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COMISSÃO DE SAÚDE (CS) 

26.10.2021 

 

*** 

 

- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Alex de Madureira. 

 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Legislativo da 19ª 

Legislatura. Verificação de quórum. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Deputado 

Coronel Nishikawa. 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado José 

Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado Caio 

França. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputada Edna 

Macedo. Tem que ligar o microfone, Edna. Mas estamos vendo que você está presente, 

sempre linda, como sempre. 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Obrigada. Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado Murilo 

Felix. 

 



Tikinet Edição Ltda. 
 

O SR. MURILO FELIX - PODE - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado Alex de 

Madureira presidindo esta sessão. Solicito à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu peço que seja dispensada a leitura da 

Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Bom, agora eu penso que a gente tem que pensar em uma dinâmica para esta 

reunião, se nós primeiro vamos apreciar a pauta ou se nós vamos ouvir já. Eu acho melhor 

já ouvirmos o superintendente do Hospital das Clínicas, que está presente conosco aqui 

hoje, o Dr. Antonio José Rodrigues Pereira, que é superintendente do Hospital das 

Clínicas, para prestar esclarecimentos solicitados sobre a internação do Sr. Olavo de 

Carvalho, tendo em vista a sonegação de informações conforme requerimento da CS nº 

15, de 2021, de autoria do deputado José Américo e aprovado nesta comissão no dia 21 

de setembro de 2021. 

Então, convido agora o superintendente do Hospital das Clínicas a fazer uso da 

palavra e suas considerações. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Alex, pela ordem. Só avisa ele para ele 

retomar tudo que ele falou para nós, porque agora é que está em gravação e está em sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado José 

Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para ele colocar, não é? 
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O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ele vai fazer as 

considerações, depois nós vamos abrir para se alguém tiver alguma pergunta para fazer, 

aproveitar que o superintendente está aqui para tirar qualquer dúvida que exista a respeito 

desse caso, tá? Tom Zé. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - Boa tarde a todos. Vocês 

estão me ouvindo? Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, para que a gente possa 

fazer os nossos esclarecimentos. Eu estou aqui com a Dra. Marisa, que é diretora-

executiva do Instituto Coração e com a Dra. Solange, que é do núcleo de Direito e a Dra. 

Marcela, também do núcleo de Direito. 

Acho que talvez seja necessário, caso tenha algum esquecimento, a Dra. Marisa, a 

Dra. Solange e a Dra. Marcela podem complementar. Acho que uma coisa que é 

importante, Sr. José Américo, que a gente já comentou, Caio França e todos, que o 

Hospital das Clínicas nunca negou a qualquer tipo de informação vindo de qualquer tipo, 

de qualquer Órgão do Estado de São Paulo ou do Ministério Público Federal, ou seja, o 

Tribunal de Contas, Assembleias Legislativas e tantos outros aqui dentro. 

O que acontece com relação a esse ponto que nós estamos dizendo, o HC, o Hospital 

das Clínicas, a Faculdade de Medicina, que está vinculada à Secretaria do Estado de São 

Paulo, não recebeu nenhum tipo de requerimento. E quando recebemos um requerimento, 

uma solicitação do Ministério Público, nós respondemos prontamente.  

 

A SRA. SOLANGE - Do Paulo Fiorilo. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - E, também, bem lembrado 

pela Dra. Solange, nós respondemos também ao requerimento do deputado Paulo Fiorilo, 

ou seja, da Casa, quando foi feita uma solicitação, nós respondemos. Então, assim, em 

nenhum momento, desde que eu estou aqui e eu entendo que os outros também, o Hospital 

das Clínicas deixou de responder algum tipo de solicitação da Casa, da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

Então, acho que esse é um ponto e estou à disposição para qualquer outra dúvida, 

ou seja, se vier esse requerimento, nós responderemos prontamente. Então, deixar claro 

que a resposta que vocês receberam, pelo que eu entendi, ela não veio do Hospital das 

Clínicas, e sim da Secretaria do Estado de São Paulo.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu gostaria de me inscrever, fazer a 

pergunta e encerrar rapidamente isso. Bom... 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pode falar, deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não...é, tudo bem, aqui na informalidade, 

o Tom Zé, o Sr. Antonio, Dr. Antonio já explicou para nós, inclusive respondeu, não é? 

O que eu acho, assim, bastante honesto da parte dele, muito correto.  

