cardoso

(CONCLUSIVA) Aplaude os Drs. Sidney Glina,
Leandro Maurício Pires e Gustavo Alvim Simão
pelo primoroso serviço prestado à população, bem
como pelos expressivos resultados alcançados.

Deputado Itamar
Borges

favorável

Para deliberação:
 
Item 9 - Requerimento da Deputada Beth Sahão, solicitando à Comissão que requeira junto à Secretaria de Estado da Saúde informações sobre qual foi o número de ações
judiciais para dispensação de medicamentos de alto custo em 2013; quais foram os medicamentos solicitados nessas ações e qual é o motivo pelo qual o Governo de São
Paulo não os disponibiliza sem intervenção judicial.
 
Item 10 - Requerimento da Deputada Beth Sahão, solicitando à Comissão que requeira junto à Secretaria de Estado da Saúde informações sobre quais são os
medicamentos de alto custo disponibilizados pelo Governo de São Paulo, quantos pacientes foram beneficiados em 2013 e qual foi o valor investido em 2013.
 
Item 11 - Requerimento da Deputada Beth Sahão, solicitando à Comissão que requeira junto à Secretaria de Estado da Saúde informações sobre o número de beneficiados
no Programa de Aprimoramento Profissional (APP), quais são as carreiras beneficiadas e qual foi o valor gasto pelo Governo do Estado em 2013 com o referido
programa.
 



Item 12 - Requerimento de autoria do Deputado Carlos Neder, solicitando a realização de uma Audiência Pública para analisar propostas visando à adoção de equiparação
salarial em âmbito estadual entre as categorias profissionais de cirurgiões-dentistas e médicos.
 
Item 13 - Requerimento da Deputada Telma de Souza, solicitando a realização de uma Audiência Pública para discutir a PPP Complexos Hospitalares, com a presença de
um representante do Grupo Gestor da PPP e do Senhor David Ewerson Uip, Secretário de Estado da Saúde.
 
 
Para ciência:
 
Item 14 - Ofício GS 5.822/2013, da Secretaria de Estado da Saúde, referente à Indicação 988/2013, de autoria desta Comissão, que indica ao Senhor Governador a
implantação de um Centro Metropolitano de Recuperação para Dependentes Químicos na Região Metropolitana da Baixada Santista.
 
Item 15 - Ofício GS 5.475/2013, da Secretaria de Estado da Saúde, referente à Indicação 2227/2013, de autoria desta Comissão, que indica ao Senhor Governador que
determine aos órgãos competentes a investigação dos fatos e das condições que redundaram na morte do recém-nascido Lucas, filho de Georgia de Paula Gimenes e
Rodrigo Romeiro Abrão.
 
Item 16 - Convite do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a OPAS/OMS Brasil, para participar da abertura do I Seminário
Internacional de Boas Práticas na Adolescência em Países de Língua Portuguesa, a realizar-se no dia 31 de março de 2014, a partir das 8 horas, no Auditório Ulysses
Guimarães do Palácio do Governo do Estado de São Paulo.


