
COMISSÃO DE SAÚDE

4ª Reunião Ordinária 13 de Março de 2012 às 13:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Marcos Martins

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
181/2009

Juntado o Projeto
de lei 330/2009

Deputado Waldir
Agnello

Torna obrigatório que as receitas médicas,
solicitações de exames laboratoriais e demais
prescrições sejam apresentadas, para o paciente,
digitadas em receituário próprio do médico ou da
clínica ou, ainda, do hospital que prestar o
atendimento.

Deputado Carlos
Bezerra

Ciência do Vencedor C.B.,
C.G.,
M.M.,
A.D.,
A.F.,
M.V.

2 Projeto de lei
466/2010

Deputado
Campos
Machado

Altera a redação da Lei n° 10.889, de 2001, que
alterou a Lei nº 3914, de 1983, que dispõe sobre
diagnóstico precoce da Fenilcetonúria e do
Hipotireoidismo Congênito nos hospitais e
maternidades do Estado.

Deputada
Heroilma Soares

Tavares

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo proposto pela Comissão
de Constituição, Justiça e Redação

E.C.

3 Projeto de lei
966/2011

Deputado José
Cândido

Torna obrigatória a inscrição do grupo sanguíneo
e do fator RH nas fichas escolares dos alunos das
redes pública e particular de ensino do Estado.

Deputado Gerson
Bittencourt

favorável ao projeto e à emenda nº
1

E.S.

4 Projeto de lei
969/2011

Deputada
Vanessa Damo

Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de
duas equipes médicas e dois pediatras na sala de
parto em hospitais, clínicas e unidades de saúde,
da rede pública ou privada, em partos gemelares.

Deputado Itamar
Borges

favorável. Voto em Separado do
Deputado Edinho Silva favorável ao
projeto com a emenda apresentada. 

E.S.



COMISSÃO DE SAÚDE

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

4ª Reunião Ordinária 13 de Março de 2012 às 13:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Marcos Martins

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

5 Moção 61/2011 Deputado José
Bittencourt

(CONCLUSIVA) Apela para a Sra. Presidente da
República a fim de que seja alterada a lista de
remédios de Alto Custo do Sistema Único de
Saúde e sejam incluídos remédios de alto custo
para tratamento de doenças graves.

Deputado Itamar
Borges

favorável. Voto em Separado do
Deputado Ulysses Tassinari

favorável à moção na forma do
substitutivo apresentado. 

U.T.

Para DELIBERAÇÃO:
 
Item 6 - Requerimento de autoria do Deputado Edinho Silva para que seja realizada uma Audiência Pública sobre o novo modelo de gestão a ser adotado pela Fundação
do Remédio Popular - FURP. (Vista: C.P.)
 
Item 7 - Requerimento de autoria do Deputado Edinho Silva para que seja convidado o senhor Edson Silva, Coordenador Arquidiocesano da Campanha da Fraternidade,
para falar sobre os objetivos e estratégias da Campanha da Fraternidade 2012. (Vista: C.P.)
 
Item 8 - Requerimento de autoria do Deputado Marcos Martins para que seja realizada uma audiência pública a fim de ouvir e prestar esclarecimentos à população
acerca da necessidade de pesquisas científicas sobre os riscos do amianto e ouvir o Dr. Hermano de Castro, da FIOCRUZ, sobre o seu trabalho na área, bem como, as
mais de 22 instituições ligadas a saúde que assinaram um manifesto em sua defesa.
 
Para CIÊNCIA:
 
Item 9 - Ofício do Deputado Hamilton Pereira, que encaminha cópia de Requerimento de Informação enviado à Secretaria de Estado da Saúde acerca da ocorrência de
mortes por infecção hospitalar na UTI Neonatal do Conjunto Hospitalar de Sorocaba.
 
Item 10 - Ofício do Conselho Regional de Farmácia, que manifesta repúdio ao Projeto de Lei nº 538/2010.