Bom, é o seguinte, eu acho que a Secretaria da Saúde está deixando a desejar, entre 

outras coisas, foi uma bagunça. Veja, o senhor sabe, o senhor sabe, todos os deputados 

aqui sabem, a gente não pode se dirigir diretamente a uma instância, digamos assim, 

hierarquicamente inferior. Eu não posso fazer uma pergunta para o Hospital do Câncer, 

por exemplo. Eu tenho que falar com o secretário e o secretário tem que pegar com o 

Hospital do Câncer e mandar para mim, certo? A gente não pode fazer isso, não é?  

Então, eu segui o trâmite normal, fiz a pergunta para o secretário e uma assessora 

do secretário, que realmente não se colocou como do HC, a Simone, ela respondeu como 

Secretaria da Saúde, ela deu uma resposta que está aqui no chat para vocês verem, ela deu 

uma resposta definitiva, dizendo basicamente que de acordo com a lei ela não podia 

responder minhas perguntas, que eram duas, na verdade. 

Primeiro, qual era a forma que ele entrou no hospital, se era pelo SUS ou pelo plano 

de saúde. Entendendo aqui que pelo plano de saúde, acabou, acabou a história. Se era 

pelo plano de saúde, eu não tenho nada com isso, não tenho interferência nisso, ou então 

por outra forma, SUS ou outra forma. Então, o Dr. Antonio explicou aqui para nós que 

você pode entrar, digamos assim, pelo Cross, que eu também perguntei, ou você pode 

entrar pelo... você pode entrar pela ambulância, também é normal, perfeito, perfeitíssimo, 

isso a gente sabe. 
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Só, viu Caio e Alex, ficou, além do maiores informações que a Simone escreveu, 

não é? Maiores informações em anexo, além desses dois erros, ela não saber essa coisa 

que o Dr. Antonio colocou é demais. Ela devia ter dito: “Olha, pode ter entrado com a 

ambulância”, uma ambulância emergencial, ela podia ter falado isso, ela não respondeu 

assim. Falou só que não podia porque era uma questão de prerrogativa, de foro íntimo, o 

que eu acho que não é, nesse caso, não é. Eu não perguntei por que ele estava lá, não 

perguntei a doença, não perguntei nada. 

Bom, então, eu acho que diante do ocorrido, o Dr. Antonio e os seus assessores que 

estão aqui, ele já fez isso no particular, podia nos responder, digamos aqui, para as pessoas 

que não chegaram, podia responder aqui como que o Olavo de Carvalho entrou, não é? 

Se ele entrou... como ele explicou para nós como que o Olavo de Carvalho entrou. Então, 

eu vou dar a palavra para o senhor.  

Eu só quero dizer o seguinte: eu ainda, o assunto não terminou, porque eu fiz um 

pedido para a companhia aérea, para a companhia aérea falar se teve algum passageiro 

que inspirava cuidado no voo. A companhia aérea me falou informalmente que não houve, 

não tinha. Mas, de qualquer forma, vou esperar a resposta por escrito deles e vou passar 

para o Hospital das Clínicas e para o Ministério Público. 

E, também, eu perguntei para o Aeroporto Internacional a mesma coisa. O 

Aeroporto Internacional não me respondeu. Mas então vou deixar o Dr. Antonio à vontade 

para fazer a resposta e é só isso, Dr. Antonio, também não tem muito mais coisas, é isso 

aí. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - Isso aí. Obrigado. Para que 

a gente possa fazer os esclarecimentos, mas outro ponto também aqui importante é que 

eu acredito, não estou aqui como advogado, mas algum erro de comunicação pode ter 

ocorrido entre a secretaria, esse papel, esse requerimento, porque isso não é o comum. 

Somos muito parceiros da Secretaria da Saúde, eu não estou aqui advogando para 

ninguém, mas, ou seja, até me surpreendi. Com relação, nós somos extremamente 

parceiros, eles têm trabalhado muito junto com a gente e a gente com a Secretaria da 

Saúde. Outro ponto muito importante foi o que o senhor perguntou, muito provavelmente 

a Dra. Marisa pode complementar, caso eu tenha um lapso aqui, mas, ou seja, nós temos 

duas entradas dentro do hospital.  

Nós temos três entradas, nós temos também via ambulatório, mas, ou seja, as 

emergências, elas podem vir de dois lugares: ou da Cross, um paciente em uma Unidade 
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Básica de Saúde, em um hospital secundário, que ele faz uma solicitação via Cross, a 

Cross olha tudo como que estão os leitos e o paciente chega aqui. E a outra é via qualquer 

outro meio de emergência e de urgência, que é Samu, helicóptero e ambulância.  

