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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE SAÚDE 

24.10.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Boa tarde a 

todas e a todos. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde, da 3ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura, convocada com a finalidade de deliberar sobre a pauta anexa e proceder à 

oitiva dos Srs. Antônio José Rodrigues Pereira, o Tom Zé, superintendente do Hospital 

das Clínicas, e José Otávio, presidente do conselho diretor do Instituto de Radiologia do 

Hospital das Clínicas, para tratar de assuntos de interesse da Comissão. 

Registro a presença dos nobres companheiros; Dr. Ulysses, grande médico; Hélio 

Nishimoto; Dr. Carlos Neder; Itamar Borges; Milton Vieira; e Wellington Moura. Sobre 

a Mesa a secretaria me informa de duas justificativas; dos deputados Marcos Martins e 

André do Prado. Também registramos a presença do deputado Marco Vinholi, rei do 

Instagram. Solicito a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

nobre deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata.  

 

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

pedido de Vossa Excelência. Havendo acordo entre os deputados, está dispensada a 

leitura e aprovada a Ata.  

 

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

 

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

nobre deputado Itamar Borges. 
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O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Presidente, sei que ainda temos um tempo, 

mas como, na condição de líder da bancada, tenho que participar do Colégio de Líderes, 

gostaria de pedir a permissão de V. Exa. e dos nobres colegas para cumprimenta-lo por 

esse encontro, que já foi comentado aqui em outras oportunidades. Do convite que foi 

feito por esta Comissão para que pudéssemos recepcionar hoje, nosso Dr. José Otávio, 

presidente do conselho do Hospital das Clínicas, e também o nosso superintendente 

Tom Zé.  

A deliberação foi importante quando o presidente e eu trouxemos essa sugestão 

para a Comissão, que foi acolhida e acatada pelos colegas - e quero agradecer a todos os 

presentes - para que pudéssemos não só receber a visita dos representantes dessa 

importante entidade da nossa capital e de toda a Grande São Paulo, e até em algumas 

circunstâncias do estado e do país, pela forma que se coloca à disposição para atender. 

Gostaria de colocar que temos três pontos importantes, e nesse início já quero 

apresentar, que foi o que nos motivou a estar aqui.  

Os três pontos que eu colocaria na apresentação que o Tom Zé fará juntamente 

com o presidente do conselho, vai abordar esses e alguns outros. O primeiro deles é a 

apresentação da estrutura do nosso HC e de todo seu funcionamento e abrangência, da 

grandeza. Cada dia que ouço, conheço mais algum detalhe, de tão amplo que é não só o 

seu tamanho, mas sua atuação e interferência. E o quanto ele atende de pacientes em 

todo o Brasil. O outro ponto é com relação a situação do momento da saúde na Grande 

São Paulo. O que tem acontecido com as interrupções de atendimento da Santa Casa e 

com deixar de atender no Hospital São Paulo e assim sucessivamente. 

E qual o impacto que isso tem causado no HC. Consequentemente esse impacto 

gera custos. O que esta Comissão pode fazer ao dar as mãos ao conselho e ao HC, como 

tem feito com outras instituições. Sei que devemos ter representantes de outras 

instituições do nosso estado, mas o que podemos fazer enquanto Comissão, para que o 

HC tenha uma atenção no sentido de absorver esse impacto de demanda que vem 

sofrendo em virtude dessas questões pontuais que coloco.  

Outra situação é com relação a duas necessidades. Queria pedir aqui que essa 

Comissão liderasse, que o Tom Zé e José Otávio pudesse nos colocar uma interpretação 

que o Tribunal de Contas vem tendo com relação a ocupação dos profissionais que ali 

atuam. E vem interferindo diretamente na possibilidade de manter e trazer profissionais, 

e de dar condições deles atuarem. O Carlos Neder é da saúde e vai saber muito bem 
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sobre isso. Teria que ter uma mudança na legislação para interpretação com relação a 

contratação de pessoal, para que não tenha algumas limitações que vêm fazendo com 

que o hospital não só não ganhe novos profissionais, mas corra o risco de perder 

profissionais importantes para a instituição, que hoje é referência nesse país.  

E o terceiro ponto, além desse suporte a essa demanda trazida, com relação a esse 

impacto que vem recebendo das novas demandas, essa Comissão poderia se colocar, e o 

senhor poderia liderar, e nós todos com certeza encaminharíamos que cada uma das 

bancadas - do PT, PV, PSDB, PMDB, PRB, do DEM e demais - pudessem recomendar 

às suas bancadas lá na câmara federal, para que na hora de definir o encaminhamento, 

para que olhassem um pouco para destinar alguns investimentos importantíssimos que 

se fazem necessários no HC. Para que com isso pudéssemos sensibilizar a definição.  

Sabemos que há um envolvimento da Casa Civil na hora de priorizar. O governo 

se envolve com a Casa Civil para definir para onde vai, mas há também a vontade 

política dos parlamentares das bancadas que lá estão. Para isso é importante que 

tenhamos uma mobilização desta Comissão e das bancadas que fazem parte, para 

pleitearmos formalmente por essa Comissão, o apoio ao HC. São alguns pontos que 

entendo serem importantíssimos. Quando junto com o senhor me coloquei à disposição 

não só de fazer esse convite, mas ir lá conhecer de perto a situação do nosso HC.   

Fica minha sugestão, me antecipando um pouco antes da fala do Zé Otávio e do 

Tom Zé, no aspecto de podermos não perder essa colocação que quero fazer, em virtude 

de daqui a pouco eu ter que me dirigir ao Colégio de Líderes. Era basicamente isso que 

eu queria falar, para até dar um pouco do tom daquilo que motivou o nosso convite, 

além de outros pontos a serem colocados.  

 

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

obrigado, deputado Itamar Borges. Acolhido seu questionamento e sua explanação. 

