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“De apoio aos médicos das UBS do município
de São Paulo pela defesa e renovação dos
contratos dos Mais Médicos”

Considerando a importância e relevância atuação dos médicos do
programa Mais Médicos na cidade de São Paulo
22

Considerando que a medida empenhada é de rigor e urge a necessidàde
da prorrogação, pois trata-se de aproximadamente 50 médicos atuantes nas periferia^do

município de São Paulo e corresponde diretamente ao atendimento a cerca de 2007mil
paulistanos em suas regiões de abrangência.
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Considerando a importância de efetuar a RENOVAÇÃO E
PRORROGAÇÃO dos contratos de adesão vigentes oriundos do EDITAL N° 12 de 1Qíde
maio de 2016.
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Diante da premente necessidade, PROPOMOS ao Egrégio Plenário, §m
fundamento e na forma regimental (Resolução n° 2/91, artigos 228 ao 231V-, a
manifestação desta Edilidade, reivindicando a finalidade da manutenção dos contrâfos
com os respectivos médicos, para que não haja descontinuidade no serviço público de
saúde da capital paulistana, assim sendo, certa da sensibilidade de Vossa Excelência,
conto com seu apoio e atuação para que a medida de RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO
do Edital n° 12 seja efetuada com total êxito.

Solicitamos que Cópias sejam enviadas ao Exm° Sr. Ministro da Saúde LUIZ
HENRIQUE MANDETTA; Ao Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, ao Exmo Sr.
EDSON APARECIDO e ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Paulo BRUNO
COVAS.
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