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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE SAÚDE 

15.08.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Sob a proteção 

de Deus, havendo quórum regimental, declaro aberta a 12ª Reunião Ordinária da 

Comissão de Saúde, da 3ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura convocada com a 

finalidade de deliberar pauta anexa e tratar assuntos de interesse da Comissão. Solicito 

ao secretário a leitura da Ata anterior. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Doutor Ulysses. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Pedir a dispensa da leitura da Ata da sessão 

anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata. Foi convidado na reunião 

passada com quórum, o Sr. Antônio Penteado Mendonça, da Santa Casa de São Paulo, 

para nos trazer algumas informações já combinadas com o senhor para essa Comissão. 

Antes eu queria perguntar aos Srs. Deputados se querem fazer alguma manifestação.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Edmir. Antes quero falar da presença dos deputados Hélio Nishimoto, 

Carlos Neder, Marcos Martins, eu Cezinha de Madureira, Doutor Ulysses, Itamar 

Borges, Carlos Gondim e Edmir Chedid. Pela ordem, deputado. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade. 

Cumprimentar todos os deputados já nomeados por V. Exa., as assessorias aqui 

presentes, o Sr. Antônio Penteado Mendonça, provador da Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo, fazendo um grande trabalho por todos os paulistanos. Cumprimentar o ex 

vice-prefeito e vereador Biel, do município de Perdões, que vejo sentado aqui ao lado.  

Presidente, não faço parte da Comissão, e V. Exa. representa o nosso partido aqui 

juntamente com o deputado Gil Lancaster, mas trago uma consideração a Vs. Exas. 

dessa Comissão importantíssima da Casa, inclusive pelo momento crítico que passamos 

na área da saúde, em função do desemprego no país. Muitas pessoas, a grande maioria 

dos 14 milhões de desempregados perderão seus convênios médicos, e procuram a rede 

de saúde pública. Na minha região não é diferente. Eu tenho informações das cidades da 

minha região, e existem mais de duas mil cirurgias atrasadas na minha região, com uma 

população pequena pelo número de cirurgias paradas.  

Por exemplo, o Papanicolau para vir resultado demora 120 dias na minha região. 

O deputado Ulysses é médico e sabe que 120 dias... E hoje pela manhã tive um encontro 

importante com o secretário de Saúde e fiz a cobrança, pedi a ele uma fiscalização nos 

hospitais da minha região para que pudéssemos saber o que realmente vem acontecendo 

lá. Mas eu também sei da dificuldade orçamentária, porque faço parte da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento, que o Estado tem a dificuldade, a crise, mas 

saúde vem em primeiro lugar; a pessoa primeiro tem que viver, para depois tentar 

educação, qualidade de vida, etcetera.  

Então queria sugerir a essa Comissão para que convocasse - os tucanos não 

gostam muito dessa palavra, mas é o que está em nosso regimento - se não gosta, tem 

que mudar o regimento, do Sr. Secretário da Fazenda e do Planejamento conjuntamente, 

para que eles viessem aqui. Se a Comissão achar por bem, também faço gestão na 

Comissão de Planejamento e Orçamento para fazermos uma reunião conjunta e tratar de 

planejamento, secretário da Saúde, secretário da Fazenda, porque a saúde do nosso 

estado está ficando insustentável. Em 23 anos como deputado nunca vi uma situação 

crítica como a que vemos encontrando. É a crise? Tudo bem, mas espera aí, é saúde.  

Para de fazer obra e enterrar dinheiro no metrô. Custa um bilhão cada trechinho 

que se faz, cada trem que se compra. Leva 20 anos para acontecer e não vemos sair do 

lugar. Investe na saúde, não é gastar. Já ocupei o tempo de Vs. Exas. por demais, mas 

deixo aqui uma proposta para que tentemos, em comum acordo. Todos aqui conhecem 
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saúde pública a fundo, estão nessa Comissão muito mais do que eu, mas vemos sentindo 

que vem deteriorando a cada dia.  

O governo federal tem que olhar para São Paulo diferente, as Santas Casas estão 

passando dificuldade e ouvimos isso há muito tempo e ninguém resolve o problema, 

ninguém equaciona. É trazer os três para virem aqui e falar um pouquinho, discutem e 

trocam ideias na nossa frente, vê o que falta. Se faltar, suplementamos recursos e acho 

que não haverá problema algum. Se o governo encaminhar um projeto de 

suplementação que tenha lastro, São Paulo tem lastro. Mas é necessário se fazer alguma 

coisa. Agradecer pela oportunidade e pelo tempo de Vossas Excelências. Esperamos um 

contato para que possamos fazer da mesma forma na Comissão de Orçamento. 

Obrigado, Excelência. 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pela ordem, presidente. Só para 

complementar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Já vou dar pela 

ordem para V. Exa., mas só dizer ao senhor, deputado Edmir Chedid, que V. Exa. não 

toma nenhum tempo dos nobres colegas aqui, porque afinal de contas o senhor está aqui 

nessa Casa há mais de 20 anos.  

Embora não seja membro dessa Comissão, V. Exa. está respaldado por nosso 

regimento em fazer esse requerimento, inclusive via toda a bancada que está aqui na 

Comissão de Saúde. Então vamos apreciar, e se V. Exa. entender que pode fazer esse 

requerimento, vamos fazer e colocar em pauta na próxima reunião para atender seu 

pedido. Pela ordem, deputado Gondim. 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Sr. Presidente e Srs. Deputados, só 

queria fazer um comentário sobre o custo de um exame de Papanicolau. Menos de um 

dólar, sai por R$ 2,50. Esse é o custo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - O senhor falou 

dois mil exames, é isso? 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Dois mil de vários excelência, mas o 

Papanicolau está levando 120 dias. 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Provavelmente a exemplo de São 

Paulo, não tinha fixador em pelo menos umas oito Unidades Básicas de Saúde aqui do 

prefeito Doria. Ele está em Tocantins fazendo campanha, pelo que li hoje. Então o que 

eu queria fazer comentário é que se o investimento fosse feito no custo dos dois mil 

casos que se tem, eu até sou contra fazer esses mutirões. Mas daria para fazer, é só 

pegar o paciente para o agendamento que ela não esteja menstruada, uns três ou cinco 

dias após o fluxo e marcar esse Papanicolau. Daria para fazer, pelo menos em 15 dias, 

para ter esse espaço entre o ciclo menstrual da paciente, apenas com esse pouco 

dinheiro que iria gastar em sua região. Mas isso está acontecendo.  

Na época do Barradas numa reunião que fez comigo e alguns outros, acho que 

estava o Pedro Tobias, ele queria passar o Papanicolau para a cada dois anos. Em alguns 

pacientes até fazia uma coisa bem feitinha em relação aos pacientes com mais riscos, 

com uma atividade sexual sem parceiro fixo. Então até que deixaria fazer em um ano, e 

queria passar o restante das pacientes a cada dois anos. Tentou nos convencer, mas 

agora com essa situação está a cada quantos anos? Então podemos fazer com que o 

governo invista pelo menos em Papanicolau, mamografia e ter quem interprete, porque 

depois aquele exame precisa chegar para o colega ginecologista, pelo menos para dizer: 

“está ótimo seu exame”, “existe uma presença de HPV, alguma coisa”. 

Então na realidade estão abandonando a medicina preventiva. Vossa Excelência 

pode ir nessa linha que nós estamos à disposição. Quando digo que ainda trabalhamos 

pensando em esgoto e Papanicolau, é um desrespeito a população na área da saúde, do 

secretário atual e de todos que estão aí se dizendo que faz saúde. Muito obrigado e 

parabéns por sua queixa.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Agradecer o nobre deputado, porque ele é 

médico e conhece a área. Eu trouxe essa colocação para ver se os senhores mesmo não 

queriam fazer esse requerimento, antes até de eu requerer e trazer aqui para ser votado. 
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Eu faço pela Comissão de Finanças e os senhores aqui, em conjunto fariam, porque 

acho de extrema importância.  

Eu também pedi lá, porque o secretário me colocou que tem contrato, estão 

pagando em dia e tem os hospitais. Eu falei: “bom, então precisa fiscalizar”, e ele falou: 

“então você me oficia para fazer uma fiscalização nos hospitais”, o tal do Programa 

Raio X, feito através de sorteio para fiscalizar os hospitais. Então já estou oficiando e 

pedindo para fiscalizar, porque temos que ver qual é o problema. É o hospital que não 

está fazendo? É o governo do Estado que não está repassando? É a União? Faltam 

recursos? Para tentarmos achar isso. Até onde sei o orçamento da saúde no Estado de 

São Paulo, faltam cerca de 700 milhões para fechar o ano. Estamos em agosto. É difícil. 