Também acuso a presença da vice-presidente desta Comissão, deputada Analice 

Fernandes, que tem um trabalho brilhante na área da saúde.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Presidente, me desculpa, só para concluir, 

posso? Queria sugerir que a secretaria da Comissão formalize esses três pontos 

colocados, se assim entendemos, para que voltasse.  
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Inclusive 

quando V. Exa. falasse, já consultava se podemos já fazer hoje, de próprio punho, um 

requerimento propondo uma moção para a bancada paulista de 70 parlamentares, 

acolhendo a visita dos nobres companheiros de trabalho pelo povo de São Paulo. Para 

que eles mobilizem uma ação para ajudar o Hospital das Clínicas. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - E com relação ao tema do Tribunal de 

Contas, é importante que tratemos isso com o presidente da Casa, deputado Cauê 

Macris, e que o senhor lidere através da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Claro, 

inclusive havendo tempo aqui hoje já me propus aos nobres companheiros de irmos ao 

Colégio de Líderes pedir ao presidente que nos acolha para deixar explanado aquilo que 

lhe é de direito fazer. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - E se o senhor entender assim também, que 

fizesse da mesma forma como na primeira, expediente para a Secretaria da Saúde e para 

o governador com relação a essa demanda do impacto que vem sofrendo, e da 

possibilidade de um suporte.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Claro. Solicito 

a secretaria da Mesa, junto com nossa assessoria, que providencie esse requerimento 

para aprovarmos na pauta. Muito obrigado, deputado Itamar Borges. Temos aqui uma 

sequência de 13 itens... 

 

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

 

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

ordem para Vossa Excelência. São 14 itens. Eu queria sugerir, nobres companheiros, de 

ouvirmos os convidados e depois darmos sequência na pauta.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Da minha parte tudo bem. Acho que é 

importante, até porque pelo que entendi, me parece que eles têm outros compromissos. 
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Da nossa parte tudo bem, precisa ver se os colegas concordam, até porque acho que não 

tem nenhum tema eventualmente... A não ser que o deputado Carlos Neder tenha 

alguma priorização.  

 

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

nenhum tema polêmico aqui. Pois não, deputado Carlos Neder? Pela ordem.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, gostaria de colocar dois 

aspectos. Primeiro gostaria que os requerimentos propostos pelo deputado Itamar 

Borges fossem separados um para cada tema, porque eventualmente posso concordar 

com dois, e não necessariamente com os três. Sendo separados eu ficaria com mais 

liberdade de até adentrar à discussão sobre a questão do Tribunal de Contas do Estado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Perfeito. Eu só 

proponho o seguinte, se me concede um aparte nessa fala do senhor. A questão da 

bancada federal eu proponho que seja um requerimento da Comissão, e não de um 

deputado específico. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Sim, o que entendi do deputado Carlos 

Neder é que ele quer que separe Tribunal de Contas, apoio do governador e da secretaria 

e bancada federal. Acho que são esses três pontos.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Exatamente, porque aí podemos analisar cada 

um separadamente.  

 

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

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Segundo aspecto, sem prejuízo do 

encaminhamento proposto por Vossa Excelência. Nós temos aqui uma comissão 

representativa de um movimento em defesa do Hospital Universitário, que passa por 

grande dificuldade de ordem financeira e organizacional. Há um pleito deles de uma 

audiência com o secretário de Estado da Saúde, David Uip. Então eles apenas pedem 

que nossa Comissão interceda junto ao secretário para que os receba em audiência, para 
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que possam discutir a situação do Hospital Universitário. Foi entregue um pedido a V. 

Exa., e a ideia é que a Comissão ajude a viabilizar essa reunião com o secretário, a ser 

realizada na própria secretaria com docentes, trabalhadores e cidadãos preocupados com 

a questão do Hospital Universitário da USP. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Eu recebi sua 

manifestação, e no momento oportuno daremos encaminhamento. 

 

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

 

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

deputado Hélio Nishimoto. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Eu entendi a sugestão de V. Exa. para 

ouvir primeiro nossos convidados e depois votarmos a pauta de hoje. Porém, acredito 

que seja arriscado a fazermos isso devido a queda do quórum, e ficarmos 

impossibilitados de votar. Então se pudéssemos rapidamente votar, uma vez que não 

temos grandes polêmicas nos processos, e já até adiantaria o pedido de vistas dos itens 

dois e 11 para aliviar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Itens dois e 11. 

É regimental o pedido de V. Exa., está feito. Deputado Hélio Nishimoto, eu tenho um 

pensamento em relação ao item 11, acho que podemos encaminhar hoje, se V. Exa. 

concordar em retirar a vista, porque temos encaminhamento melhor a dar para ele. 

Estive hoje na Secretaria da Saúde. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Eu retiro do item 11 então. 

 

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

lá. 

Item um. Projeto de lei 424/2016, juntado ao projeto de lei 164/2017 do deputado 

Leo Oliveira, que dispõe sobre a disponibilização de informação sobre medicamentos 

distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Foi relator 
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da matéria o deputado Itamar Borges, que deu seu parecer favorável ao projeto 424, e 

contrário ao projeto 164. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada 

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

encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item três. Projeto de lei 802/2016, do deputado Gil Lancaster, que autoriza o 

Poder Executivo a custear óculos para crianças que possuam problemas na visão, devido 

a microcefalia. Foi relator da matéria o deputado Carlos Neder, que deu seu parecer 

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

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

(Pausa). Aprovado. 

