
 

EMENDA Nº 17, AO PROJETO DE LEI Nº 529, DE 2020 

 

Suprima-se o inciso III, do artigo 1º, do Projeto de Lei nº 529 de 2020, renumerando-se 

os demais. 

 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Lei nº 529 de 2020 traz mudanças significativas para o ajuste fiscal e a 

redução dos gastos públicos do Estado de São Paulo. Uma das propostas apresentadas reside 

na extinção de entidades descentralizadas e transferência da prestação de serviços públicos à 

iniciativa privada. 

Esta Parlamentar defende o enxugamento da máquina pública, tanto, que apoiou a 

eleição do Presidente Jair Bolsonaro, também em virtude das propostas apresentadas pelo 

Professor Paulo Guedes, hoje Ministro. Contudo, acredita que a mentalidade economicista não 

pode ser aplicada, de forma pura, em todas as searas. 

Nesse sentido, apesar de o Projeto 529/20 contemplar mudanças positivas, de inegável 

modernização, peca ao prever autorização para extinção da Fundação Oncocentro de São 

Paulo - FOSP, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. 

Com efeito, ao longo do último ano, esta Deputada pôde conhecer de perto o trabalho 

fundamental realizado pelo Oncocentro na prevenção, diagnóstico e no tratamento de diversos 

tipos de câncer. 

Dentre esses vários trabalhos, cumpre ressaltar que a FOSP é responsável pela 

fabricação de próteses personalizadas para pessoas vitimadas pelo câncer e que tiveram 

amputadas partes da cabeça ou pescoço, oferecendo esse serviço com exclusividade a 

pacientes de todo o Brasil, além de possuir laboratório que atende 540 unidades de saúde 

espalhadas pelo Estado de São Paulo. 

Diante das notícias de que o Governo do Estado teria a intenção de extinguir o 

Oncocentro, no dia 03/10/2019, foi promovido um ato de abraço simbólico ao prédio da 

Fundação organizado por funcionários e familiares de pacientes. A ora subscritora participou de 

referido ato, oportunidade em que estabeleceu diálogo com vários pacientes, que, literalmente, 

perderam a face, por força da agressividade do câncer. 

O Oncocentro produz próteses de olhos, narizes, seios de face, sendo certo que, além 

de um serviço de saúde, presta um serviço de verdadeira dignidade. Esta Deputada lembra 



 

bem quando uma paciente retirou o olho, para mostrar como ficaria, caso não tivesse contado 

com o trabalho da Fundação. Outra retirou grande parte da face, mostrando que, no lugar das 

bochechas, haveria um buraco. 

Comovida com a situação, em uma das reuniões mensais dos Parlamentares com o Sr. 

Governador, esta Deputada pediu pelo Oncocentro e, na sequência, reuniu-se com o 

Secretário da Saúde para tratar da questão. 

Na oportunidade, foi anunciado que os serviços prestados pelo Oncocentro seriam 

absorvidos pelo Hospital das Clínicas, sendo certo que esta Deputada solicitou visitar as 

instalações; recebendo do próprio superintendente a informação de que, à época, tais 

instalações não estavam prontas, mas em estudos. 

No projeto 529/20, ora emendado, lê-se que os serviços prestados pelo Oncocentro 

serão realocados para áreas pertencentes ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - 

ICESP, justamente no Hospital das Clínicas. No entanto, nenhum detalhe sobre as instalações 

em que esses serviços serão prestados consta do projeto. 

A comitiva representativa do Oncocentro visitou este Gabinete e trouxe dados 

consistentes, a evidenciar que a Fundação não é deficitária, sendo até módico o seu 

orçamento. Quando das discussões, todas anteriores à pandemia, um dos argumentos usados 

para tentar justificar a extinção do Oncocentro era o de que seu trabalho na confecção de 

próteses seria artesanal, sendo certo que a tecnologia já estaria desenvolvida para favorecer 

uma produção em escala. Ocorre que, quando da já mencionada visita, mesmo estando 

presentes todos os técnicos da Secretaria da Saúde, ninguém conseguiu passar maiores 

informações acerca dessa tal produção industrial de próteses. 

A esse respeito, aliás, imperioso indagar como produzir em escala próteses que 

precisarão suprir diferentes trechos das faces das vítimas de câncer de cabeça e pescoço. 

Salvo melhor juízo, nesta seara, a natureza artesanal representa um ativo e não um ponto 

negativo. 

A saúde pública já está sobrecarregada e padece em várias frentes. No que concerne ao 

serviço prestado pelo Oncocentro, pode-se dizer que o sucesso já é constatado. Nesse 

contexto, impossível encontrar um sentido na pretensão de obter autorização, para posterior 

extinção. 

Diante do fato de a Instituição não ser deficitária, pode-se presumir que o interesse em 

extingui-la tenha a ver com o imóvel em que está sediada, imóvel este localizado em área 

nobre da Capital. Muito embora o interesse imobiliário não seja algo ruim em si, não nos parece 

razoável interromper um serviço de saúde/dignidade significativo, apenas com o intuito de 

vender um imóvel, por maiores que sejam os recursos passíveis de reverterem ao erário. 



 

Lembra-se, nesse diapasão, que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

autorizou a desestatização com relação a outras empresas e entidades, sendo certo que o 

Poder Executivo sequer demonstrou condições de implementar o procedimento referente às 

empresas objeto do famoso PL 01/19. 

Pelas razões expostas, roga-se o apoio dos nobres pares para acolhimento da Emenda 

ora proposta, excluindo do Projeto 529/20 a Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP. 

 

Sala das Sessões, em 14/8/2020. 

a) Janaina Paschoal 