Particularmente, esse paciente, o qual nós estamos colocando, ele chegou de 

ambulância dentro do Hospital das Clínicas, dentro de um dos nossos institutos, que é o 

Instituto do Coração. E ele teve um prosseguimento normal dentro da particularidade 

assistencial dele. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, mas é isso. 

Então, mais uma vez, Dr. José Américo, Alex, Caio França e a deputada Edna, ou 

seja, estamos total à disposição de qualquer outro tipo de esclarecimento, sem problema 

nenhum. Então, como sempre estivemos com qualquer tipo de dúvida, não é essa, existe 

uma série de solicitações e a gente está sempre aberto a colocar da maneira mais 

transparente dentro do (Inaudível.) para os senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, Dr. 

Antonio. Obrigado, Tom Zé, pelos esclarecimentos. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

Caio França. Só quero registrar aqui a presença do nobre deputado Edmir Chedid, que 

está presente conosco aqui na sessão. Registrar a presença do deputado Edmir Chedid. 

Deputado Caio França. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, eu quero apenas reiterar aquilo que eu 

já disse aqui quando a comissão estava, ainda não aberta para transmissão ao vivo, mas 

eu acho que é importante, até porque não deve ser somente na Comissão de Saúde que 

acontece isso.  

Quando os parlamentares apresentam um requerimento, a gente imagina que a 

secretaria da Casa e a própria secretaria competente vão encaminhar para o setor correto, 

para que possa dar a resposta oficial, com detalhes. Infelizmente, isso não tem acontecido 

todas as vezes. 

Por isso, eu quero também aqui compartilhar de uma angústia nossa de que muitas 

vezes apresentamos um requerimento para ter uma informação a respeito de uma obra, 

não é só da saúde não, não estou falando especificamente aqui do HC, do superintendente 
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Tom Zé, a quem eu conheço e respeito demais ele e todos os servidores do HC, mas eu 

quero fazer essa ressalva aqui para que as comissões, para que as secretarias que 

encaminham as respostas para o parlamento não fiquem com respostas vagas. Depois de 

pedir, ainda, uma ampliação no prazo para poder responder. 

Porque se vão, algumas vezes, 90 dias para fazer uma resposta a um requerimento, 

o que é uma verdadeira, assim, um absurdo do ponto de vista institucional de órgão de 

fiscalização, um órgão de execução que nós estamos aqui falando. Então, eu queria fazer 

esse registro aqui na Casa e pedir que V. Exa., como vice-presidente da Comissão de 

Saúde, possa levar isso para os técnicos da Comissão de Saúde e para a própria presidente 

Patrícia. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado Caio, pode 

ficar tranquilo, nós vamos encaminhar essa sua solicitação à... acho que à coordenação 

das comissões também. Acho que é importante, para que cada requerimento que for feito 

por qualquer deputado, em qualquer comissão, seja respeitado. A origem, o 

encaminhamento desse ofício, desse requerimento, seja feito exatamente ao local 

(Inaudível.) dessa... 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Sim. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Não, não, perfeito, perfeito. E, para completar, é 

importante que os requerimentos, eles tenham assinatura de responsáveis para que a gente 

possa depois saber com quem está falando, quem é o responsável por aquela informação. 

Porque, obviamente, quando você só tem Secretaria de Estado da Saúde fica muito vago, 

aí depois ninguém sabe quem fez, quem não fez. 

É importante que tenha uma assinatura de algum responsável, sim, para que a gente 

possa depois saber quem é que está falando a respeito daquele tema.  

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ótimo.  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - É isso da minha parte, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, deputado 

Caio França. Queria perguntar... 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputada 

Edna Macedo. 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Boa tarde a todos. Eu gostaria 

de cumprimentar o Dr. Antonio José Rodrigues, a Dra. Marisa, a Solange, a Dra. Marcela 

também, a todos os nossos amigos aí e dizer o seguinte: com todo o respeito que eu tenho 

ao deputado José Américo, eu não estou interessada em saber nada do Sr. Olavo de 

Carvalho, não.  

Porque nós temos tanta coisa importante, muito mais importante, mulheres, eu estou 

fazendo um trabalho, Dr. Antonio, com as mulheres que estão há muito tempo nas filas 

para fazer uma mamografia. Eu consegui parceiros, deputado Alex, estamos rodando nos 

bairros, levando a mamografia gratuitamente para as mulheres. E já detectamos vários 

problemas, isso é muito triste, em um estado como São Paulo, uma saúde precária, 

vergonhosa. Está me ouvindo, deputado? 