Item quatro. Projeto de lei 189/2017, do deputado Gil Lancaster, que torna 

obrigatório às concessionárias de serviços públicos de água, energia elétrica e gás 

inserir nas faturas de consumo mensagem de incentivo à doação de sangue. Foi relator 

da matéria o deputado Carlos Neder, que deu seu parecer favorável pela emenda 

proposta pela CCJ. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

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

encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item cinco. Projeto de lei 438/2017, da deputada Rita Passos, que obriga a 

instalação de saboneteira líquida de parede ou outro similar contendo solução de álcool 

gel antisséptico, bem como dispenser de papel toalha nos mercados e supermercados 

que se utilizem de carrinhos de mão. Foi relator da matéria o deputado André do Prado, 

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

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

como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item seis. Projeto de lei 500/2017, do deputado Coronel Telhada, que institui o 

Dia Estadual de Combate e Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço. Foi relator 

da matéria o deputado Hélio Nishimoto, que deu seu parecer favorável. Em discussão. 

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

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

Item sete. Projeto de lei 95/2017, do deputado Gil Lancaster, conclusivo. Institui a 

Semana Estadual de Prevenção ao Aneurisma Cerebral. Foi relator da matéria o 

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

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

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 
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Item oito. Projeto de lei 468/2017, também do deputado Gil Lancaster, 

conclusiva. Instituto a Semana Estadual de Conscientização sobre a Misofonia. Foi 

relator da matéria o deputado Carlos Neder, que deu seu parecer favorável de forma de 

substitutivo proposto pela CCJ. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

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

como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item nove. Projeto de lei 371/2017, do deputado Carlos Giannazi, conclusiva. 

Institui o Dia Estadual da Síndrome de Willians. Foi relator da matéria o deputado 

Carlos Neder, que deu seu parecer favorável na forma de substitutivo proposto pela 

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

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

Aprovado. 

Passo para a deputada Analice Fernandes presidir e ler o item dez, porque é de 

minha autoria. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Item dez. Projeto 

de lei 263/2017, do deputado Cezinha de Madureira, conclusiva. Inclui no calendário de 

eventos do Estado a Semana Estadual de Prevenção e Conscientização dos Males 

Causados pela Endometriose. Foi relator da matéria o deputado Carlos Neder, que deu 

seu parecer favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

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

encontram. (Pausa). Aprovado. 

Devolvo a palavra ao presidente Cezinha de Madureira. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Cezinha de Madureira.  
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* * * 

 

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

obrigado, nobre vice-presidente também desta Casa, deputada Analice Fernandes. Item 

11. 

 

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 - Havia um pedido de vistas e V. Exa. disse que 

haveria um certo acordo a respeito desse projeto. Pergunto se o acordo seria pela 

derrubada.  

 

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

em votação. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Mas se forem votar contra eu peço vistas, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Claro, é 

regimental o pedido de Vossa Excelência. Está concedido vistas ao deputado Carlos 

Neder.  

Para ciência, item 12. O deputado Itamar Borges encaminha à Comissão de Saúde 

ofício da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale, 

comunicando que a ação “Doe Lençóis” será realizada em parceria com todas as 

Assembleias Legislativas em função da campanha Outubro Rosa. Ofício 458/2017.  

Item 13. Câmara Municipal de Socorro encaminha moção de apoio ao pleito da 

Associação De Professores Aposentados Magistrados Públicos do Estado de São Paulo, 

para que o governo estadual cumpra sua paridade de 2% no Instituto de Assistência 

Médica ao Servidor Público Estadual - Iamspe. Ofício 278/2017.  

Item 14. Fundação Padre Albino, entidade filantrópica mantenedora dos hospitais 

Padre Albino e Emílio Carlos, encaminha ofício a fim de solicitar indicação de recursos 
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orçamentários para inclusão no orçamento de 2018, com destinação exclusiva em 

investimentos ao custeio. Ofício 501/2017. 

Dando prosseguimento a esta reunião, quero agradecer de imediato pela presença 

do Hospital das Clínicas em peso, representado pelo Dr. Tom Zé, que muito tem se 

preocupado com a saúde nesse estado. Somos prova disso. E também o Dr. José Otávio, 

presidente do conselho do Hospital das Clínicas. Vamos ouvir o Dr. José Otávio 

primeiro. Seja muito bem-vindo a esta Comissão. Conte conosco para atender as 

melhoras na saúde do estado de São Paulo para nossa população.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Muito obrigado. Queria iniciar agradecendo a 

oportunidade e convite do deputado Cezinha de Madureira. Para nós é sempre um 

privilégio participarmos com essa nobre Casa, e sempre nas questões de saúde, que são 

muito importantes para nosso estado e país. Queria também cumprimentar todos os 

deputados, principalmente o Carlos Neder, antigo aluno da nossa casa. Obrigado por sua 

participação sempre efetiva. Tenho vários alunos aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Então o senhor 

está entendendo o que estou fazendo nesse microfone, com tantos médicos na minha 

frente.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Exatamente. Muitos colegas e antigos alunos. Nós 

temos tido sempre um apoio muito grande dessa casa e do Governo do Estado, da 

Secretaria da Saúde, do qual agradecemos. De fato, frente às situações já mencionadas 

aqui, nosso planejamento ultrapassou um pouco, porque a demanda tem aumentado 

muito. Vamos lembrar que o HC hoje não é só um patrimônio do povo paulista, mas do 

Brasil. Ele atende uma população crescente pela complexidade. O Antônio José vai 

expor algumas questões. E claro, o apoio das bancadas é sempre importante, 

principalmente na questão de investimentos e equipamentos necessários para o 

aprimoramento do hospital. 

Enfim, mais uma vez queria deixar registrada minha satisfação por sermos 

recebidos aqui nesse plenário. Deputado, pode passar para o Antônio José, porque ele 

vai fazer uma apresentação bem rápida sobre.  
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Claro. Com a 

palavra, o Dr. Tom Zé. Seja muito bem-vindo a esta Casa.  

 

O SR. TOM ZÉ - Boa tarde a todos, é uma grande honra estar aqui representando 

o Hospital das Clínicas. Aos nobres deputados, mais uma vez muito obrigado. Vamos 

fazer uma apresentação mostrando um pouco do HC, que todos vocês já conhecem, e o 

que está sendo realizado, qual o tamanho do HC com relação ao atendimento, como o 

hospital é dinâmico, as necessidades que temos. E muito bem colocado pelo professor 

Zé Otávio, com total apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Saúde 

e desta nobre Casa.  

