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JUSTIFICATIVA - PDL 0074/2020 
André Luiz Malavasi Longo de Oliveira, nascido em Santo André, em 12 de janeiro de 

1973. Filho de Vânia Ida Malavasi, Servidora do Município de São Paulo, Professora do Ensino 
Fundamental, e de Rivado Fialho Longo de Oliveira, Procurador do Município de São Paulo, 
aos 14 anos mudou-se para Santos, indo morar com sua querida avó, Vicencia, que, 
juntamente com seu tio Ângelo, cuidaram dele e de sua irmã Caterina, com muito carinho e 
amor. Aos 17 anos entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, vindo 
morar em São Paulo, vivendo com sua outra avó, Maria, que o acolheu e cuidou nos anos de 
Faculdade. 

Quando se graduou médico em 1996, fez Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
nos anos de 1998, 1999 e 2000 

Em 1999 obteve o Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e, em 2010, o 
título de Mestre, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 2015 concluiu 
o MBA em Administração Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas. 

Em 1997, foi Oficial Médico do Exército Brasileiro, controlador do Fundo de Saúde do 
Exército, do 1 º BAAA. Já nos anos de 2001 e 2002, estava como Preceptor de Obstetrícia do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clinicas da USP. 

Implementou o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e foi Coordenador da Equipe de 
Ginecologia e Obstetrícia do Hosp. Estadual Sapopemba, da Fundação Faculdade de Medicina 
da USP, de 2003 a 2009. 

Foi Médico Assistente da Clínica Obstétrica do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia do HCFMUSP, 2006 a 2011 e Coordenador dos Ambulatórios de Câncer na 
Gestação e de Trombofilias na Gestação do HCFMUSP, de 2009 a 2011. 

Esteve também como Coordenador do Ambulatório Descentralizado do Hospital do 
Servidor Público Municipal, 2006 a 2009 e em logo após assumiu o cargo de Diretor do 
Departamento de Diagnóstico do Hospital do Servidor Público Municipal, até 2019. 

Atualmente é Coordenador da Equipe de Obstetrícia do Hospital do Servidor Público 
Municipal, Diretor Médico do Centro de Referência da Saúde da Mulher da Secretaria Estadual 
de Saúde (Hosp. Pérola Byington), membro e fundador da Sociedade Brasileira de Trombose e 
Hemostasia e Diretor da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. 

E há 10 anos ajudou a montar o CARE, centro de atendimento à mulheres com 
suspeita ou diagnóstico de câncer de mama, com rápida resolução terapêutica e redução na 
mortalidade por esta doença no Município de São Paulo. Há 3 anos coordena o Serviço de 
Atenção às Vítimas de Violência Sexual do Centro de Referência da Saúde da Mulher - 
Hospital Pérola Byington- tendo ajudado na Divulgação da Lei do Minuto Seguinte. 

Implementou, há 10 anos, o Sábado sem barreiras, ambulatório especializado em 
pacientes com deficiências físicas e cognitivas e também o Ambulatório Terça Feira Rosa, 
destinado ao atendimento de adolescentes. 

Há 5 anos idealizou o Projeto Gravius, que é o acolhimento das mulheres em situação 
vulnerável, tendo, juntamente com toda a equipe do Hospital Pérola Byington e CRATOD e 
atendido mais de 500 mulheres em situação de risco, promovendo os cuidados médicos e 
contracepção com os métodos reversíveis de longa duração (LARC - implante subcutâneo). 
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Desde 2017, vêm divulgado nacionalmente os ensinamentos aos colegas médicos para 
redução de mortalidade materna por embolia pulmonar e a contracepção eficaz através dos 
LARCS. 

Há 20 anos casado com a médica ginecologista Alessandra Giovanini, com quem teve 
dois filhos maravilhosos, Rafael e Vitor. Sua maior alegria é ajudar ao próximo. 

Graças ao acolhimento desta Maravilhosa Cidade, São Paulo, conseguiu transformar 
em realidade todas essas idealizações. 

Devido ao esforço e empenho para cuidar da saúde dos paulistanos, o reconhecimento 
de todo seu trabalho se faz necessário através desse projeto de lei. 

Por essa razão, conto com o apoio dos Nobres Pares. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/02/2021, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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