  

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ouvindo, sim.  

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Pois é. Então, deputado José 

Américo, o senhor me perdoe, o senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor e não 

desrespeitando até o seu propósito para essa comissão. Mas a gente tem visto tanta coisa 

tão ruim acontecendo e sem nenhuma medida cabível. 

Então, me sinto aqui à vontade para falar nessa comissão, como faço parte, e eu 

tenho que trazer até a todos os colegas o que tem acontecido. Não adianta fazer, o Estado 

só vê no Outubro Rosa. Isso tem que ser de outubro a outubro, é o ano inteiro, não deixar 

que as pessoas cheguem a passar três anos em uma fila de espera para fazer uma 

mamografia, um Papanicolau, é um absurdo isso! É desumano, entendeu? 

Então, quero deixar aqui o meu protesto quanto a essa saúde pública nossa com 

relação aos problemas das mulheres e dizer, cumprimentar o Dr. Antonio. O Hospital das 
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Clínicas é um hospital que vem trabalhando diuturnamente, com seriedade, faz um 

trabalho maravilhoso, eu nada tenho, até o momento, a falar. 

Eu quero cumprimentá-los pelo grande trabalho, serviço prestado à população no 

Hospital das Clínicas. É isso que eu quero dizer. Muito obrigada. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - Dr. Alex, eu poderia 

utilizar... 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Claro. Fica à vontade, 

Tom Zé. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - Queria, palavras assim 

como da senhora, como de todos, mas, ou seja, são engrandecedoras e fazem com que o 

trabalho do Hospital das Clínicas continue. Só para colocar, estava perguntando para a 

Dra. Marisa, rapidamente, ou seja, o Instituto do Câncer, a Dra. Marisa foi há dois anos 

atrás, hoje ela está como diretora-executiva do Incor, mas ela foi diretora-executiva 

também do Instituto do Câncer. 

Nós atuamos lá dentro do Instituto do Câncer com mais de 1.200 pacientes novos. 

Caso eu não esteja equivocado, hoje nós temos mais de 50 mil pacientes dentro do 

Instituto do Câncer e, assim, eu aproveito a oportunidade para que a Assembleia 

Legislativa e os nobres deputados nos apoiem aos nossos leitos, principalmente com 

relação, por exemplo, ao Instituto do Câncer, que nós estamos precisando de um recurso 

adicional. 

Mais uma vez, muito obrigado. Eu não tenho o número agora de cirurgias, Dra., 

deputada Edna, mas eu vou enviar por e-mail, via os deputados, se a senhora puder passar 

o e-mail da senhora, porque, assim, são coisas como essa que fazem com que a saúde, e 

nós sabemos das mazelas que têm dentro da saúde, deputados. 

Mas, ou seja, podem ter certeza, o Hospital das Clínicas nesses últimos dois anos 

de Covid, desculpa me alongar, mas é uma oportunidade única de falar com vocês, nós 

tivemos mais de 12 mil pacientes atendidos de Covid. E todos os outros pacientes com as 

doenças câncer, diabetes, insuficiências cardíacas, renais, todos os outros institutos, são 

12 mil pacientes atendidos de Covid de alta complexidade, sendo que, eu sou engenheiro, 

não sou médico, mas eu vou falar, 80% dos nossos pacientes tiveram que ser intubados.  
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Entre 40% e 50% dos nossos pacientes tiveram que fazer diálise e nós tivemos a 

menor letalidade do país, da América Latina e, ainda não tenho certeza, mas muito 

provavelmente entre as melhores do mundo. Por um único motivo, continuamos 

trabalhando, logicamente com o apoio de vocês mais uma vez, mas, assim, continuamos 

trabalhando e tenho orgulho para o estado de São Paulo, para o Brasil. Eu sempre brinco, 

o Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor como patrimônio e São Paulo tem o Hospital das 

Clínicas como saúde. É o baluarte da saúde. 