Essa é uma apresentação do conselho deliberativo da Diretoria Clínica, da 

professora Eloisa Dutra Bonfá, da superintendência, também com total apoio do núcleo 

de planejamento e gestão, e todos os núcleos que compõem a instituição. Um 

agradecimento especial aos deputados, aos membros efetivos e substitutos. Mais uma 

vez muito obrigado. Temos uma agenda que apesar de ter 11 itens, vamos falar sobre a 

representatividade do HC, a qualidade de assistência prestada aos pacientes, atenção e 

cuidado ao colaborador, gestão de insumos - um grande norte que conseguimos nesses 

últimos anos com toda essa crise, a informatização da gestão hospital.  

Também instituímos uma diretoria de compliance, gestão e projeto de 

infraestrutura, entrega de novas estruturas, projetos e investimentos, centros de inovação 

- um decreto do governador para que virássemos um instituto de ciência e tecnologia, 

que tem tido uma peculiaridade muito positiva, visto que estamos associados a 

Faculdade de Medicina. Isso é muito positivo. Também estamos trazendo tanto a 

politécnica, a física, a química e tantos outros. E também um pouco do que foi colocado 

em 2013 quando nos transformamos numa autarquia especial, mostrando onde está esse 

projeto. 

A representatividade não vou entrar muito, a grande maioria já conhece o HC. 

Falamos de 1931, da Faculdade de Medicina que já tem cento e poucos anos, e o HC 73 

anos. Esse patrimônio do Estado de São Paulo, mas também do país. E todos os 

institutos. Até 2017 temos o Centro de Atenção ao Colaborador, que foi sempre uma 

solicitação desses 23 mil que nós temos dentro da instituição. Representatividade da 

instituição. Ou seja, o que é estratégico, os Faecs, transplantes, outros procedimentos. 

Dentro da cidade de São Paulo nós representamos praticamente 26%; dentro do estado 

de São Paulo 13,2%; e dentro do país aproximadamente 3%. 
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Sobre o total de internações de alta complexidade, dentro da cidade de São Paulo 

representamos 27; o estado praticamente 11; e do Brasil 2,8% demonstrando o quanto o 

Hospital das Clínicas é importante. Só para colocar, nas internações de alta 

complexidade, quanto representamos dentro do estado; 15% de transplantes; 40% de 

diagnósticos; e 10% em cirurgias. E nos subgrupos desses procedimentos estratégicos, 

15% está dentro do sistema nervoso, cabeça e pescoço e 30% na torácica. A origem dos 

nossos pacientes; praticamente 60% dentro da capital; e o restante de outros municípios. 

Também temos aproximadamente 7% do restante dos estados do país, que procuram 

assistência no HC. É um orgulho para os paulistanos e para o país. 

Dentro das metas que trazem sobre a satisfação dos pacientes ambulatoriais, só 

para ter uma ideia temos uma satisfação de 95,5% e sempre estamos nesse constante 

aprendizado para dizer o que esses pacientes querem, o que representam esses 5% que 

não estão satisfeitos. Vamos diretamente para cada um desses itens; portaria, recepção, 

farmácia, nutrição e assim sucessivamente. O Hospital das Clínicas desde 2011 tem 

corrido atrás de certificações, principalmente representando a qualidade e segurança do 

paciente. Hoje praticamente todos os institutos já são ONA II. O Instituto do Câncer já é 

um Joint Commission; o Instituto de Reabilitação já tem certificação canadense, 

recebida mês passado. Ou seja, sempre estamos procurando um aprimoramento.  

Desde sempre a humanização tem sido uma prioridade dentro dessa gestão do 

conselho deliberativo da Diretoria Clínica. Tem alguns tópicos importantes, como o 

projeto Arte Despertar, Conhecendo Quem Faz, brinquedoteca da urologia e tantos 

outros. Está sempre preocupado com a parte de humanização, onde tem uma diretoria e 

trabalhamos muito em cima disso e daquilo. E como documentei anteriormente, e 2011 

abrimos uma janela de oportunidades pela Secretaria da Saúde e pelo Governo do 

Estado para revitalizar os hospitais universitários. 

Tivemos diversas obras dentro do hospital, e uma delas foi no Centro de Atenção 

aos Colaboradores. Deixando claro que temos aproximadamente 23 mil funcionários 

dentro desse complexo. Para termos um bom atendimento aos pacientes, precisamos que 

esses funcionários também estejam com uma boa saúde. Além de termos diversos 

projetos de promoção e prevenção. Temos uma creche dentro do hospital que atende 

aproximadamente 350 crianças, filhos dos funcionários, o que é uma grande vitória para 

o hospital.  

Desde 2012 fomos ao Tribunal de Contas e com qualquer projeto que iniciamos, 

de grande porte, junto com o conselho deliberativo nos aproximamos do tribunal e 
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perguntamos se podemos caminhar dessa maneira. Fizemos uma grande central de 

distribuição, que hoje eu diria que é de extrema importância. Ele está situado em Arujá. 

É uma empresa que ganhou uma concorrência, mas toda a inteligência do negócio e 

requisição de compras está totalmente vinculada ao Hospital das Clínicas. Temos um 

controle de gestão e estoque. Os institutos nós vemos pelo consumo, e não apenas pelo 

planejamento, e conseguimos ter um estoque extremamente eficiente.  

Empenho com base nos consumos, aumento de serviço. Hoje temos 

aproximadamente 97% de nível de serviço. Também tivemos um grande ganho com 

relação a informatização de gestão hospitalar; ou seja, quem não mede, não faz gestão. 

