
COMISSÃO DE SAÚDE

2ª Reunião Ordinária 24 de Fevereiro de 2015 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputada Telma de Souza

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

545/2013
Deputado Edmir

Chedid
Torna obrigatória a realização do "Teste da Urina"
nos recém-nascidos nas maternidades do Estado,
para a prevenção da leucinose.

Deputado Welson
Gasparini

favorável

2 Projeto de lei
523/2014

Deputada Sarah
Munhoz

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos equipamentos
de saúde da rede pública do Estado contarem com
no mínimo 10% dos quadros funcionais versados na
Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Deputado Edinho
Silva

favorável ao projeto e à emenda da
CCJR

3 Projeto de lei
1029/2014

Deputado Mauro
Bragato

Dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de
assistência odontológica aos pacientes nos hospitais
gerais do Estado.

Deputado Itamar
Borges

favorável ao projeto na forma do
substitutivo da CCJR

4 Processo
5943/2014

SECRETARIA DE
ESTADO DA

SAÚDE

Relatório de Gestão da Secretaria referente ao
Primeiro Quadrimestre de 2014.

Deputado Edinho
Silva

Propondo a remessa de cópia dos
autos ao Conselho Estadual de Saúde
e convidar o Sr. Secretário de Estado
da Saúde para que apresente os dados
referentes ao Relatório de Gestão do
1º Quadrimestre de 2014 bem como

preste os esclarecimentos necessários
a respeito da Gestão da Secretaria no

período referido.



5 Processo
6264/2014

SECRETARIA DE
ESTADO DA

SAÚDE

Relatório de Gestão da Secretaria referente ao
Segundo Quadrimestre de 2014.

Deputado Edinho
Silva

Propondo a remessa de cópia dos
autos ao Conselho Estadual de Saúde
e convidar o Sr. Secretário de Estado
da Saúde para que apresente os dados
referentes ao Relatório de Gestão do
2º Quadrimestre de 2014 bem como

preste os esclarecimentos necessários
a respeito da Gestão da Secretaria no

período referido.



COMISSÃO DE SAÚDE

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Ordinária 24 de Fevereiro de 2015 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputada Telma de Souza

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
6 Moção 135/2011 Deputado Carlão

Pignatari
(CONCLUSIVA) Apela para a Sra. Presidente da
República para que solicite ao Senhor Ministro de
Estado da Saúde que se digne a visitar o Hospital
das Clínicas Luzia de Pinho Melo, no município de
Mogi das Cruzes, a fim de avaliar os efeitos diretos
que a defasagem da tabela SUS tem nos hospitais
públicos.

Deputada Analice
Fernandes

favorável C.G.,
G.B., E.S.

Para deliberação:
 
Item 07 - Requerimento da Deputada Telma se Souza, propondo que esta Comissão apresente Requerimento de Informação ao Secretário de Sáude, questionando:
a)	Quais as ações desta Secretaria de Estado para a inserção da temática Saúde da População Negra na rede pública estadual de saúde?
b)	Existe uma política efetiva de atenção à Saúde da População Negra nesta Secretaria, seguindo as determinações da Política Nacional de Saúde, que inclua, de forma
eficaz, estudos, capacitação dos profissionais de saúde, prevenção, diagnóstico adequado e tratamento das doenças de prevalência neste segmento?
c)	A população da etnia negra possui necessidades médicas específicas e, portanto, precisa de políticas públicas diferenciadas com relação à Saúde. Quais as iniciativas
para identificar os pacientes negros e, assim, determinar tratamentos específicos?
d)	Quais as ações desta Secretaria para incentivar a realização de estudos comprobatórios sobre prevalência de doenças, como hipertensão, diabetes e anemia falciforme,
sobre a população negra?
e)	Os tratamentos de câncer da população negra, nos órgãos do Estado, são relacionados para efeitos estatísticos? Quais os dados existentes?
f)	Quais verbas e valores foram destinados pelo Governo do Estado aos municípios da Baixada Santista, para a atenção da Saúde da População Negra?
g)	Quais as iniciativas, por parte do Governo do Estado, para aprimorar e promover o preenchimento do quesito raça/cor nos formulários de saúde nas redes municipais e
estadual?
 
Item 08  Requerimento do Deputado João Paulo Rillo para que seja convocado o Presidente da SABESP, Sr. Jerson Kelman, para prestar esclarecimentos sobre questões
relacionadas à crise hídrica.
 



Para ciência:
 
Item 09  Proposta enviada pelo Sr. José Rivelli, Presidente da Sub-Sede de Jundiaí da União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, para a instauração de CPI
destinada à apuração de fato alusivo à percepção de remuneração em valor inferior a um salário mínimo por servidores da saúde.
 
Item 10  Ofício da Câmara Municipal de Paraibuna, encaminhando requerimento solicitando informações à Secretaria de Estado da Saúde acerca da não renovação, à
partir de Fevereiro/2015, da licença de funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Paraibuna.
 
Item 11 - Informa a realização de Audiência Pública, nesta data às 17:00hs, com o tema "Dia Internacional de Doenças Raras", aprovada pela Comissão sob requerimento
do Deputado Edinho Silva.