Mais uma vez, deputado José Américo, Caio França e deputada Edna, todas as 

solicitações, e Alex Madureira, nosso amigo, todas as solicitações que são feitas, elas são 

respondidas dentro do tempo. Eu não tenho, aqui está a Dra. Solange, nenhuma, até hoje, 

não foi respondida, logicamente, deputado Caio França, de vez em quando, o tamanho da 

solicitação é muito grande, nós temos que buscar dados aqui e a gente pede, mas não mais 

do que 15 dias. Eles sempre são respondidos. Não sei se a Dra. Marisa quer colocar 

alguma coisa, porque ela foi uma das que trabalhou. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, 

Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Se eles quiserem falar alguma coisa, 

podem falar. Em seguida, eu tenho mais duas perguntas a acrescentar e responder a Edna. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Tá, espera só um 

pouquinho, deputado José Américo. O senhor tem perguntas a fazer ao superintendente 

do Hospital das Clínicas? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim, ao superintendente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Não é melhor já fazer 

agora? Porque eu quero terminar esse assunto para a gente dispensá-los, para a gente 

entrar na pauta, entendeu? 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tá, então eu vou direto ao assunto. Eu 

queria saber o seguinte, a ambulância. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: 

eu continuo com dúvidas. É óbvio que eu não estou querendo saber aqui da história do 

Olavo de Carvalho, como a Edna falou. Eu quero saber o seguinte, Edna: se tem furo de 

fila. Se tem furo de fila. Se, dentro desse, como diz o Antonio, o Dr. Antonio, desse Cristo 

Redentor paulista, se tem furo. Se, de repente, você pode entrar de algum jeito que não 

seja o jeito legal. É só isso que eu quero saber. Se algum figurão pode furar isso. 

E eu quero perguntar, minhas duas perguntas ao Dr. Antonio. A primeira delas é a 

seguinte: de quem era a ambulância que foi apanhar o Olavo de Carvalho? E se houve um 

contato prévio com o hospital para os Estados Unidos. Porque, eu insisto, a companhia 

aérea vai me responder por escrito, mas, por enquanto, ela disse que não transportou 

naquele dia ninguém com problema de saúde, certo?  

Então, eu queria saber se houve um contato prévio dele com o hospital, com quem 

que foi e de quem era a ambulância, se a ambulância pertencia ao HC ou ao Incor. Porque 

se pertencia ao HC ou ao Incor eu quero saber disso, daí eu vou investigar isso para saber 

se existe furo de fila. Segunda pergunta: se vocês abriram, no passado recente, alguma 

sindicância para investigar furo de fila no HC. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, deputado 

José Américo. Se puder, já desliga o microfone. Passo a palavra à superintendência do 

Hospital das Clínicas. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - A ambulância, deputado 

José Américo, não é do HC. Não temos, toda vez que aparece alguma evidência de furo, 

de furar fila, alguma coisa do gênero, abrimos imediatamente uma apuração e sindicância. 

Abrimos, sim, uma apuração e sindicância com relação a 

 

A SRA. SOLANGE - A uma denúncia que houve na neurocirurgia funcional. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - É... a uma denúncia que 

houve na neurocirurgia funcional. Imediatamente, toda a denúncia que chega aqui com 

relação a isso, imediatamente. Como também lá atrás, eu não lembro agora, realmente eu 

não lembro, mas em 2004, 2003, nós tivemos, sim, uma apuração de uma pessoa que 

vendia, dentro da, de alguma coisa do gênero, dentro do departamento de... 
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A SRA. MARISA - Na divisão de arquivo médico. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - Na divisão de arquivo 

médico. É, exatamente. Fomos atrás, apuramos, fizemos a sindicância, desculpa, a 

apuração e depois a sindicância. Inclusive, excluímos esse funcionário. Então, ou seja, eu 

posso dizer o seguinte para os senhores: as denúncias que chegam aqui, de alguma forma, 

isso aqui é uma cidade, são 24 mil funcionários, 43 mil pessoas que circulam aqui dentro, 

são 2.700 leitos, 1 milhão e 300 mil consultas por ano, alguma coisa pode, mas toda vez 

que aparece algum tipo de anomalia, imediatamente abrimos sindicância e apuração. Se 

tiver alguma outra, abriremos também. Mais uma vez ressaltando, a ambulância não era 

do Hospital das Clínicas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ótimo. Queria 

agradecer ao superintendente do Hospital das Clínicas, o Tom Zé e toda a equipe do 

Hospital das Clínicas. Agradecer a vocês pela participação aqui nesta reunião da 

Comissão de Saúde. E aí nós já vamos entrar na pauta. Obrigada, viu, Tom Zé? Obrigada 

a todos vocês. Nós vamos dar continuidade agora aqui... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Alex, pela ordem, Alex. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu fiz uma pergunta, eu acho que estava 

fechado o meu microfone, eu fiz uma pergunta ao Tom Zé para saber o seguinte: se houve 

uma sindicância no caso do Olavo de Carvalho. Porque houve uma polêmica muito 

grande em torno da entrada dele. Se houve alguma sindicância, só isso, sim ou não. 