Eu agradeço a oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Está colhida a 

informação de Vossa Excelência. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Antes de dar 

pela ordem para o nobre deputado Carlos Neder, e na sequência para o deputado Itamar 

Borges, está sobre a Mesa a justificativa do PSDB, da vice-presidente dessa Casa e 

dessa Comissão, a deputada Analice Fernandes, e o deputado Milton Vieira. Pela 

ordem, deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Presidente, quero elogiar a iniciativa do 

deputado Edmir Chedid. Acho que é preciso agilizar o procedimento, então nesse caso 

talvez pudesse partir dele próprio a iniciativa de formalizar esse requerimento, para que 

possamos votá-lo na próxima reunião. Veja que já estivemos em outros momentos 

discutindo a situação da Unifesp e do Hospital São Paulo. Com apenas R$ 15 milhões, 

nós poderíamos diminuir em muito a crise pela qual passa o Hospital São Paulo.  

Desde o momento que fizemos a visita a Unifesp até hoje, a situação só vem se 

agravando. Não é possível que num montante disponível do orçamento estadual não 

consigamos levantar recursos adicionais para ajudar a diminuir essa crise que vem 

afetando inclusive a formação dos alunos. Então sugeriria a V. Exa., que tomou a 



6 
 

iniciativa de propor essa medida, que já encaminhe um requerimento e acho que todos 

nós seremos solidários a ele.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Presidente e nobres colegas, entendo ser 

importante não só essa proposta do deputado Edmir, mas até me inspirei na dele e farei 

outra aqui. Eu acredito que até seja um pouco vinculado. Claro que o deputado Edmir 

colocou aqui situações de exames, que são pontuais, mas tenho acompanhado até pela 

Frente Parlamentar que coordeno, e que todos os colegas dessa Comissão apoiam, a das 

Santas Casas e hospitais filantrópicos.  

Existem dois programas, um é o Pró Santa Casa, que até tem uma adequação de 

denominação agora, e o outro é o Santas Casas Sustentáveis, que a secretaria também, 

em virtude de questão orçamentária do planejamento, e financeira da Fazenda, vem 

tendo dificuldade de cumprir pontualmente, às vezes até atrasando mais do que uma ou 

duas parcelas. Inspirado nisso, vou até fazer um expediente e pedirei para que colha 

assinaturas dos colegas, para que possamos direcionar a esses dois secretários a 

preocupação e o reclame que existe desses hospitais com relação a essa não 

pontualidade do convênio, que é um programa planejado e com isso, e acaba sendo um 

problema. Vejo dentro da colocação do Edmir que o problema não está na saúde, mas 

no planejamento e nas finanças da Fazenda. Eu vejo a mesma questão com relação a 

esses pontos.  

Presidente, queria aproveitar, já mudando de assunto, nós conversamos 

pessoalmente e acho que aí não cabe nem um expediente aqui na Comissão, sugeri que 

pudesse trazer aqui também o superintendente do Hospital das Clínicas, Tom Zé, 

juntamente com o presidente do conselho, o ex-secretário de Saúde Giovanni Guido 

Cerri para que pudessem vir aqui falar um pouco com relação ao Hospital das Clínicas e 

um pedido de apoio que eles têm para fazer a nós, e aqui temos vários partidos, com 

relação a tramitação da emenda de bancada que acontece no final do semestre em 

Brasília, na câmara federal. A bancada paulista sempre tem um montante importante, e 

quem acaba priorizando é a Casa Civil. 



7 
 

Mas é importante que nós fortaleçamos a importância de algumas ações, até 

porque temos vividos, e acho que vamos ouvir um pouco hoje do nosso representante da 

Santa Casa, e temos assistido do Hospital São Paulo, essa questão da urgência e 

emergência, que aqui na capital tem se concentrado muito ali no Hospital das Clínicas, 

em virtude dessa redução ou não atendimento tanto do Hospital São Paulo, e da Santa 

Casa, em virtude do andamento dos convênios e parcerias. Então queria fortalecer e 

pedir que o presidente pudesse conduzir, se assim entender, porque aqui quem decide é 

o senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Só um aparte. 

A partir do momento que V. Exa. conversou conosco semana passada, já fizemos 

contato com o Hospital das Clínicas, com o Tom Zé, e já está pré-agendada a vinda de 

ambos aqui para o próximo dia 22, informalmente sem precisar fazer requerimento na 

Comissão. E assim com certeza na chegada deles aqui, obviamente os deputados 

avaliarão sua ouvida ou não deles aqui, e claro que todos vão querer ouvi-los. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Presidente, se for de consenso, sugiro que 

o presidente com sua decisão ou consentimento dessa Comissão, que já incluísse na 

convocação a presença deles. Se assim for, consequentemente já fica autorizado que 

eles sejam ouvidos, como acontecerá hoje com nossos líderes da Santa Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Já vou dar pela 

ordem para o senhor, deputado Marcos Martins. Se todos concordarem já faço um 

requerimento de convite aqui e incluiremos na pauta. Pode ser assim?  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Da minha parte ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Você já faz 

para mim aqui e já incluo no meu nome, fazendo esse convite. Já está pré-agendado 

para o dia 22, incluímos na pauta e já fica aprovado aqui.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Sim, porque aí não fica pendente de 

autorizar aqui no dia, já sai na convocação, se os colegas concordarem.  
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Ok. Enquanto 

dou pela ordem ao deputado Marcos Martins, está ficando pronto o convite. Deputado 

Marcos Martins.  

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Outra questão da saúde que se arrasta já há 

muitos anos é a questão do Iamspe, os 2% do Estado. Não é possível continuar com isso 

a vida inteira, é preciso ter uma solução. É muito importante a presença desses... 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Do diretor do 

Iamspe? 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Pode ser o diretor do Iamspe. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - O senhor quer 

fazer requerimento? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vou protocolar, já pedi para minha assessoria. 

Acho que é importante essa posição do nobre deputado Marcos Martins, excelência. O 

senhor vai fazer do Iamspe?  

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Posso fazer. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ótimo, melhor ainda. É outro caso muito 

importante. O servidor público do Estado está sendo... gastam R$ 120 milhões num 

prédio e não gastam R$ 200 mil para resolver o problema dos servidores. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Quero acusar a 

presença do nobre companheiro Roberto Massafera; por algumas vezes tentamos nos 

falar hoje, mas não conseguimos. Ele é líder do PSDB e hoje está sendo incluído como 

membro substituto nessa Comissão. Seja bem-vindo, nobre deputado Massafera. 

Eu gostaria de convidar, se assim os senhores concordarem, antes de dar 

sequência na pauta, o Dr. Antônio Penteado Mendonça, provedor da Santa Casa aqui de 
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São Paulo, para assumir a cadeira ao meu lado. Também convido para acompanha-lo a 

Dra. Maria Dulce. Por gentileza, ocupe conosco.   

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Não seria importante deliberar a pauta 

rapidinho? Se o senhor assim decidir, já teríamos o encaminhamento das votações com 

relação a pauta. Questão de cinco minutos conseguimos deliberar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Eu tenho 

muito interesse que todos os deputados aqui ouçam o provedor da Santa Casa, porque 

estamos aqui diante da maior Santa Casa do país, que passou e passa por algumas 

dificuldades, como a saúde do país, principalmente no que tange a dependência do 

governo federal. Gostaria muito que Vs. Exas. ouvissem, mas se vocês quiserem que 

deliberemos a pauta. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Não, eu vou ficar. Eu tenho uma 

Comissão às 15 horas, e até a próxima Comissão estarei aqui. Com certeza tem bastante 

tempo. Mas é que eu fico preocupado porque todos têm outros compromissos e podem 

ter interesse, mas não a possibilidade. Acho que era importante para não perdermos a 

possibilidade de deliberar os temas da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Ok, então 

vamos deliberar os temas da Comissão. O senhor tem dificuldade de aguardar um 

pouco? Então vamos lá. Item um. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Hélio Nishimoto.  
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O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Eu já queria pedir vista do item um.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Vista do item 

um para o deputado Hélio Nishimoto. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Mais 

alguém quer pedir vista em algum item? 

