
 

 

 

 

 
 

 

RELATÓRIO ANUAL 

 
 

Data: 28/12/2020. 
 

Comissão: Comissão Especial de Defesa das Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos. 

Presidente: Aldo dos Santos Pinto. 



 

 

 

 

 

Eventos realizados pela Comissão: 
 

 Data: 15/10/2020 

 Evento: Importância das Santas Casas no Combate à Pandemia 

 Via: Plataforma Zoom 

 Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ONvfvclfoIQ&t=2s  

 Palestrante: Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, Secretário de Saúde 
do Município de Santos, Master em Liderança e Gestão pelo CLP – 
Centro de Liderança Pública e Módulo Internacional na Harvard 
Kennedy School of Governament, Mestre em Gestão de Políticas 
Públicas pela FGV/SP, Especialista em Direito Processual Civil e 
Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos. 

 Mediador: Presidente desta Comissão, Dr. Aldo dos Santos Pinto. 

 

 

 
 

 Data: 19/11/2020 

 Evento: Importância das Santas Casas no Combate à Pandemia 

 Via: Plataforma Zoom 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=3cG52qwdozs  

 Palestrante: Augusto Capodicasa, Superintendente da Santa Casa de 
Santos 

 Mediadores: Presidente e Integrante desta Comissão, Dr. Aldo dos 
Santos Pinto e Dra. Simone Parre. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONvfvclfoIQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3cG52qwdozs


 

 
Eventos que a Comissão Participou: 

 

 Data: 25 e 26 de junho de 2020 

 Evento: 2º Encuentro Binacional – Argentino Brasileiro 

 Tema: Derecho de La Salud – La Transformación digital del sector 
sanitário e los desafios regulatórios. 

 Representante: Presidente e Integrante desta Comissão, Dr. Aldo dos 
Santos Pinto. 

 
Reuniões da Comissão: 

 

 Data: 18/05/2020 

Realizações da primeira Reunião da Comissão com a presença dos membros, 
através da plataforma Microsoft Teams, definiram que será de suma 
importância buscar informações junto às Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos dentro do Estado de São Paulo, com a finalidade de se ter dados 
que possam ajudar a OAB a dialogar com os gestores do executivo, de modo a 
compreender os planos que estão sendo traçados para a retomada das 
atividades econômicas. Entre os dados discutidos na reunião, estão: a - 
numero de internados em UTI; b - número de internados em enfermaria; c - 
número de infectados total; d - número de óbitos; e - número de altas; f - leitos 



 

vagos. Ainda, buscamos formalizar um seminário [webinar], com data desejada 
na primeira quinzena de junho/20, com participação de convidados que possam 
indicar os plano para retomada das atividades econômicas profissionais, como 
o foco no plano de utilização da capacidade hospitalar nas Instituições 
Filantrópicas. 

 

 Data: 27/05/2020 

Reunião realizada com a presença dos membros, através da plataforma Zoom, 
levantamos informações referentes aos boletins diários publicados pelas 
Santas Casas do Estado de São Paulo e discutimos que alguns boletins 
possuem informações detalhadas dos pacientes, outros não possuíam 
informações de UTI e enfermagem, bem como ausência de continuidade na 
divulgação dos boletins. 

 

 Data: 05/06/2020 

Reunião realizada com a presença dos membros, através da plataforma Zoom, 
definimos o tema do webinar “A importância das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos no combate à pandemia, e como as referidas Instituições poderão 
contribuir na retomada das atividades econômicas”. 

 

Cartilhas: 
 
 

Projetos: 
 
 

Processos em Andamento: 
 

Não há expedientes em andamento. 
 

Outros Assuntos: 
 
 

São Paulo (SP), 28 de dezembro de 2020. 

 

Ciente e de Acordo: 
 
 

 

Aldo dos Santos Pinto 
Presidente. 
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