 

O SR. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - Não houve sindicância 

porque é um paciente como outro paciente do Sistema Único da Saúde, que entrou de 

ambulância pelo pronto atendimento. Esse é o motivo por que não houve. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pegando a resposta da companhia aérea, 

eu vou passar para todo o mundo e passar para o senhor e cobrar do senhor uma 

sindicância a partir do relatório da companhia aérea.  

Porque eu quero dizer para o senhor: essa história tem muita coisa, digamos assim, 

tem muita coisa obscura, acho que o senhor deveria ter mais critério nesse caso e abrir 

uma sindicância, não é (Inaudível.) para o senhor, o senhor deveria abrir uma sindicância. 

Assim que eu pegar a resposta da companhia aérea, eu vou passar para o senhor e acho 

que ela pode ser móvel de uma sindicância. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Vamos dar 

continuidade à nossa reunião. Já dispensando aqui o superintendente do Hospital das 

Clínicas, agradecendo a eles pela participação conosco aqui hoje. Nós vamos para o 

primeiro item da pauta. Antes disso, perguntar aos deputados quem tem algum pedido de 

vista para fazer? Para nós fazermos antes de entrar na pauta. 

 

A SRA. SOLANGE - O Hospital das Clínicas agradece a oportunidade da palavra 

e se despede dos nobres deputados. Até logo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Até logo. Obrigado. 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

Murilo Felix. 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - Presidente, estou aqui representando o 

deputado Ataide, que se afastou em virtude de uma cirurgia, eu quero pedir vista dos Itens 

4, 5, 6 e 10. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deixa eu só anotar 

aqui. É o Item 4, 5, qual mais? 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - 6. 
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O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - 6. 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - E 10. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ok. 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - Olha, só para... Presidente, só para a gente 

refrisar, é o Item 4, o Item 5, o Item 6 e o Item 10. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ok, confirmado. Vista 

concedida ao deputado Murilo Felix nos Itens de nº 4, 5, 6 e 10. 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - É isso mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Tem mais algum 

deputado que gostaria de fazer um pedido de vista? 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - De nada, Murilo. Bom, 

vamos lá, então. 

Item nº 1. Projeto de lei nº 69, de 2020, de autoria do nobre deputado Thiago 

Auricchio, que institui a Política de Sanitização de Ambientes do Estado de São Paulo, a 

fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas. O relator foi o deputado Walter 

Vicioni, com o parecer favorável. Coloco em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Alex de Madureira, tudo bem com 

Vossa Excelência? (Inaudível.) É só para registrar que a gente precisa agilizar o processo 

aqui na Assembleia de votação de projeto dos Srs. Deputados. O projeto do nobre 
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deputado Thiago Auricchio todos nós sabemos que é de uma importância fundamental, 

em uma pandemia e na higiene de todos os locais.  

O projeto, eu estava vendo aqui, é de 2020. Nós estamos no final de 2021, 26 de 

outubro, e só agora ele chega na comissão e é pautado. Só para a gente lembrar aos colegas 

deputados, que todos nós estamos aqui lutando em benefício da população, que essa 

morosidade, muitas vezes, ela tem que ser corrigida para que a gente possa dar à 

população o retorno que eles confiaram no voto de cada deputado. Um projeto dessa 

importância, que a maioria dos locais estava fazendo e, com certeza, todos serão 

favoráveis ao votar nesse projeto, ele está, pode-se dizer, há um ano para ser votado na 

Comissão de Saúde. Deve ter passado lá, com certeza, na Comissão de (Inaudível.) e tal, 

mas é muito tempo.  

Eu estou falando dele, mas poderia falar de outros projetos que estão na falta ou que 

já estiveram, acho que isso está acontecendo em todas as comissões. Eu acho que todos 

nós poderíamos fazer um trabalho conjunto para a gente limpar a pauta, também ouvir 

quem a gente tem que ouvir, tirar da frente, para a gente poder ter coisa nova pós-

pandemia aí, trabalhar ainda mais, como todos os senhores estão, o trabalho dessa 

comissão, dessa Casa Legislativa. 

