
 
 
 

PROJETO DE LEI 33/2018 
(autoria conjunta com outros vereadores) 

 

Denomina Hospital Municipal da Brasilândia Adib Jatene, o hospital 
municipal localizado na confluência da Estrada do Sabão com a 
Avenida Michihisa Murata, no bairro da Brasilândia.  
 
Art. 1º Fica denominado como Hospital Municipal da Brasilândia Adib 

Jatene o hospital localizado na confluência da Estrada do Sabão com 

a Avenida Michihisa Murata, bairro de Brasilândia. Art. 2º As despesas 

decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Art. 

3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

JUSTIFICATIVA  

Como um dos idealizadores do projeto, que hoje permite que o 

hospital da Brasilândia encontre-se em fase final de construção, o 

médico Adib Jatene não viveu o tempo suficiente para estar presente 

em sua inauguração. O novo hospital municipal terá duzentos e 

cinquenta leitos, e fará justiça às quatrocentas e dez mil pessoas 

deste distrito da Zona Norte, que não têm um leito hospitalar. No total 

o hospital deverá aumentar a quantidade de leitos hospitalares da 

região em 125%. Oferecerá pronto-socorro adulto e pediátrico com 

quatro salas de emergência, trinta e nove leitos de observação e 

quarenta leitos de UTI. A população terá atendimento em clínica 

médica, clínica cirúrgica, anestesistas, ortopedia, ginecologia, 

neonatologias, ambulatório adulto e pediátrico, além de centro 

cirúrgico, três salas de obstetrícia, centro de diagnóstico e salas de 

emergência. O terreno, localizado na estrada do Sabão com a Avenida 

Michihisa Murata, receberá também uma estação da futura linha 6 - 

Laranja do metrô, sob responsabilidade do governo estadual. A 



 
 
 

presente propositura visa homenagear e manter a memória do 

médico Adib Jatene e fazer justiça pela idealização do hospital que é 

esperado pela população da região há mais de vinte anos. Adib 

Domingos Jatene, nascido em Xapuri em 4 de junho de 1929, foi 

médico, professor universitário, inventor, cientista, Secretário e 

Ministro de Estado Filho de imigrantes árabes, formou-se em 

medicina na Universidade de São Paulo, aonde viria se tornar depois, 

professor. Conhecido e respeitado internacionalmente, além das 

dezenas de inovações no meio médico, como o inventor de uma 

cirurgia do coração, que leva seu nome, para tratamento da 

transposição das grandes artérias em recém-nascidos, e do primeiro 

coração-pulmão artificial do Hospital das Clínicas. Jatene foi secretário 

estadual de Saúde no governo Paulo Maluf e duas vezes ministro da 

Saúde, durante o Governo Collor e, a última delas, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Foi membro da Academia Nacional de 

Medicina. Foi agraciado com o Prêmio Anísio Teixeira em 1991. 

Falecido em 14 de novembro de 2014, antes mesmo de ver 

concretizado este seu sonho de ver pronto o hospital da Brasilândia, 

o médico, conceituado e um defensor incansável da melhoria das 

condições de saúde de nossa população, merece esta justa 

homenagem da cidade de São Paulo.  

 