Esse é meu ponto de vista. Começamos a trabalhar muito fortemente, e também fomos 

ao Tribunal de Contas quando iniciamos a parte do Hospital Information System, a 

gestão hospitalar, e caminhamos. Ou seja, temos hoje um prontuário eletrônico, modulo 

de admissão de pacientes, de centro cirúrgico e do pronto socorro. Tudo isso é uma 

grande vitória e um alto valor agregado para os pacientes, e logicamente para o corpo 

clínico. Aquele anterior que ficava no papel, hoje está no digital. 

Algumas iniciativas e tecnologias de informação. Um mapa de leitos, em que 

conseguimos quais são os leitos ocupados, com taxa de ocupação, qual o motivo de 

estar sem paciente, e assim sucessivamente com média de permanência, taxa de 

ocupação e tantos outros. E temos também um painel de indicadores estratégicos com 

relação ao financeiro, a pesquisa de satisfação, infecção e tantos outros, que trazem para 

o gestor das unidades - nove institutos - uma interatividade superpositiva. Implantamos 

uma diretoria de compliance, uma governança corporativa para olhar aderências, leis e 

normas regulamentares, redução de custos causados por ausência de controles internos, 

incentivos e transparência, proteção da imagem institucional, aumento de integração 

com os colaboradores e medicação de riscos. 

Isso está caminhando e muito provavelmente no mês de novembro soltamos uma 

pequena cartilha para todos os funcionários. Mas principalmente nesse primeiro leque 

com apoio muito forte do conselho deliberativo, da Diretoria Clínica e do núcleo de 

direito, estamos fazendo uma cartilha para os médicos. Gestão e projetos de 

infraestrutura, também temos uma parceria com a prefeitura e conseguimos fazer a 

iluminação em torno. Quem viu antes há um ano e agora, fizemos uma reurbanização 

com relação a iluminação de todo o quadrilátero. Entregues novas estruturas, que foram 

aquelas janelas de oportunidade, feitas nesses últimos quatro ou cinco anos. 
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Antes e depois o Instituto de Radiologia; a nova ala do ICHC; cirurgia bariátrica, 

como era e como está, com 90 e poucos por centro de taxa de ocupação. Todas essas 

áreas internalizadas sempre foram não com aumento. Nenhuma área entregue não está 

com paciente dentro dela. Mais 75 leitos de UTI foram construídos no 11º andar, e esse 

daqui está para ser entregue no começo de janeiro. Ou seja, como todos sabem, estamos 

tentando, que a cada dez leitos você tenha uma enfermeira. Você consegue usar muito 

melhor os recursos humanos que são escassos dentro da instituição. Reforma dos 7º e 8º 

andares já está pronta e funcionando. 120 leitos para o hospital auxiliar de Suzano; são 

12 etapas, a primeira está pronta. Os pacientes de retaguarda do Hospital das Clínicas já 

estão lá.  

O Instituto de Ortopedia, uma central de materiais de esterilização já funcionando. 

Pronto Socorro e central do ICHC são algumas etapas, essa é a terceira e temos mais 

três. Ou seja, o antes e depois. E aí só para colocar alguns pequenos números do HC. 

São 600 mil metros quadrados, nove instituições, 14 milhões de unidades produzidas 

dentro do hospital, um bilhão de imagens, 4.9 bilhões de exames de diagnóstico de 

imagem por ano, 200 e poucos mil atendimentos de emergência. Agora somos um 

hospital referenciado, melhorou muito. 1,4 milhões de consultas ambulatoriais por ano, 

49 mil cirurgias por ano, 15,7 milhões de exames laboratoriais e 16,8 milhões de 

exames de SADT. A taxa de ocupação e de internação é de 85%, e nas UTIs 

aproximadamente 91%.  

Nos projetos. Apesar dos avanços ainda temos muito a fazer, principalmente na 

parte de acolhimento do paciente, pronto socorro e tantas outras áreas. Nós falamos de 

um hospital de 600 mil metros quadrados que envolvem nove institutos, com 

aproximadamente 70 anos de criação. Já sabemos o que e como devemos fazer. 

Revitalização de algumas áreas, acolhimento da recepção dos ambulatórios do PAMB, a 

entrada principal. Todos esses são projetos definidos pelo conselho deliberativo, pela 

Diretoria Clínica, a superintendência. Pronto Socorro e a central do ICHC a segunda e 

terceira etapa, unidades de AVC, de neurologia do ICHC.  

Divisão de laboratórios do instituto central, unidade de nefrologia, unidade de 

gastro e transplante. Já tivemos uma unidade pronta e tem continuidade. Unidade de 

cirurgia do aparelho digestivo, bloco um do centro cirúrgico. Agora terminamos 

praticamente quatro salas cirúrgicas de transplantes, bloco três do centro cirúrgico. Área 

de ensino da unidade de ginecologia, internação de geriatria, ambulatório (ininteligível) 

do IOT, uma grande obra de quase 3.500 metros, unidade de terapia intensiva da 
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ortopedia. Todas essas áreas estão funcionando, apenas não podemos esquecer que são 

70 anos de instituição. 

Serviço de diálise do instituto da criança, condicionamento físico do instituto de 

reabilitação, área de assistência da reabilitação... 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Dr. Tom Zé, 

me permite fazer uma pausa só para aprovarmos esses dois requerimentos. Deputado 

Milton Vieira, está sob a mesa o que nós falamos há pouco de três requerimentos. 

Entramos num acordo de fazer dois para incluir na pauta. Os deputados concordam que 

se incluam dois requerimentos na pauta? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Só peço a V. Exa. 

que inclua esse pedido de uma audiência ao secretário junto, porque aí aprovaríamos os 

três. É a questão do Hospital Universitário, acho que não há nenhuma controversa.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Os deputados 

concordam com isso? Aprovada a inclusão dos três itens na pauta de hoje. 

Requerimento 15. A Comissão de Saúde da Alesp envia um requerimento à 

bancada paulista da câmara federal no sentido de priorizar recursos da emenda da 

bancada paulista para investimento prioritário no HC. Proponente foi o deputado Itamar 

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

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

Aprovado.  