É só uma lembrança para a gente se movimentar um pouco mais para agilizar os 

trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado Alex de Madureira. Alegria em rever 

os Srs. e Sras. Deputadas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, deputado 

Edmir Chedid. Concordo com o senhor. Um projeto desse, sei que você citou como 

exemplo o projeto do deputado Thiago Auricchio, mas tem outros projetos também que, 

inclusive, relacionados à questão da pandemia e que ainda estão em tramitação aqui na 

Assembleia. Concordo com V. Exa., que temos que ter, muitas vezes, um olhar 

diferenciado para alguns projetos, que são projetos de momento, projeto para ter um 

impacto na vida das pessoas naquele momento e esse projeto é um deles. 

Até vou tomar esse cuidado agora, depois da reunião, vou olhar como está a 

tramitação desse projeto, até perguntar para o deputado Thiago Auricchio se ele não quer 

colocar ele como prioridade na planilha dos deputados, para que ele possa andar um pouco 

mais rápido, ser votado em urgência, ser votado com mérito do projeto. Então, obrigado, 

deputado Edmir Chedid, pelo toque para conscientizar todos nós sobre isso. 
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Em discussão ainda o Item 1. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a 

discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Lembrando que se alguém quiser pedir verificação nominal, façam pelo chat ou 

também pedindo aqui pelo microfone. 

Item nº 2. Projeto de lei nº 480, de 2021, do nobre deputado Marcio Nakashima. 

Institui o Dia Estadual do Pedagogo Hospitalar. A relatora foi a deputada Edna Macedo, 

com o parecer favorável. 

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

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

Item nº 3. É conclusiva. É uma moção. Moção nº 22, de 2020, do nobre deputado 

Aprigio. Apela ao Sr. Henrique Germann Ferreira, que já é ex-secretário de Saúde, e aí, 

deputado Edmir, está exatamente naquilo que você falou aqui agora. Acho que você atirou 

em um e acertou no outro. Olha, que... É até ruim isso para nós, nós estamos falando de 

uma moção de 2020. Moção que é algo que tem que ser, ter uma tramitação rápida, que 

apela ao secretário que já não está mais na pasta, mas vamos dar continuidade aqui, até 

em respeito ao deputado Aprigio, para que possamos dar andamento a essa moção. 

Ele apela ao secretário de Estado da Saúde no sentido de que determine a adoção 

de medidas urgentes a fim de promover o suporte necessário à população de Taboão da 

Serra e região em decorrência das chuvas de 10 de fevereiro de 2020, bem como de 

providências preventivas efetivas para evitar o agravamento do risco à saúde. Então, não 

precisa se dizer mais nada. A relatoria ficou a cargo da deputada Edna Macedo, com o 

parecer favorável conclusivamente. 

Em discussão. 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputada, Edna 

Macedo. 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Na realidade, o Edmir Chedid 

tem toda a razão no que ele disse, mas eu quero te dizer que essa moção foi um pedido de 

apoio à população de Taboão da Serra. Então, acho mais do que justo fazer essa moção. 
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O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Concordo com a 

senhora, perfeitamente. 

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

votação. Os deputados que são favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada a Moção nº 22, de 2020, do nobre deputado Aprigio. Vamos lá para o Item nº 

7. 

Item nº 7. Requerimento nº 21, de 2021, de autoria do deputado Carlos Giannazi, 

de convocação do diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Sr. Paulo 

Vanderlei Rebello Filho, para que possa comparecer a esta comissão permanente e 

esclarecer sobre os assuntos relacionados às graves denúncias referentes a mortes de 

pacientes, decorrentes de ineficaz tratamento precoce da Covid-19 praticado pela empresa 

Prevent Senior e realizado sem o conhecimento dos usuários do sistema de saúde, bem 

como a manipulação de dados sobre óbitos causados por essa doença. 

Coloco em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Vamos 

lá. 

Item nº 8. Requerimento da Comissão de Saúde nº 22, de 2021, de autoria do nobre 

deputado Carlos Giannazi, de convocação do presidente do Conselho Federal de 

Medicina, Sr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro, para que possa comparecer a esta comissão 

permanente e esclarecer sobre assuntos relacionados às graves denúncias referentes a 

mortes de pacientes, decorrentes de ineficaz tratamento precoce de Covid-19 praticado 

pela empresa Prevent Senior e realizado sem o conhecimento dos usuários do sistema de 

saúde, bem como a manipulação de dados sobre os óbitos causados por essa doença. 