Item dois. Projeto de Lei 820/2016, cujo autor da matéria é o deputado Hélio 

Nishimoto, que institui a Semana da Prevenção à Conscientização Sobre os Malefícios 

do Gás Radônio. Foi relatora da matéria a deputada Analice Fernandes, que deu seu 

parecer favorável com emenda proposta pela CCJ. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item três. Projeto de Lei 819/2016, cujo autor da matéria é o deputado Celino 

Cardoso, que determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito e em outros 

acidentes sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros ou assemelhado para hospitais 

conveniados aos seus planos de saúde. Foi relator da matéria o deputado Hélio 

Nishimoto, que deu seu parecer favorável. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item quatro. Processo 4974/2016, do Conselho Estadual de Saúde. Encaminha 

minuta do Projeto de Lei para alterar a Lei 8.356, de 20 de julho de 93, que criou o 

Conselho Estadual de Saúde. Foi relator da matéria o deputado Carlos Neder, propondo 

indicação. Pergunto à Mesa, quando propondo indicação segue ao voto normal? Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item cinco. Projeto de Lei 773/2016. Passo a Presidência ao Doutor Ulysses para 

presidir esse item, que é de minha autoria. O cinco, seis, sete e oito. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Doutor Ulysses. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Item cinco. Projeto de Lei 

773/2016, cujo autor da matéria é o deputado Cezinha de Madureira, que autoriza o 

Poder Executivo a criar o Centro Especializado em Hemodiálise e Diálise Peritoneal em 

Cruzeiro. Foi relator da matéria o deputado Doutor Ulysses, que deu seu parecer 

favorável ao projeto. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item seis. Projeto de Lei 700/2016, cujo autor da matéria é o deputado Cezinha de 

Madureira, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Especializado em 

Hemodiálise e Diálise Peritoneal em Mogi Guaçu. Foi relator da matéria o deputado 

Doutor Ulysses, que deu seu parecer favorável ao projeto. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item sete. Projeto de Lei 751/2016, cujo autor da matéria é o deputado Cezinha de 

Madureira, que dispõe sobre a prestação de assistência especial à parturiente cujos 

filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiência ou patologia crônica. Foi relator 

da matéria o deputado Carlos Neder, que deu seu parecer favorável ao projeto na forma 

de substitutivo apresentado pela CCJR. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item oito. Projeto de Lei 664/2016, cujo autor da matéria é o deputado Cezinha de 

Madureira, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Especializado em 

Hemodiálise e Diálise Peritoneal em Mogi das Cruzes. Foi relator da matéria o 

deputado Itamar Borges, que deu seu parecer favorável ao projeto. Um voto em 

separado do deputado Luiz Carlos Gondim favorável ao projeto, com emenda 

apresentada. Em discussão.  

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pela ordem, Sr. Presidente. Pedi o voto 

em separado porque já temos hemodiálise em Mogi atendendo sua condição máxima, e 

também em Suzano. Agora abrimos uma em Itaquá. O que precisamos na região do 

Alto Tietê é mais uma, porque temos 480 pacientes. Então por isso pedi o voto separado 

para que pudéssemos votar, para que tenha si, e seja atendida a região com mais uma 

hemodiálise. Em Mogi já existe.  
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O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Apenas para reforçar, porque emiti o 

parecer, em que pese não tinha essas informações, mas entendo eu que foi esse o intuito 

do proponente Cezinha de Madureira, portanto entendo que a emenda e o parecer do 

deputado Gondim é o que deve prevalecer sobre o meu parecer. Que coloque em 

votação nesse sentido. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, nobre 

deputado Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Só para agradecer o deputado 

Gondim. Nós já havíamos discutido sobre isso e estou de acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Ok. Colocamos o projeto 

em votação nominal.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Então nós vamos votar o 

voto em separado, é isso? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Ou vota o voto em separado ou o meu, 

então vamos nessa linha. Entendo ser o mais correto. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Como vota, nobre 

deputado Carlos Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Acompanho o voto em separado do deputado 

Gondim.  
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O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Como vota, nobre 

deputado Marcos Martins? 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Também o mesmo voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Como vota, nobre 

deputado Hélio Nishimoto? 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Também com o deputado Gondim. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Como vota, nobre 

deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Com o voto em separado do deputado 

Gondim.  

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Como vota, nobre 

deputado Carlos Gondim? 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pelo voto em separado, para atender a 

região.  

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Como vota, nobre 

deputado Cezinha de Madureira? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Com o voto em separado do 

deputado Gondim. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Como vota, nobre 

deputado Roberto Massafera? 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Voto com o voto em separado. 
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O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Está aprovado o voto em 

separado. Devolvo a Presidência ao nobre deputado Cezinha de Madureira. 

 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Cezinha de Madureira. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado deputado Doutor Ulysses.  

Item nove. Moção 43/2017, cujo autor da matéria é o deputado Luiz Turco, e 

conclusiva. Apela ao Sr. Presidente da República a fim de que determine ao Ministério 

da Saúde, ao diretor presidente da Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

que envidem esforços para que o medicamento Spinraza (ininteligível) seja 

regulamentado pela Anvisa pela máxima urgência, podendo assim ser utilizado ou 

exposto à venda ou entregue ao consumo de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal - 

AME. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em 

votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Item dez. Moção 56/2017, da Comissão de Saúde, e conclusiva. Manifesta apoio 

ao Fórum dos Conselhos de Atividades Fim Saúde São Paulo, por ocasião de seu 

posicionamento contrário a autorização concedida ao funcionamento de curso de 

graduação da área da saúde ministrado exclusivamente na modalidade Educação à 

Distância. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em 

votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Temos sobre a Mesa o requerimento do deputado Itamar Borges para o convite do 

superintendente do Hospital das Clínicas, e também do presidente do conselho. É isso? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PDMB - Isso, o ex-secretário Giovanni Guido 

Cerri, do conselho. 
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Exatamente, 

para que no próximo dia 22 estejam presentes aqui, como assim já foi combinado com 

ambos. Os Srs. Deputados concordam com a inclusão desse item na pauta? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sou favorável a iniciativa, ocorre que 

discutimos em situações anteriores a necessidade de haver a formalização do pedido do 

requerimento. Pergunto a V. Exa. se estamos abrindo um precedente ou se o deputado 

Itamar Borges dará entrada ainda hoje com esse requerimento. Por enquanto é verbal 

né? 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Não, o 

requerimento pode ser feito de próprio punho no momento da Comissão, segundo o 

regimento, e pode ser incluído na pauta caso aprovado pelos deputados.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Ele está sendo feito de próprio punho por Vossa 

Excelência? 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Exatamente.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Muito bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - O regimento 

nos permite. Todos concordam? Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa). Aprovado o item, que passa a ser o 14 da pauta.  

Tem outro requerimento do deputado Edmir Chedid, para ser incluído na pauta de 

hoje. Todos concordam que seja incluído, das manifestações já feitas aqui? Srs. 

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado, 

vai para o item de número 15. Dando sequência da pauta para deliberação. 
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Item 11. Requerimento dos Srs. Deputados Alencar Santana e Professor Auriel, 

solicitando a realização de uma audiência pública no município de Guarulhos, com o 

objetivo de debater e buscar soluções para os problemas de atendimento do Pronto 

Atendimento do Complexo Hospitalar Padre Bento. Deverão ser convocados o 

secretário de Saúde, Dr. Uip e a diretoria do Complexo Hospitalar Padre Bento, Dra. 

Maria Madalena Costa do Vale Bastos. Serão convidados o secretário municipal de 

Saúde, Roberto Lago, e representante da sociedade desse local. Em discussão. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Sr. Presidente, isso é em Guarulhos e é 

um equipamento novo, que atende através de Pronto Socorro. Logo que se iniciaram as 

atividades disponibilizaram à população o serviço desse pronto atendimento 

ambulatorial em oftalmologia, Pronto Socorro geral 24 horas para atendimento 

referenciado de urgência e emergência, e isso tudo conforme a pactuação efetuada entre 

o Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Guarulhos, que contou exclusive com participação do Conselho Municipal de Saúde 

por meio de seus representantes. 

Oportunidade da qual ficaram definidas as referências por meio da regulação 

municipal e do sistema CROS, conforme grade de referência publicada no “Diário 

Oficial” de Guarulhos, emitido em dois de fevereiro de 2017. O hospital vem atingindo 

as metas da Secretaria Estadual de Saúde estipuladas e acordadas entre as partes, 

obtendo assim os resultados previstos junto a população do município. Portanto, solicito 

que diante disso, até rejeitemos esse requerimento.  

