
Vereadora Erika Hilton

São Paulo, 09 de março de 2021.

Ofício nº 013/2021

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Sr. Bruno Covas Lopes
Viaduto do Chá, 15 - Centro - São Paulo - SP

À PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Sr. Milton Leite
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo - SP (sala 719)

COM CÓPIA

À SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Sr. José Ricardo Alvarenga Tripoli
Viaduto do Chá, 15, 9º andar - São Paulo - SP

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sr. Edson Aparecido dos Santos
Rua Gen. Jardim, 36 - Vila Buarque, São Paulo - SP

À LIDERANÇA DO GOVERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Sr. Fabio Riva
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo - SP (sala 1005)

À PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA
Sr. Carlos Bezerra Jr.
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo - SP (sala 313)

À PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Sr. Jair Tatto
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo - SP (sala 1018)

À PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sr. Gilson Barreto
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo - SP (sala 721)
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Ref.: Destinação de emendas parlamentares à aquisição de vacinas contra a
COVID-19 no Município de São Paulo.

Prezados,

Na condição de Vereadora eleita no Município de São Paulo,

apresento-me perante os Senhores para compartilhar proposta de encaminhamento

à campanha de vacinação contra a COVID-19 conduzida na cidade.

Os avanços na fabricação e comercialização de vacinas contra a

COVID-19 no Brasil têm incentivado muitos entes a adquirirem o referido insumo de

forma autônoma, com o propósito de atenuar os efeitos da crise sanitária em estágio

agravamento. O Município de São Paulo também está inserido nessa

movimentação, a exemplo da recente formalização pela Prefeitura da intenção de

compra de vacinas Anssen, produzidas por integrante do grupo “Johnson&Johnson”,

em paralelo com a execução dos planos estadual e federal de vacinação.

Há um consenso de que o combate aos graves efeitos da pandemia do

novo Coronavírus exige uma articulação conjunta entre os diferentes atores políticos

do Estado, sobretudo dos Poderes Executivo e Legislativo, responsáveis por

idealizar e implementar as ações necessárias à superação da crise. Não à toa, a

Câmara Municipal determinou, na última semana, a suspensão de todas as suas

atividades presenciais, de forma alinhada às recomendações das autoridades do

Estado e do Município de São Paulo.
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Nesse sentido, partindo da necessidade de fortalecer essa necessária

atuação coordenada entre os Poderes no combate ao avanço da pandemia em São

Paulo, venho por meio deste Ofício formalizar, perante Vossas Excelências, o
meu compromisso de destinar R$ 1.000.000 (um milhão de reais) dos recursos
de emenda parlamentar disponibilizados ao meu mandato para o ano de 2021
à aquisição de vacinas contra a COVID-19 pela Prefeitura do Município de São
Paulo.

Para além dessa proposta, apresentei perante a Câmara Municipal de

São Paulo o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município, que tem como

propósito possibilitar aos demais vereadores de São Paulo a participação no

combate à Covid-19 na cidade..

Em resumo, o PLO apresentado (anexo) tem como objetivo

(i) tornar obrigatória a execução orçamentária relativa às emendas
parlamentares, em montante correspondente a 0,3% da receita corrente líquida
realizada no exercício anterior, e permitir que a metade deste percentual seja
destinada a ações e serviços públicos de saúde; e

(ii) incluir nas Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do Município de
São Paulo regra para que 25% dos valores alocados para saúde atinentes às
emendas parlamentares sejam direcionados à aquisição de vacinas contra a
COVID-19, enquanto perdurar a campanha de vacinação.

Aproveito esta oportunidade para convidar os demais vereadores da

Casa a aderirem a iniciativas dessa natureza, além de formalizar o apoio àquelas já

em andamento, de modo a contribuir no tema sob diferentes perspectivas e

manifestar o compromisso do Poder Legislativo Municipal para com o combate à

pandemia.
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Por fim, encaminho meus votos de estima e consideração.

ERIKA HILTON
Vereadora