 

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

iniciativa do deputado Itamar Borges, e a gentileza de oferecer a coautoria a todos os 

membros desta Comissão. Quero só lembrar da importância de termos um orçamento 

impositivo em Brasília. Esse tipo de requerimento da Assembleia Legislativa só terá 

consequência porque lá há orçamento impositivo, de tal maneira que uma vez acordado 

com a bancada federal, certamente o Hospital das Clínicas será beneficiado.  

 

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

obrigado deputado Carlos Neder. Requerimento 16. A Comissão de Saúde da Alesp 

requer apoio do governador no sentido de priorizar a emenda da bancada... Está errado.  
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O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Requerimento ao governador para apoio 

da Secretaria da Saúde reforçar aquilo que já é da parceria com o HC, em virtude das 

novas demandas que ele vem recebendo diante da situação que a Santa Casa e o 

Hospital São Paulo vem passando. É nessa linha. Por isso entendo que deveria ser para 

o secretário também.  

 

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

retificar. Requerimento 16, que requer ao governador e ao secretário de Saúde, no 

sentido de priorizar os recursos para o HC. Em discussão. Não havendo oradores 

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

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. Requerimento 17, do deputado 

Carlos Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Se aprovado, a ideia é apenas que V. Exa., na 

condição de presidente desta Comissão, interceda junto ao secretário para que a 

comissão do Hospital Universitário da USP possa ser recebida por ele. Apenas nesse 

sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - O pedido seria 

para que o secretário de Saúde receba uma equipe do HU.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - É um coletivo de defesa ao HU. Claro que a 

reunião seria aberta a todos os deputados que desejarem participar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Seria no 

sentido de requerer ao secretário que receba a equipe do HU para tratar de assuntos 

relacionados ao mesmo. Correto? Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

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

como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Por gentileza, Dr. Tom Zé, pode dar prosseguimento a apresentação. 

 

O SR. TOM ZÉ - Muito obrigado. Voltando, aquilo tudo foi a parte de estrutura. 

Agora a aquisição de equipamentos, quais são os que precisamos; monitores e central de 
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multiparamédicos, serviço de apoio e diagnóstico e ventiladores para o Hospital de 

Suzano; 64 equipamentos de monitores para o Instituto Central; tomógrafo para o 

serviço de emergência do Instituto de Radiologia, hoje temos um que fica no pronto 

socorro e atende praticamente mais de dez mil exames por mês; nova unidade de terapia 

intensiva no Instituto Central, 157 equipamentos.  

Como comentei anteriormente, o governador, junto com um trabalho muito 

intenso do Hospital das Clínicas, também viramos um centro de inovação, e isso tem 

trazido muita demanda sobre o hospital 4.0. Você conseguir conectar todos os 

equipamentos, tudo que se fala lá dentro para que se tenha maior assertividade e 

produtividade para os pacientes. Sempre pensando nos pacientes e colaboradores. 

Paciente, acesso ao nível de atendimento superior. O sistema de saúde, maior eficiência 

e eficácia. Quanto mais informação você tiver, mais conhecimento você gera. Parcerias 

que já temos tido com algumas empresas multinacionais e nacionais. E dentro da 

indústria um ecossistema para o desenvolvimento de produtos inovadores. Ou seja, visto 

que somos um hospital de referência e universitário com os pesquisadores, nós 

conseguimos fazer atrelar essa jornada do paciente e do pesquisador dentro do hospital. 

Só para colocar, como isso pode afetar a saúde? Não vou entrar muito. 

Intervenções cada vez menos invasivas, maior assertividade, o paciente com pequenos 

devices que você consegue ver o que está acontecendo, principalmente visto que a 

expectativa de vida tem aumentado. Nós temos pacientes dentro de um hospital terciário 

não com doença crônica duas, três, quatro, cinco, e conseguimos, olhando sempre custo 

benefício e também o paciente, dar uma alta para esse paciente. Você consegue ter 

algumas condições desse paciente. 

Transformação em autarquia como eu tinha comentado anteriormente, autonomia 

e fortalecimento institucional. O hospital foi criado em 1912, o que acontece disso com 

relação a cargos? Hoje a tecnologia é um ponto vital, e não temos dentro de cargos do 

hospital nenhum de provimento de tecnologia de informação e analistas de sistemas. 

Diferentes legislações, tínhamos transformado tudo isso em dez empregos públicos com 

uma regulamentação única e isonômica. Como foi essa autarquia especial e o que já foi 

realizado? Coleta estruturação de dados, levantamento de base. Só para colocar, 

aprovação de mérito pela Casa Civil, isso passou pela unidade de recursos humanos do 

Governo do Estado e hoje foi aprovado pela Casa Civil e veio para a Assembleia, 

dependendo da parte de planejamento orçamentário. 
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Seria um grande ganho para a casa, poderíamos ter praticamente todos como 

servidores. Nosso sempre mote da instituição é o orgulho de fazer o melhor para as 

pessoas, com as pessoas. Como comentei, os hospitais são organismos vivos que 

buscam se adequar às necessidades da saúde populacional. Não podemos esquecer que 

somos um hospital terciário e quaternário, e as doenças crônicas estão cada dia mais, 

novas tecnologias, conhecimento e estrutura existente.  

Só para finalizar da minha parte, e mais uma vez agradecendo a vocês, não 

poderia deixar de dar um caloroso abraço às pessoas que trabalham junto comigo. Essa 

apresentação e tudo que temos produzido nos últimos anos se deram às pessoas que 

estão aqui juntos conosco. Somos um verdadeiro time. Muito obrigado. 

 

* * * 

 

- É executado um vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Mais uma vez 

queria pedir uma salva de palmas a toda a equipe do Hospital das Clínicas. Ainda a 

tempo, vou ceder a palavra ao deputado Carlos Neder e demais que quiserem falar. 

