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MOÇÃO Nº______ /2021

Manifestação
de
congratulações
pelo
reconhecimento do SUS como melhor serviço
público da Cidade de São Paulo.

De acordo com pesquisa Datafolha, realizada anualmente desde 2015, o sistema foi
apontado como o melhor serviço público da capital por 13% dos entrevistados,
desempenho sete pontos percentuais acima que o do último levantamento, realizada em
fevereiro de 2020, quando obteve 6% das menções. Em um período de pandemia, com
crescimento de demanda pelos serviços de saúde e até mesmo por internações, o
resultado revela o esforço da cidade de São Paulo, mais especificamente, do prefeito Bruno
Covas e da Secretaria Municipal de Saúde de entregar à população um serviço eficiente e
confiável.
Tal reconhecimento se manifesta em um período de teste nunca visto antes no sistema
público de saúde, e em que a população se mostrou satisfeita com o atendimento.
Compromisso e olhar atento às demandas das pessoas fazem a diferença em um momento
de crise sanitária como este que estamos vivendo. Por isso, o Prefeito e toda a equipe de
saúde, sobretudo os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente desse
atendimento, merecem o reconhecimento desta Casa, que se soma ao reconhecimento da
população ao serviço prestado.
Dessa forma, proponho ao Egrégio Plenário seja manifestada posição de congratulações
diante dos fatos apresentados.
Solicito que cópia desta Moção seja encaminhada à Prefeitura Municipal de São Paulo e à
Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de São Paulo.

CARLOS BEZERRA JR.
Vereador
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Pela primeira vez, o Sistema Único de Saúde foi eleito pelos paulistanos como o melhor
serviço público da Cidade de São Paulo.
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