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Carlos Gondim. 
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O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Ao invés de ser convocado, deveriam 

ser todos convidados, como o secretário de Guarulhos e do Estado, e aprovarmos o 

requerimento. Assim o convite fica feito para todos. Aqui ficou separado, uns 

convocados e outros convidados. Poderia ser feito assim, porque existe sim alguma 

turbulência dentro do Hospital de Guarulhos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Seria uma 

discussão, porque estaríamos mexendo no requerimento e o autor não está presente. Pela 

ordem, deputado Massafera e depois o Carlos Neder. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Presidente, queria comunicar a essa 

Comissão que na falta do nosso companheiro Celso Giglio, passarei a ocupar a vaga 

dele. Vou ser membro efetivo. E também fica a sugestão de que sempre convidemos a 

pessoa, e se ela não atender, aí convocamos. Minha sugestão é para que nesses 

requerimentos seja trocada a palavra convocado para convidado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Se nós observarmos aqui, o último que pediu 

vistas fui eu. Fui incumbido pela Comissão de conversar com os autores para saber se 

eles concordavam em transformar a convocação em convite. Portanto, fomos 

formalmente autorizados por eles e fiquei com essa incumbência, uma vez consultados. 

A ideia é que seja um convite. Como demoramos muito tempo para tomar essa decisão, 

a diretora que está aqui nominada faleceu. Portanto, devemos convidar quem esteja 

respondendo pela direção do hospital.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Ok. Nós temos 

aqui uma proposta do deputado Massafera em transformar em convite. Vossa 

Excelência que está respondendo pela vista do que foi combinado, está concordando 

com a proposta do deputado líder da Bancada do PSDB, em transformar em convite, e 

não colocar em votação, é isso que entendi? Todos concordam que transformemos o 

item 11 de convocação para convite? 
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O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - A princípio eu não concordo pelo 

seguinte, tem dois fatos novos - um é superado pela colocação do deputado Carlos 

Neder, com relação a substituição da pessoa que eventualmente viria aqui. Eu não 

concordo porque esse requerimento já está aqui na Casa quase que há seis meses. 

Depois que ele entrou na Casa foi inaugurado no hospital a área de Pronto Socorro e 

outras melhorias, inauguração e serviços novos esses que mudaram totalmente o 

panorama e o quadro com relação ao momento que foi apresentado esse requerimento. 

Portanto, eu recomendo, se for colocar em votação como convite, sugiro que 

coloque em votação nominal e meu voto será contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Ainda na 

palavra de V. Exa., deputado Itamar Borges, inclusive sobre esse assunto foi deliberada 

algumas vezes uma conversa da Secretaria de Saúde com o deputado Alencar Santana. 

Inclusive fui informado e foram pedidas algumas conversas lá. Eu concordo como 

presidente, com a manifestação do deputado Itamar Borges, mas se assim V. Exa. 

entender que deve continuar com o convite, também vamos deliberar. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Se me permite, acho que depois, diante 

desse novo cenário, o deputado Alencar Santana poderia apresentar uma nova 

solicitação. Esse requerimento ficou superado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Se V. Exa. me 

permite, o regimento inclusive diz que se não tiver consentimento com todos os 

membros da Comissão, não podemos transformar. Então V. Exa. já declarou que não 

concorda, então não temos consenso na bancada da Comissão. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber 

qual é o artigo do regimento que impede que o autor mude o seu pedido. 
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Deputado 

Carlos Neder, o regimento nos diz o seguinte. A matéria tem que ser publicada em 24 

horas, e por entendimento, quando há consenso entre todos nós incluímos na pauta ou 

fazemos a mudança do texto.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Não, pela ordem. Eu gostaria que fosse feita a 

leitura, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Só um minuto, 

que a secretaria da Mesa está buscando esse item para que possamos deixar 

esclarecidos. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Diante da situação criada, eu gostaria que para 

que não haja prejuízo em ouvirmos o provedor da Santa Casa, que alguém solicitasse 

vista desse item, conversasse com o deputado Alencar e chegasse a uma solução de 

comum acordo com ele.  

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pela ordem, Sr. Presidente. Então peço 

vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Antes de dar 

pela ordem para o senhor, declaro a sessão suspensa por um minuto. 

 

* * * 

 

- Sessão suspensa. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Reaberta a 

sessão, peço vista do item 11. Dando sequência a pauta. 

Item 12. Requerimento de autoria do Sr. Doutor Ulysses, solicitando que seja 

elaborada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa moção apelando ao 

ministro da Saúde, a fim de que empreenda esforços para o credenciamento pelo SUS, 
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da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia da Santa Casa de 

Misericórdia de Itapeva. Em discussão. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

Doutor Ulysses. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - A fim de esclarecer, essa Unidade de 

Oncologia foi uma luta muito grande não só minha, mas da classe política de Itapeva, 

para evitarmos que nossos pacientes sofressem tanto. Viajavam cerca de 300 

quilômetros para fazer suas quimioterapias. Então nós finalmente conseguimos, há uns 

quatro anos, que esse serviço fosse instalado em Itapeva. Foi um investimento de mais 

ou menos sete milhões de reais, um belo prédio instalado. Foi combinado que o governo 

do Estado financiaria o serviço até que houvesse credenciamento no SUS.  

Estava ocorrendo tudo bem, mas ultimamente por contenção de despesas foram 

cortados mais ou menos 30% do orçamento da unidade, hoje funcionando precariamente 

e lamentavelmente. Então temos que insistir para que o Ministério da Saúde credencie a 

unidade pelo SUS para que não haja prejuízo para seu funcionamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Mais alguém 

quer entrar na discussão? Deputado Gondim. 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Uma sugestão junto com o deputado 

Ulysses, que se possa ir ao ministro da Saúde, pelo menos eu me proponho a ir junto 

com V. Exa. e fazer uma demonstração do que está acontecendo, e do sofrimento que 

são aqueles pacientes que saem de toda aquela região. Eles têm que andar quantos 

quilômetros? 280, 300 para fazer uma quimioterapia e voltar. O último paciente faz às 

quatro, cinco horas da tarde, vem dois dias depois e três horas da manhã sai para fazer 

uma quimio. Isso é um desrespeito. Quanta condição desumana que se tem na saúde 

nesse estado. Imagina os outros.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Muito 

obrigado deputado Luiz Carlos Gondim. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 
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está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado o requerimento 12.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Desculpa, eu estava desatento aqui. O que 

aconteceu com o item 11? 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Eu pedi vista, 

deputado. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Presidente, com todo respeito a sua 

decisão e possibilidade, esse requerimento está na Casa há tanto tempo. Eu entendo que 

está superado, mas se os colegas entenderem que não está superado eu colocaria em 

votação e cada um vota de acordo com sua convicção. Gostaria de pedir que o 

presidente... Já passou, mas quem pediu vista pode mudar de opinião. Estou pedindo 

para ver se ele muda de opinião, no sentido de devolver o requerimento se assim 

entender. Se não entender, te dou um beijo do mesmo jeito.  

Mas acho que esse caso nós estamos insistindo aqui e fazendo uma política de 

desgaste da Secretaria da Saúde num assunto que ela não merece, num assunto 

superado. Nós não estamos sendo corretos com a Secretaria da Saúde. Esse assunto está 

superado a partir do momento que foi feito um investimento, uma intervenção lá, e esse 

ponto especificamente, essa questão tem nova realidade. Portanto, temos que pedir, 

sugerir ao colega Alencar Santana que com essa nova realidade, ele avalia. Se ele 

insistir para voltar com um novo requerimento, e de repente até chega aqui e aprova o 

convite ou convocação. Se bem que se um voto pode derrubar a modificação, opino para 

a não mudança. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Antes de dar 

pela ordem para o deputado Carlos Neder, só quero lembrar aos Srs. Deputados que 

daqui a pouquinho temos Colégio de Líderes e todos querem participar. Temos aqui o 

provedor da Santa Casa para ouvir, algo muito importante para todos nós hoje. Não que 

essa pauta não seja importante, mas só lembrando os deputados. Com a palavra, 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Presidente, o deputado Itamar Borges 

reconheceu que estava desatento. A ideia do pedido de vistas foi exatamente para 

conversar com o autor, para saber se ele ainda acha necessário levar adiante essa 

proposta. Foi exatamente nesse sentido que foi pedido vistas, e só o presidente e o 

deputado Roberto Massafera podiam fazer isso, na medida em que todos os demais já 

solicitaram. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Deputado 

Itamar Borges, com todo respeito ao apelo de V. Exa., vamos deixar para votar esse 

item na próxima reunião.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Vou te dar um beijo do mesmo jeito, já 

falei.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Então muito 

obrigado. Requerimento 13, ainda de autoria do deputado Doutor Ulysses solicitando 

que seja elaborada por essa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, uma moção 

de apelo ao ministro da Saúde, a fim de que ele empreenda esforços para incluir a Santa 

Casa de Misericórdia de Itapeva no recadastramento para ampliação do teto do SUS em 

terapia renal substitutiva.  