Quero de antemão, Dr. Otávio e Tom Zé, pedir que levem nosso abraço a Dra. Eloísa. 

Agradeço a vocês pelo carinho que tratam nossa população. Nós conseguimos ver no 

Hospital das Clínicas o dia a dia, a necessidade de conduzir e atender pessoas. É nosso 

dever atender a população quando somos solicitados.  

Nós conseguimos detectar o carinho de pessoas que esses funcionários do 

Hospital das Clínicas, através de suas lideranças, atendem e cuidam sem nunca ter visto 

na vida. Quero parabenizar mais uma vez, eu que já tive a oportunidade de estar ali no 

HC. Me recordo que há uns dois anos houve uma necessidade em véspera de Natal, de 

fazer pedidos para que fossem atendidas algumas situações, e fomos muito bem 

atendidos não só por sermos deputados, mas pelo carinho que nós percebemos que 

vocês têm com o ser humano, não só atendendo a cidade de São Paulo, mas o estado e o 

país. Parabéns a vocês mais uma vez, pelo empenho. 

Dias atrás eu me lembro do Tom Zé com quase lágrimas nos olhos, emocionado 

nos apresentando a reforma que ele mostrou aqui, de uma das enfermarias. A alegria 



19 
 

que ele estava como se fosse algo dele. Isso é gostoso de ver. Muito obrigado pela 

presença e conte sempre com nosso apoio, porque vocês sabem o que é e como cuidar 

do ser humano. Muito obrigado por fazer tanto com tão pouco. Parabéns a toda a equipe 

que os acompanha. Também fazer menção do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, 

nosso Isidro. Deus te abençoe e obrigado pela presença sempre bem-vinda. 

Com a palavra, o nobre deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, faço minhas as suas palavras em 

relação ao Hospital das Clínicas, pelo importante trabalho feito e seu impacto na saúde 

pública no Brasil, e até mesmo em relação a outros países. Eu esperava um pouco mais 

de detalhamento na parte final da apresentação, quando trata da questão do quadro de 

pessoal, trabalhadores e colaboradores. Vamos pegar uma situação do ICESP - Instituto 

do Câncer. Neste documento que recebemos constam 3.732 colaboradores no instituto. 

Há algum tempo o ICESP foi entregue para a gestão de organização social, e em 

seguida se chegou à conclusão de que tinha sido um equívoco, porque a OS tem um 

contrato que dura cinco anos, e em tese a cada cinco anos temos que mudar o grupo 

num equipamento altamente especializado. 

A solução encontrada foi trazer os trabalhadores ou colaboradores para o conjunto 

do Hospital das Clínicas, para autarquia especial. Posso estar com uma informação 

equivocada, mas me parece que na medida em que não há uma solução do ponto de 

vista da criação de cargos e a relação necessária com planejamento e a área da Fazenda, 

para que hajam recursos proporcionais a ampliação do quadro da autarquia, de 

empregos públicos por CLT, a Fundação Faculdade de Medicina da USP vem 

assumindo gastos importantes na remuneração desse pessoal que outrora era do ICESP 

por meio de uma OS, e é preciso manter o instituto funcionando. 

Ao lado de toda essa expansão importante que houve, aqui mostrada com 

incorporação de tecnologia, há uma preocupação quanto ao quadro de pessoal e o que 

ainda está pendendo em face da lei que transformou o HC numa autarquia especial, lei 

essa de 2013. Gostaria de perguntar ao Dr. José Otávio o que de fato se pretende nessa 

etapa em que a Assembleia discute o orçamento para 2018. Há bancadas fortes que dão 

sustentação política ao governador, portanto, precisaríamos saber mais precisamente 

quais são os empecilhos que precisariam ser superados com apoio da Alesp. 
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O SR. JOSÉ OTÁVIO - Eu tenho impressão que é uma questão orçamentária 

deputado, porque haverá um custo adicional. Pelo momento que vivenciamos 

economicamente, esse assunto ficou esperando um momento que a economia possa 

melhorar, o próprio orçamento do Estado ter um ganho para que isso possa ser 

equacionado de uma maneira da criação de empregos públicos. Esse foi o ponto que 

parou por aí. Acho que é orçamentário. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Mas eu pergunto a V. Exa., se também no ponto 

de vista de criação de empregos públicos, ainda há uma necessidade para aumentar o 

quantitativo, ou se o que vocês já têm de autorização legislativa é suficiente para o 

quadro que está contratado.   

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Sim, um complemento. 

 

O SR. TOM ZÉ - Quando mandamos para cá, foi um longo e tenebroso inverno 

que passou por muito tempo, passamos pela primeira unidade de recursos humanos do 

Governo do Estado, foi totalmente aprovada a lei de cargos e salários com meritocracia, 

crescimento, 360 graus para você dar mérito, e ela foi totalmente completada para todos 

os institutos sem exceção, inclusive o ICESP. Ele tem lá os três mil e poucos 

funcionários, e na verdade tínhamos até, naquele momento, uma diretriz para como 

seriam essas contratações. Tudo isso foi colocado, nós faríamos por etapa, começaria 

pelos funcionários que estão internalizados lá dentro e seguiria.  

Onde está nesse momento é para o secretário de planejamento e orçamentário, 

mas ele está aqui na Assembleia. E com relação ao que você tinha comentado, devido 

ao fato de cinco anos, a Procuradoria Geral do Estado em 2016 deu a liberdade e 

autorização para que o Hospital das Clínicas fizesse um edital público e contratasse uma 

organização social para que não ficasse aquele vácuo. Nós fizemos um edital público, 

fomos mais uma vez ao Tribunal de Contas e damos de acordo. Sem logicamente essa 

parte da OS a contratação não poderia deixar de envolver ensino e pesquisa, então foi 

por isso que tivemos bastante trabalho em torno disso. Era a primeira vez que se 

colocava ensino, pesquisa e assistência num mesmo tipo de edital. 