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

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

Item nº 9. Requerimento da Comissão de Saúde nº 23, de 2021, de autoria do nobre 

deputado Carlos Giannazi, de convocação da presidente do Conselho Regional de 

Medicina de São Paulo, Sra. Irene Abramovich, para que possa comparecer a esta 

comissão permanente e esclarecer sobre assuntos relacionados às graves denúncias 

referentes a mortes de pacientes, decorrentes de ineficaz tratamento precoce de Covid-19 

praticado pela empresa Prevent Senior e realizado sem o conhecimento dos usuários do 

sistema de saúde, bem como a manipulação de dados sobre os óbitos causados por essa 

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

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

Terminamos os itens de votação. Para ciência: Itens 11, 12, eventos programados 

pela Comissão de Saúde dia 5 de novembro, às 15 horas. Um requerimento aprovado em 

21/09/2021, do deputado José Américo. Requerimento de autoria do deputado José 

Américo para realização de audiência pública, em data a ser definida, para discutir e ao 

mesmo tempo homenagear o Sistema Único de Saúde, o SUS, particularmente em função 

da sua importância demonstrada no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Como são 

itens para ciência... Pode dizer, deputada Edna. 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Havia um requerimento 

solicitando a presença do diretor técnico do Iamspe e eu não estou vendo mais aqui. Isso 

aí já foi votado? Foi rejeitado? O senhor tem ideia? 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - É o Item de nº 6, 

deputada Edna. É o Requerimento nº 18, de 2021, de autoria do deputado Enio Tatto, mas 

teve pedido de vista pelo deputado... 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Perfeito, obrigada. Obrigada, 

presidente. É porque eu não atentei, porque quando pediram vista eu nem vi e eu fui vendo 

outros, entendeu? Obrigada, viu? 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Imagina, deputada 

Edna. Bom, como os outros itens são para ciência, acho que todos os deputados têm 

acesso aos requerimentos. Vocês querem que faça a leitura? 

 

A SRA. EDNA MACEDO - REPUBLICANOS - Não há necessidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Se todos concordarem, 

não há necessidade. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, deputado 

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - A audiência de homenagem ao SUS será 

dia 5, já tem data e horário, dia 5 às 15 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Deputado José 

Américo, o senhor viu que eu fiz questão de ler o seu requerimento? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado. Eu estou comunicando à 

comissão para quem quiser estar presente, é dia 5 às 15 horas, aqui na Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Parabéns pela sua 

iniciativa, deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito obrigado, muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Bom, nada mais 

havendo a tratar, quero agradecer aqui a todos os membros da Comissão de Saúde, pela 

confiança, por podermos estar aqui hoje. Deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Excelência. Por gentileza, tem um 

requerimento nosso, aprovado por V. Exas., convocando e/ou convidando o Dr. Pollara, 

do Iamspe, para a gente bater um papo. Eu estive lá esses dias e eu gostaria muito que ele 

viesse para cá, porque a gente tem cobrado muito o Iamspe, muito mesmo, e muitas vezes 

a dificuldade não está lá, está em outra ponta. 

A gente precisa ouvir, tanto que eu pedi para vir o secretário de Saúde para também 

falar desse assunto em alguma oportunidade, mas se o senhor puder agendar. Agora é 

final de ano, vem orçamento, o senhor já foi relator de orçamento, o senhor sabe das 

necessidades que o Estado tem, porque viu todas as emendas dos deputados, acompanhou 

tudo de perto. Eu já fui relator de orçamento também, a gente fica por dentro de todas as 

necessidades.  
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Se o senhor puder fazer esse agendamento, em comum acordo com ele e com os 

nobres pares, para a gente trocar uma ideia, ver como a gente ajuda o Iamspe, ajudar os 

servidores públicos. É esse o motivo da minha interferência, Excelência. Agradecê-lo e 

parabenizá-lo e aos companheiros também desta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, deputado 

Edmir Chedid. Eu farei esse contato, sim. Fazer o convite, até melhor, porque esse 

requerimento está rodando há algum tempo na comissão. Nós vamos falar com a 

Secretaria de Saúde do Estado para que promova essa vinda do superintendente lá do 

Iamspe. Acho que é importante para todos nós podermos ter esses esclarecimentos que 

V. Exa. levantou as questões aqui. 

Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada esta sessão da Comissão de Saúde. 

Um abraço a todos. Que Deus os abençoe. Um ótimo dia a todos. 

 

*** 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

*** 