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - Pela ordem, nobre deputado. Só para esclarecer 

que Itapeva já tinha um serviço de hemodiálise funcionando há vários anos, muito bem 

e dando conta do recado. Mas soube que quando deputado no mandato passado, que 

tinham muitos pacientes viajando três vezes por semana para fazer diálise em cidades 

próximas, isso causando um sofrimento muito grande. Então nós conseguimos uma 

emenda de R$ 670 mil, compramos mais oito máquinas que estão há quase dois anos 
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perfeitamente instaladinhas e prontas para uso, podendo atender mais 40 pacientes, e 

não podemos fazer porque essa ampliação não foi credenciada pelo SUS.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Ainda em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item 14. Convite apresentado por este deputado, presidente desta Comissão e pelo 

deputado Itamar Borges ao Tom Zé, superintendente do Hospital das Clínicas, e ao ex-

secretário de Saúde, Dr. Giovanni Guido para estarem aqui no próximo dia 22 conosco. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, 

os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Item 15. Excelentíssimo Sr. Presidente desta Comissão de Saúde, o deputado 

Edmir Chedid fez o requerimento hoje já manifestado aqui na Comissão, requerendo 

nos termos do regimento que sejam convidados o Sr. David Uip, secretário de Saúde e 

Hélcio Tokeshi, secretário da Fazenda, e o Dr. Márcio Monteiro, secretário de 

Planejamento para que venham a essa Comissão prestarem esclarecimentos. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Ainda para ciência, os itens 14 ao 19 o regimento permite que sejam votados em 

bloco? Tem consenso? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. Não se trata de votação, 

é apenas para ciência. Então a pergunta é se podem ser dados como lidos. Eu apenas 

quero chamar a atenção para o item 19, uma resposta a uma solicitação feita pela 

própria Comissão. Eu acho que seria importante que os membros recebessem cópia.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Então Vs. 

Exas. concordam que seja dado como lidos os itens 14 ao 18? Dados como lidos. 

Item 19. Secretaria de Estado da Saúde encaminha resposta ao requerimento 

aprovado pela Comissão de Saúde solicitando informações sobre as razões do corte de 

recursos destinados ao serviço de nefrologia do Alto Tietê. Mogi das Cruzes, Ofício 

3503/2017.  
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O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sugiro que sejam encaminhadas cópias do 

ofício e da resposta aos deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Está solicitado 

à Mesa para que sejam encaminhadas cópias do ofício a todos os deputados desta 

Comissão, e também seus substitutos. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Se aquela convocação da representante da 

Secretaria da Saúde que viria aqui, que informação nós temos? Se é que temos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Deputado, é o 

seguinte. Nós já tentamos pelo convite aprovado e não conseguimos ajustar a agenda. 

Na última Comissão nós conversamos de o senhor reapresentar esse item como 

convocação, para que a convoquemos para essa Comissão. 

Então vamos ouvir agora o Sr. Antônio Penteado, que esteve conosco dias atrás 

com o presidente dessa Casa, deputado Cauê Macris, conversando sobre a situação da 

Santa Casa. Hoje ele se faz acompanhado da Dra. Maria. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Não poderia 

aquele mesmo requerimento ser transformado em convocação? 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Não, porque já 

foi votado e aprovado o requerimento. Vossa Excelência teria que reapresentar a 

convocação. Como nós acordamos que inicialmente o requerimento de V. Exa. era uma 
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convocação, mudamos para convite e aprovamos, V. Exa. novamente teria que 

representar agora a convocação para apreciarmos aqui em votação, o consenso ou não 

desse requerimento. Entendido? Muito obrigado, deputado Marcos Martins. 

Prosseguindo aqui, com a palavra o Sr. Antônio Penteado, para nos trazer seus 

pensamentos e comentários sobre a Santa Casa, que é a maior do país hoje e serve tanto 

a capital, o estado e o Brasil. Seja muito bem-vindo a essa Comissão. 

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Em primeiro lugar gostaria de 

agradecer o presidente Cezinha de Madureira pela gentileza do convite e a generosidade 

em permitir que eu fale um pouco sobre a Santa Casa. Gostaria de cumprimentar todos 

os deputados presentes, e colocar o óbvio para quem lida com a Comissão de Saúde da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Saúde e previdência são os dois grandes dramas do século 21. E são os dois 

grandes dramas porque a população do mundo vai viver mais. Então a pior coisa que 

alguém pode ter hoje é ser ministro da Previdência ou da Saúde, porque sempre faltará 

dinheiro em qualquer situação e país do mundo. Dando um número absolutamente 

apavorante, os Estados Unidos têm três trilhões de dólares para gastar com saúde por 

ano, e a saúde americana atravessa problemas da maior seriedade. O Brasil não tem 200 

bilhões de dólares por ano, e tem problemas da maior seriedade com uma distorção que 

considero a mais grave de todas; os planos de saúde privados entram com 64% do total 

de recursos da saúde pública brasileira. 

Então os senhores imaginem, nós temos 150 milhões de brasileiros para dividir 

40% de 200 bilhões de dólares para custear a saúde. Essa conta evidentemente não 

fecha e não vai fechar. Eu poderia contar um pouco da história da Santa Casa, mas acho 

que isso seria perder um tempo precioso, e os senhores têm mais coisa para fazer. O que 

acho importante colocar é qual é o papel da Santa Casa dentro do sistema de saúde 

pública em São Paulo. Junto com o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo e o 

Santa Marcelina, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é responsável pelo 

atendimento básico da saúde pública na cidade, na Grande São Paulo e numa certa 

medida, no estado. 

Se alguém for à Santa Casa e andar em volta do nosso quadrilátero, verá todos os 

dias de 70 a 80 ambulâncias que vêm de outros municípios e estados para que o 

atendimento seja prestado pela Santa Casa. Ela atravessa uma crise da maior seriedade. 

Não vem ao caso nós levantarmos as origens dessa crise, mas é ampla, geral e irrestrita - 
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não é restrita a Santa Casa. Se os senhores lembrarem, há algum tempo o Hospital 

Universitário, que é do Estado de São Paulo, fechou seu Pronto Socorro. O Hospital das 

Clínicas fechou as portas de seus prontos socorros. Só se entra lá através de uma 

unidade de saúde ou coisa que o valha. O Hospital São Paulo acabou de fechar seu 

Pronto Socorro. O único grande hospital de São Paulo que não fechou nem por um 

minuto o seu Pronto Socorro é a Santa Casa de Misericórdia. 

Isso teve como consequência reduzirmos significativamente, durante um certo 

tempo, os atendimentos eletivos. Ou fazíamos uma coisa ou outra. Com São Paulo sem 

Pronto Socorro a direção da Santa Casa, na época com o provedor Dr. José Luiz 

Setúbal, decidiu que não era caso de fechar o Pronto Socorro e não fechamos. O 

problema de não fecharmos é que tivemos da noite para o dia o dobro dos atendimentos, 

sendo que não recebemos nenhum centavo a mais por esse aumento de atendimento, 

porque o pagamento para o SUS é por pacote fechado. Então a Santa Casa que já vinha 

numa situação de penúria e devendo mais de 800 milhões de reais, passou a ter que 

suportar o custo do atendimento extraordinário de seu Pronto Socorro porque o contrato 

com o SUS não prevê esse atendimento. 

