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Promovente:
Ver. ROBERTO TRÍPOLI (PV)
Ementa:
Moção de APOIO e SOLIDARIEDADE ao Secretário Municipal da Saúde de
São Paulo EDSON APARECIDO DOS SANTOS por sua
excelente atuação nesta Pasta, sobretudo na Pandemia de Covid-19, bem
como aos funcionários da Saúde que estão na linha de frente do combate
dessa terrível doença.
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Moção de APOIO e SOLIDARIEDADE ao
Secretário Municipal da Saúde de São Paulo
EDSON APARECIDO DOS SANTOS por sua
excelente atuação nesta Pasta, sobretudo na
Pandemia de Covid-19, bem como aos
funcionários da Saúde que estão na linha de
frente do combate dessa terrível doença.

CONSIDERANDO a extrema gravidade da Covid-19 em todos os países,
principalmente no Brasil que sofre com a falta de efetividade nas ações de
combate à pandemia por parte do governo federal;

CONSIDERANDO a enorme diversidade de situações sociais e econômicas
verificada na população da maior cidade do país;

CONSIDERANDO a complexa situação enfrentada pela própria ciência e por
especialistas em relação à doença de efeitos ainda desconhecidos em sua
totalidade;

CONSIDERANDO o drama dos profissionais da saúde que se desdobram e
superam-se cotidianamente, de forma heroica, no atendimento aos
doentes internados em hospitais, principalmente em Unidades de Terapia
Intensiva e que merecem todo louvor da sociedade;
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CONSIDERANDO todos os esforços empreendidos para a disponibilização
de uma rede de postos de vacinação, inclusive móveis, com capilaridade
adequada para abranger todas as áreas da maior cidade do país, bem como
sucessivas ampliações realizadas no número de leitos da Capital,
especificamente para tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19;

CONSIDERANDO limitações impostas pelo Plano Nacional de Imunização
ao qual submetem-se Estados e Municípios;

CONSIDERANDO todos os esforços que a Capital tem feito juntamente com
outras cidades e estados para ampliar a disponibilidade de vacinas, indo
além do Plano Nacional de Imunização e tentando negociar a compra de
um número maior de doses em curto período;

CONSIDERANDO a incansável atuação do Secretário da Saúde do Município
e de todos os funcionários da Secretaria, que não esmoreceram nem
mesmo com a disparada, nas últimas semanas, do número de
contaminados e de mortes;

PROPONHO ao Egrégio Plenário, com fundamento e na forma regimental
(Resolução 2/91), a manifestação dessa edilidade, hipotecando APOIO e
SOLIDARIEDADE ao Exmo. Sr. EDSON APARECIDO DOS SANTOS, Secretário
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CONSIDERANDO, ainda, os notáveis esforços de todos os profissionais da
saúde, incluindo aqueles que viabilizam a vacinação;
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Solicito que cópias da presente moção sejam enviadas ao Excelentíssimo
Senhor Edson Aparecido, Secretário da Saúde do Município, para que
também dê conhecimento aos funcionários da Pasta de todos os setores
envolvidos no combate à pandemia; e aos responsáveis pela Secretaria
Executiva de Atenção Hospitalar, de SMS.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2021.

ROBERTO TRIPOLI
Vereador – Partido Verde
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da Saúde do Município de São Paulo, bem como aos funcionários da Saúde
de todos os setores envolvidos no combate à pandemia.
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Certifico que a presente moção foi encaminhada para publicação no

Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 8 de abril de 2021.

SGP-42 - Equipe de Publicação

Matéria DSP 11167/2021. Documento assinado digitalmente por LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA em 08/04/2021 e juntado ao MOC 25/2021 por Luiz Henrique de Almeida. Sua validade pode ser conferida em
https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=287814.

autuado por Luiz Henrique de Almeida em 08/04/2021 09:04:39.
fls. 4