Quem ganhou foi a própria Fundação Faculdade de Medicina. Deixando claro que 

passamos por todas as instâncias, tivemos algumas das organizações sociais que 
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também foram buscar o edital. Mas naquele momento tivemos apenas uma OS que deu 

o valor referenciado.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Só para encerrar, é mais uma solução 

transitória.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Isso, é transitório.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu soube que só o custo do pessoal do ICESP já 

estaria impactando em cerca de 30% dos gastos da Fundação Faculdade de Medicina. 

Não sei se esses números procedem. Vocês têm um cálculo do que seria necessário de 

acréscimo para o orçamento? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Temos.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Seria importante passar isso ao presidente da 

Comissão, bem como o detalhamento da questão do quadro de pessoal. E aí podemos 

fazer um debate mais qualificado.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO - Isso, nós trazemos. 

 

O SR. TOM ZÉ - Desculpa nobre deputado, eu ia trazer a autarquia especial mais 

detalhada, e até teve duas pessoas do meu grupo que falaram: “Vamos detalhar”, mas eu 

achei que seria muito extenso. Então caso os senhores concordem, trazemos isso daqui, 

que está extremamente detalhado com todos os valores adicionais para que 

colocássemos a autarquia especial. Esse é o grande desejo da instituição. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Obrigado. Sr. Presidente, gostaria de sugerir 

que assim recebido esse documento, V. Exa. passe para todos os membros da Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Claro, com 

certeza. Mais algum deputado deseja se manifestar? Deputado Milton Vieira. 
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O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Por favor deputado Ulysses, por gentileza. Eu 

falo depois.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Por ordem de 

importância em nossas vidas e também da idade e experiência, Doutor Ulysses. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Agradeço a presença do Dr. Tom Zé e do Dr. 

Otávio, e dizer que cada vez que ouço falar do Hospital das Clínicas sou tomado por um 

gostoso saudosismo. Eu sou da turma de 1963, do jubileu de ouro da faculdade, e fico 

muito feliz em ver como evoluiu e se transformou bem em 50 anos, o complexo do 

Hospital das Clínicas. Tive o privilégio e a felicidade de votar em meu primeiro 

mandato de 2013, para que o HC fosse transformado numa autarquia especial. Foi uma 

alegria muito grande de retribuir, de alguma maneira, tudo que recebi nos quatro anos 

que vivi praticamente dentro do Hospital das Clínicas. Muito obrigado.  

 

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

obrigado, deputado Doutor Ulysses, sempre com sábias palavras. Deputado Milton 

Vieira.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Presidente, cumprimentar V. Exa. pela 

maneira que conduz esta Comissão, meus colegas Hélio Nishimoto, Doutor Ulysses, 

nosso sempre companheiro e médico, Dr. Carlos Neder. Cumprimentar o Dr. Tom Zé e 

toda a equipe do HC. Para nós é uma honra, como cidadãos do estado de São Paulo e 

brasileiros, poder falar e ver o crescimento do Hospital das Clínicas, esse 

desenvolvimento todo. Saber que as pessoas têm para onde recorrer, porque nós que 

somos políticos e que andamos pelos municípios, e assistimos de perto o drama de 

muitas pessoas e famílias desesperadas, onde a saúde não chegou. 

Sabemos que de longe, até de outros estados, as pessoas recorrem ao Hospital das 

Clínicas. Nessa grande metrópole que é São Paulo, que ligamos o noticiário e toda hora 

vemos uma moto acidentada, um acidente grave, e toda hora um helicóptero descendo 

no HC, tudo correndo para lá. Sabemos que as equipes de médicos e enfermeiros estão 

lá, todos os funcionários. Queria parabenizar, é a única coisa que temos para dizer. Eu 

gostaria de antemão, anunciar. Nós vimos que o Dr. Tom Zé faz um trabalho não apenas 
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como profissional, mas com o coração. Estava vendo a sua apresentação, e chega a 

vibrar com algumas.  

 

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

permite um aparte? Eu cheguei lá um dia para falar cinco minutos e ele me carregou e 

me fez ficar duas horas por lá, vendo algumas situações. Eu pensei que não é humano 

isso daqui, é diferente. Parabéns.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - É isso mesmo. Dr. Tom Zé, a Assembleia 

Legislativa tem a maior honraria, que é o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, que é 

concedido àquelas pessoas que prestam serviços, pessoas que fazem. Eu gostaria em 

público, de oferecer para os senhores, esse Colar de Honra ao Mérito Legislativo. Vou 

propor hoje mesmo ao presidente Cauê Macris, para que em breve possamos fazer uma 

linda festa, para que o senhor possa receber o colar em nome de toda a Comissão. 

Realmente, é uma resposta que a população dá ao senhor, porque não somos nós que 

oferecemos, mas a população que reconhece aqueles que fazem alguma coisa. 

Sinta-se honrado nesta Comissão e pelo Poder Legislativo, recebendo esse Colar 

do Mérito. Em breve vamos convidar todos aqui para fazermos uma grande festa, 

inclusive nosso governador, o grande mestre que conduz esse processo todo, para estar 

presente. Era isso que eu queria falar, presidente.  

 

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

obrigado deputado Milton Vieira por suas sábias palavras. Não posso deixar de estender 

todas as palavras ditas aqui ao Exmo. Dr. David Uip, que é um homem com um 

coração, assim como o Dr. Otávio e o Dr. Tom Zé. Parabéns, deputado Milton Vieira, 

por suas palavras e colocações. Tem todo nosso apoio. No mundo em que vivemos, no 

atendimento dia a dia de milhares de pessoas, no poder público nós dificultamos em 

encontrar pessoas como o senhor. Parabéns. Deputado Hélio Nishimoto, quer falar 

alguma coisa? 

Mais uma vez meu agradecimento a todos vocês. Um bom fim de tarde a todos. 

Está encerrada essa reunião.  