O resultado dessa crise da Santa Casa pode ser medido num dado absolutamente 

apavorante; cinco anos atrás a Santa Casa de São Paulo atendia três milhões e meio de 

pessoas por ano, ano passado a Santa Casa atendeu duas milhões e 600 mil pessoas. É 

um número absolutamente absurdo e altíssimo, o que faz da Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo o maior prestador de serviços de saúdes para o SUS no Brasil inteiro. E 

faz da Santa Casa provavelmente o maior hospital filantrópico da América do Sul. O 

que a Santa Casa está fazendo nesse momento? Ela tenta administrar um déficit da 

ordem de nove milhões de reais por mês. É número para ninguém colocar defeito, e 

estamos tendo que cobrir com recursos arrumados fora do Sistema Único de Saúde, 

porque ele não tem dinheiro para a Santa Casa e nenhum outro hospital. 

Quando se fala na saúde pública brasileira os outros estados não têm mais saúde 

pública. Os outros estados têm um arremedo de fingimento de saúde, e São Paulo passa 

por uma crise seríssima no que diz respeito a saúde, crise essa que evidentemente 

impacta a população como um todo. Eu tomei a liberdade de pegar alguns poucos 

números, um resumo do que é a Santa Casa, e pediria a Juliana para que colocasse na 

tela, para os senhores entenderem um pouco do que estamos falando. A Santa Casa tem, 

com média de janeiro a maio, uma receita de R$ 53 milhões por mês. Disso, 41.8 vem 

do sistema público de saúde - se entende SUS, Estado e Município.  
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Temos um hospital privado construído na década de 60 justamente para 

complementar a defasagem do pagamento do sistema público, que é o Hospital Santa 

Isabel, que contribui... aí está 9.7 e aumentamos para mais ou menos 11 milhões por 

mês. Temos alugueis de patrimônio próprio - a Santa Casa tem mais de 900 imóveis, 

temos 2.2 milhões por mês; outras receitas 900 mil reais; e deduções de 1.3 milhão. 

Essa dedução é glosa de planos de saúdes em cima do faturamento do Hospital Santa 

Isabel. Aí vem as despesas. Se os senhores olharem, temos 55.4 milhões de despesas 

por mês. Quer dizer, de despesa operacional temos dois milhões de reais. Isso seria o 

melhor dos mundos se não tivéssemos outra despesa que é absolutamente dramática, 

que eleva esse número de 2.1 para nove milhões de reais por mês.  

Se os senhores olharem temos emitido uma geração de caixa de menos dois 

milhões. Temos 700 mil de materiais e 4.7 milhões de reais por mês de juros da Caixa 

Econômica Federal, sendo que a partir de janeiro esse número sobe para sete milhões, 

porque começamos a pagar além dos juros, parte do principal. Nosso outro grande 

credor é o Bradesco, para quem pagamos 300 mil reais de juros por mês, e 1.6 milhão 

de reais por mês. Isso dá um resultado de caixa de -9.4 milhões. Isso levou a Santa Casa 

a desenvolver um plano no qual ela tem que arrumar uma solução para sua vida; 

chamamos de necessidades, onde temos 54 milhões para a transição do sistema atual, 

que seria seis meses vezes nove milhões de déficit. Para fazer uma transição precisamos 

de 54 milhões.  

Precisamos pagar dez milhões para fornecedores, que ainda estão atrasados; 

precisamos pagar os 20 milhões para o Bradesco; e 35 milhões de reais para demissão 

de funcionários, para adequar a Santa Casa ao seu tamanho atual. Isso quer dizer que 

para sair da crise a Santa Casa precisa hoje de 119 milhões de reais. É número para 

ninguém colocar defeito, porque o Brasil atravessa a crise que todos sabem que 

atravessa, e não tem muito quem possa dar dinheiro para a Santa Casa e minimizar esse 

problema. Então temos que arrumar soluções internas, e elas estão do lado direito. 

O primeiro tópico que será abordado e já está sendo trabalhado é a venda de parte 

do nosso patrimônio imobiliário; isso é fundamental para minimizarmos esse custo. 

Temos que vender até o começo do ano que vem algo perto de 80 milhões de reais em 

imóveis. Temos que negociar nosso contrato com a Caixa Econômica Federal. O 

contrato com a Caixa, para quem não está a par da realidade e do dia a dia da Santa 

Casa, foi uma solução encontrada no final do ano passado para que a Santa Casa não 

fechasse as portas. É um contrato brutal, mas o único possível de ser assinado naquele 
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momento porque tecnicamente a Santa Casa não poderia ter condições mais favoráveis. 

Mas para os senhores imaginarem um pouco, o contrato tem juro pré-fixado de 16,8% 

quando temos uma taxa básica de juros na casa dos 8%, devendo fechar esse ano em 

7,5%.  

Quer dizer, ou renegociamos esse contrato ou a Santa Casa vai quebrar pagando a 

Caixa Econômica Federal. A Caixa sabe disso e está disposta a ter essa negociação, e 

temos toda a boa vontade e colaboração, mas uma coisa é isso e outra coisa é sentar na 

mesa e realmente transformar esses números em alguma coisa paladar. O Bradesco nós 

vamos pagar assim que vendermos imóveis. A primeira destinação da venda do imóvel 

será pagar esses 20 milhões para o Bradesco, porque tirando isso da frente nós 

reduzimos nosso déficit imediatamente em mais de dois milhões de reais por mês.  

Na sequência temos que reduzir custos. Essa redução passou por uma profunda 

reavaliação, que é decorrente do que está acontecendo com a Santa Casa. Ao contrário 

do que vem acontecendo com o sistema público de saúde, a Santa Casa está retomando 

a sua capacidade de atuação. Isso quer dizer que nos últimos 30 dias e mais 15 dias, 

estamos reabrindo 18 salas cirúrgicas; estamos recuperando dois andares inteiros do 

Pavilhão Fernandinho Simonsen, em que há pediatria. Acabamos de assinar um contrato 

com a Prefeitura de São Paulo para receber imediatamente 40, e em médio prazo mais 

60 drogados da Cracolândia. Negociamos com a Prefeitura mais 400 leitos para idosos 

em nosso hospital de idosos, o Dom Pedro II.  

Acreditamos que saúde, como foi bem colocado aqui, não é brincadeira. Saúde é 

algo que deve ser dada, porque é questão de dignidade humana. Agora para fazer isso 

nós estamos correndo um risco imenso de repente, como diria o próximo, levar um totó. 

Eu não acredito que isso vai acontecer porque tanto a Secretaria da Saúde do Estado, 

como a Secretaria da Saúde do Município estão sendo parceiras da Santa Casa 

diariamente. É rara a semana que a Dra. Maria Dulce, nossa diretora médica, não tenha 

pelo menos duas ou três reuniões nas duas secretarias, para conseguir transformar essa 

redução de custos num aumento da prestação dos serviços da Santa Casa. Aumentando 

o serviço precisaremos contratar gente, então é completamente sem sentido despedirmos 

gente para em seguida contratarmos. 

Então a redução de custos está indo muito mais no campo das boas práticas 

gerenciais. Para isso a FIA - Fundação Instituto de Administração, ligada a Faculdade 

de Economia e Administração da USP está entrando semana que vem na Santa Casa e 

fará pro bono para nós, a requalificação, readequação e um novo planejamento 
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administrativo para toda a irmandade. Isso deve trazer um ganho de escala muito 

grande, principalmente na área de suprimentos e serviços. Além disso estamos 

investindo pesado na área de informática e tecnologia da informação, e estamos 

colocando programas que nos dão agora... a Dra. Dulce tem hoje a Santa Casa na mão a 

cada dez minutos. Isso quer dizer que se tem paciente por paciente na Santa Casa e no 

Santa Isabel, em que leito ele está, quanto ele custa e quanto tempo e por que ele está lá, 

o que está fazendo e por que não sai. Enfim, tudo. 

Nós entramos no almoxarifado e temos caixinha por caixinha de medicamento, se 

quebrou ou não, por que quebrou, se saiu, por que saiu, por que está vencido. Enfim, 

estamos mudando verticalmente a forma de gestão da Santa Casa e isso já nos levou a 

algumas conclusões absolutamente fascinantes. A primeira delas e quem sabe a mais 

fascinante é que a Santa Casa até pouco tempo atrás cobrava mal. Ela não cobrava a 

totalidade do serviço que prestava porque não tinha acesso às informações dos serviços 

prestados em função duma gestão bastante ultrapassada que setorizava a Santa Casa por 

departamento, e um não falava com o outro, não sabia o que o outro estava fazendo e 

não cobrava o que tinha feito. 

 

O SR. - Inclusive SUS? 

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Basicamente SUS, nós 

descobrimos que atendíamos 40% a mais do SUS do que estávamos realmente 

colocando no contrato. Aliás, eu convido todos os senhores ou os que quiserem a 

visitarem a Santa Casa da forma que o secretário de Finanças do Município foi semana 

passada. Ele foi almoçar conosco e depois demos uma volta pela Santa Casa, e a olha 

que ele olhou o Ambulatório Conde de Lara - uma coisa única no estado de São Paulo e 

no Brasil, nem o Hospital das Clínicas tem algo parecido. É nosso ambulatório de 

especialidades, e por lá passam alguns milhares de pessoas por dia.  

O secretário entrou no Conde de Lara à tarde, quando o movimento já era muito 

menor e foi olhando aqueles andares - primeiro, segundo e terceiro andar inteiro 

tomados. Ele chegou no quarto andar e tinha uma senhora descendo a escada com uma 

muleta do lado e um parente apoiando do outro. Ele parou, olhou para mim e disse: 

“quero sair daqui e ir para a secretaria, abrir o caixa e dizer para você pegar o que 

precisar porque essa população tem que ser atendida”, mas aí ele completou: “se eu 
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fizer isso daqui dois meses não tenho dinheiro para você atender o que está sendo dado 

hoje”. Essa é nossa situação, esse é nosso quadro.  

Por que estamos aqui? Porque os senhores têm uma ferramenta que pode ser 

importantíssima para a Santa Casa, que é a emenda parlamentar. O deputado Salim 

Curiati já nos fez uma doação importante e a senadora Marta Suplicy nos últimos dois 

meses doou dois milhões e 600 mil reais de suas emendas. Se a Assembleia Legislativa 

de São Paulo acreditar na Santa Casa e comprar sua briga, e conseguirmos fazer uma 

emenda parlamentar coletiva, entre cem e 200 mil reais de cada deputado, temos tudo 

que precisamos para acertar a vida da Santa Casa no que diz respeito a equipamentos, 

insumos e nossa possibilidade de entrar em janeiro com a Santa Casa funcionando a 

pleno vapor. Quer dizer, não atendendo mais duas milhões e 600 mil pessoas como 

imaginamos que vamos atender de novo esse ano, mas nos aproximando muito das três 

milhões de pessoas até final de 2018.  

A Juliana trouxe um material que vai distribuir para todos os senhores, com esses 

números resumidos que acabei de apresentar. Eu me coloco inteiramente à disposição 

para responder qualquer questionamento e pergunta que os senhores tenham.  

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

deputado Gondim.  

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Sr. Presidente, atento ao nosso 

provedor Antônio Penteado Mendonça, e ciente de que tive essa conversa com ele de 

que o Hospital das Clínicas fechando suas portas e despejando praticamente tudo na 

Santa Casa, eu faço uma sugestão até por uma urgência e emergência no apoio a Santa 

Casa. Já fizemos isso nessa Casa, para que possamos no próprio Juscelino Kubistchek, 

num horário de sessão, fazer com que o presidente faça uma audiência pública para que 

isso seja colocado para todos os deputados.  

Minha experiência, feita ao Hospital do Câncer de Barretos, ao Hospital do 

Câncer de Jaú, e a própria Santa Casa é que fazíamos aquela lista de cem mil para cada 

um, chegávamos a doar e muitos... como a sugestão vem só da Comissão de Saúde, de 

três ou quatro deputados, nunca se preenchia a totalidade do apoio. Não sei se ele é 

major ou capitão Augusto, fez uma sugestão a todos os deputados no Congresso 
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Nacional, e cada um fez a doação de cem mil. Então imagina a multiplicação de 513 

deputados vezes cem mil? Foi doado ao Hospital do Câncer de Barretos. Algo em torno 

de 54 milhões de reais. Estou dando essa ideia para que nós possamos fazer isso, porque 

com dez milhões de déficit ao mês, com um atendimento de duas milhões e 600 mil 

pessoas por ano... é o único de porta aberta, é uma situação bastante delicada. 

Um hospital porta aberta, o Doutor Ulysses está aqui e é médico, o Neder, 

sabemos o prejuízo que é. Você não sabe o que vai chegar, principalmente hoje com o 

número de pessoas que vêm de moto, etcetera, e termina tendo um gasto maior. Poderia 

ter outro espaço para essas pessoas. Acho que se nós pedirmos ao Cauê Macris que seja 

feito esse apelo dentro do próprio Juscelino Kubistchek, acho que teria um eco maior 

para a Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado presidente. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Obrigado 

deputado Gondim. Pela ordem, deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Presidente, a diferença é que em Brasília há o 

orçamento impositivo, e aqui continuamos com autorizativo. Então não há nenhuma 

garantia que mesmo nós incorporando essa proposta do deputado Gondim, que de fato a 

área econômica do governo libere os recursos previstos no orçamento autorizativo. Daí 

o porquê de todo o debate que estamos fazendo em torno da proposta do deputado 

Campos Machado, de termos um orçamento impositivo também em São Paulo. 

Eu queria me dirigir ao provedor perguntando sobre os itens quatro e cinco que 

ele acabou não abordando. Nós fizemos na Assembleia uma CPI para analisar a situação 

das Santas Casas no estado de São Paulo, não sei se você recebeu cópia do relatório da 

mesma.  

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Não. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Era importante que isso fosse encaminhado a 

Santa Casa de São Paulo. Naquele momento falou-se aqui e foi ouvida a Santa Casa de 

São Paulo, com o próprio secretário David Uip em diversas oportunidades, 
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demonstrando uma grande contrariedade com a situação que ele encontrou na Santa 

Casa de São Paulo.  

O senhor iniciou sua exposição dizendo que não trataria do passado, entretanto 

não há como discutir a situação da Santa Casa hoje se não abordarmos a maneira como 

ela foi requalificada no passado como organização social, à revelia do que estabelece a 

Lei 846/1998, que estabelece critérios para qualificação de instituições como 

organizações sociais, depois deixou de ser uma organização social, uma vez que havia 

controvérsias em relação a atender ou não os requisitos da lei. Em função disso acabou 

abrindo mão da responsabilidade que tinha junto a Prefeitura de São Paulo, no que diz 

respeito a gestão de equipamentos e uma região geográfica no município. 

Então me chamou a atenção os itens quatro e cinco, e pediria ao senhor que 

pudesse detalhá-los.  

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Claro. O Hospital Santa Isabel 

é privado da Santa Casa, e quando teve essa crise monstruosa que a Santa Casa... Só 

para colocar um pouco mais claro o que o senhor acaba de dizer, a Santa Casa chegou a 

ter a gestão de 39 unidades de saúde, entre OSs, APAs, AMAs, hospitais, o Hospital 

Geral de Guarulhos, o Hospital Penitenciário. Isso foi feito a época numa estreitíssima 

parceria com o secretário da Saúde, Dr. Barradas, e com amplo apoio do governo do 

Estado. E indo além, a Santa Casa é considerada até hoje referência de gestão pelo 

Ministério da Saúde.  

Então o problema da Santa Casa não é exclusivamente um problema de gestão. O 

problema da Santa Casa teve falhas seríssimas na gestão, e eu diria que a principal falha 

foi a quebra de confiança em relação ao governo do Estado com um fechamento 

completamente descabido do Pronto Socorro da Santa Casa num determinado dia, que 

pegou todo mundo de surpresa, o governo e os próprios funcionários da Santa Casa. O 

provedor na época fechou e depois reabriu no dia seguinte, e aí desencadeou toda uma 

crise que já estava latente em função do tamanho da dívida que a Santa Casa tinha na 

época.  

Mas entrando especificamente no Hospital Santa Isabel, ele é privado que a Santa 

Casa construiu. Ele atende o setor privado, feito pela Santa Casa para complementar a 

falta de recursos públicos que sempre foi uma realidade brasileira e uma questão 

crônica. Quando a Santa Casa na década de 60 parou de receber grandes doações em 

função do surgimento dos hospitais das comunidades - como o Sírio, o Einstein, 
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Oswaldo Cruz e a Beneficência Portuguesa, a Santa Casa perdeu muitos recursos e 

construiu o Santa Isabel para completar esses recursos. 

Nesse momento o Santa Isabel está começando a sair do buraco que foi puxado 

para dentro pela crise da Santa Casa. As medidas que estão sendo tomadas para 

recuperação do Santa Isabel e para que ele possa contribuir com alguma coisa perto de 

50 milhões de reais por ano no orçamento da Santa Casa, são bastante simples e ao 

mesmo tempo complexas. A simplicidade é óbvia, o Santa Isabel tem que atender 

planos de saúde dentro daquilo que os planos têm como visão. Até poucos anos atrás o 

Santa Isabel era um hospital comparável ao Nove de Julho, ao Samaritano, e um 

terceiro. O Oswaldo Cruz para plano de saúde, em função de hotelaria é um padrão 

acima, quase no nível do Einstein e do Sírio.  

O Santa Isabel tem os médicos da Faculdade de Medicina da Santa Casa, a melhor 

faculdade privada de medicina do Brasil. Ela tem um quadro de médicos absolutamente 

equiparável ao Hospital São Paulo, da Unifesp, ao Hospital Universitário ou das 

Clínicas. Então o que foi feito como primeira ação? Foi resgatar esses médicos e trazê-

los de volta para vestirem a camisa do Hospital Santa Isabel. Quando a coisa desandou 

o Hospital Santa Isabel passou a ter um problema de gestão muito sério, e o que 

acontecia é que o médico demorava muito para ser pago. Não tem sentido um médico 

levar seis meses para receber por uma cirurgia que fez, e ainda por cima levou o 

paciente para o hospital. 

 Isso já está sendo resgatado, e esse mês já conseguimos trazer seis meses para 30 

dias, que é absolutamente dentro da rotina dos planos de saúde, e em segundo lugar 

estamos conversando de forma extremamente intensa com os principais planos de saúde 

prestadores de serviços do Santa Isabel. Notadamente a Sul América e a Sompo, que é a 

antiga Marítima Saúde, a Porto Seguro e o Bradesco, e estamos criando áreas em que o 

Santa Isabel vai voltar a ser um hospital de altíssima tecnologia e complexidade.  

Já definimos como área de atuação pediatria com foco em cardiologia, cirúrgica 

cardíaca infantil; definimos como foco transplantes cardíacos para adultos; e cirurgias 

vasculares. Esses três setores já estão definidos e estruturados, começando a operar. A 

segunda ação que estamos fazendo eu pessoalmente acho da maior importância, mas eu 

achar é uma coisa e o número é outra coisa. Ainda temos que fazer muita conta antes de 

definir, mas acho fundamental o Santa Isabel retomar a pediatria. Nós fomos durante 

muito tempo padrão de qualidade em pediatria e a mesma foi fechada. Eu 
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particularmente gostaria muito de ver a pediatria geral voltar na cola da cirurgia 

cardíaca pediátrica.  

Isso leva a um caminho que passa pela grande ampliação, quase o dobro das UTIs 

que temos. Hoje temos perto de 30 a 35 leitos de UTI operando, e pretendemos ano que 

vem estarmos com 50 a 60 leitos operando. UTI é uma demanda de plano de saúde e 

vamos fazer essa UTI ser uma parte pediátrica para atender a cirurgia cardíaca infantil e 

uma adulta para atender normalmente a Santa Casa. Com a ampliação da UTI nós 

teremos com certeza o aumento do uso dos nossos apartamentos que hoje é 

relativamente baixo, na casa de 60%, e temos que trazer isso para perto de 85% pelo 

menos. Com a ampliação da UTI isso acontece automaticamente, porque ninguém sai de 

uma UTI para casa.  

Então esse é o desenhão que estão sendo feito para o Santa Isabel com apoio 

integral dos planos de saúde, que se propõem inclusive a adiantar o dinheiro para que 

possamos fazer as reformas, porque não temos dinheiro dentro da Santa Casa. Eles 

adiantariam e depois se ressarciriam do atendimento e do faturamento mensal deles ao 

longo de um ano.  

Com relação ao item cinco, OSs. Atualmente não temos não temos nenhuma OS. 

A Santa Casa tem comunidades dela; o hospital central de Santa Cecília; dois hospitais 

no Jaçanã - Luiz Gonzaga e o Dom Pedro II, os dois com projetos importantes de 

ampliação, inclusive aumentando a capacidade do atendimento do Luiz Gonzaga para a 

iniciativa privada porque a região Norte de São Paulo não tem nenhum hospital para 

atender plano de saúde. Então os planos querem, as duas secretarias nos pedem que 

incrementem essa atuação o mais rápido possível para fazer isso, dando condição dos 

planos de saúde terem atendimento e assim aliviar um pouco a rede pública naquela 

região, que é pesadíssima.  

Temos tido conversas muito compridas com a Secretaria da Saúde do Município 

com relação a região central de São Paulo, que sempre foi uma região foco da Santa 

Casa ou a principal região de atendimento. As conversas giram em torno de nós 

aumentarmos a parceria com a Prefeitura não só com relação aos drogados da 

Cracolândia e coisas desse tipo, mas em relação a população em geral. O desenho disso 

ainda não está feito, mas eu pessoalmente compactuo com sua posição, a Santa Casa 

não deve ter OSs, mas outros sistemas de gestão mais apropriados para o próprio 

desenho dela, mas isso ainda está num nível incipiente demais para dizer ao senhor que 

vamos fazer assim ou assado.  
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De qualquer forma só será feito depois da chancela do nosso jurídico a respeito da 

legalidade e totalidade da operação; não queremos em hipótese alguma voltar a ter 

qualquer tipo de problema. Nosso lema, o que essa administração da Santa Casa 

pretende é três coisas - profissionalização do corpo, das nossas equipes, que já são 

altamente profissionalizadas, mas têm problemas de gestão que precisam ser sanados; a 

mais absoluta transparência, o que o senhor perguntar e eu tiver condições de responder 

vou lhe responder, seja bom ou ruim para a Santa Casa; e sustentabilidade, a Santa Casa 

tem que se transformar numa coisa sustentável. Não dá para continuarmos 

indefinidamente tendo déficit e pedir socorro para cá e para lá. Nós temos que ter uma 

estrutura com começo, meio e fim que consiga os recursos necessários para custear sua 

operação. 

É isso. Se o senhor quiser mais alguma coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Uma pergunta 

para o senhor, o Santa Isabel recebe recursos via Iamspe? 

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Não, o Santa Isabel recebe 

recursos exclusivamente de planos de saúde e de pessoas que usam na categoria privada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Deputado 

Gondim, acho que é uma boa tarefa para levarmos para a direção do Iamspe, para 

colocar um recursozinho lá na Santa Casa e atender os servidores públicos.  

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Sim, e é um público que 

procura muito o Santa Isabel, porque na região de Santa Cecília tem muito funcionário e 

servidor público, e muito aposentado do serviço público que é cliente cativo do Santa 

Isabel. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Bom Sr. 

Antônio Mendonça, muito obrigado por sua participação nessa Comissão, também a 

Juliana que lhe assessora e a Dra. Maria Dulce. Serão sempre bem-vindos. Durante a 

Comissão, perguntei a ele se já tinha feito uma peregrinação aos 70 deputados federais 

do estado de São Paulo, e ele disse que hoje já tem alguém fazendo isso.  
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Eu queria me colocar à disposição do senhor como presidente dessa Comissão, e 

também nas minhas atividades e naquilo que pudermos ajudar com nossos contatos em 

Brasília, mesmo que sendo pequenos. Nós estaremos à disposição para ajudar, até 

porque quem mais ajuda os mais carentes são vocês, a Santa Casa, que atende nossa 

população. Muito obrigado por sua presença aqui, conte sempre conosco. 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Só para agradecer o convite da Santa 

Casa para visita. Nós iremos fazer a visita.  

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - É só telefonar e dizer quando, 

os senhores estão todos convidados para almoçar. Nós servimos um almoço bastante 

razoável, a comida servida no Hospital Santo Isabel. Dá para comer.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Esses dias 

almocei um bandejão bastante gostoso na Santa Casa de São José dos Campos. 

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Inclusive estou engordando por 

almoçar na Santa Casa.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - O Doutor 

Ulysses já comeu no Santa Isabel e a comida foi boa né? Acaba de chegar ali também o 

deputado Luiz Turco, muito obrigado por sua presença. Agradecer a todos. Semana que 

vem marcaremos a data para visitar, a todos os deputados que assim acharem por bem.   

 

O SR. ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA - Combinado, só me avisem com 

alguma antecedência para arrumar um almoço.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Claro, muito 

obrigado.  

 

* * * 
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