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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Decreto Legislativo tem por

objetivo conceder ao Doutor David Emerson Uip, a Medalha Anchieta e

Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, pelos seus relevantes

serviços prestados à comunidade.

Nasceu na Capital do Estado de São Paulo, em 16 de abril

de 1952; filho do Sr. David Uip e da Sra. Natalia Atti Uip. É casado com a

Sra. Maria Teresa Tolomeo Uip com quem tem 03 filhos : Juliana, Carolina

e Raphael.

As distinções fazem jus ao seu excepcional trabalho

desenvolvido ao longo desses anos, em sua carreira, em prol da população

brasileira e em especial da Cidade de São Paulo. Respeitado no Brasil, bem

como no Exterior e países vizinhos, é justa a homenagem seja pelos

serviços de saúde, seja pelo ensino de saúde de nosso Pais.

Atualmente, exerce o cargo de Diretor Executivo do

INCOR, onde registra todos os adjetivos de sua profissão com o

compromisso da ética, responsabilidade, o trabalho sério, transparente e

com credibilidade.

Melhor dirá da sua invulgar capacidade, o sumário de

suas atividades curricular e profissional, em anexo, complementação dos

dados biográficos, na certeza de que essa Edilidade Paulistana aprovará a

presente propositura.
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• Professor Titular da Faculdade de Medicina do ABC

• Professor Livre Docente da USP

• Diretor Executivo Incor-HC-USP

• Diretor da Casa da AIDS-HC-USP por 10 anos

• Coordenador do Programa de Cooperação Brasil-Angola na Luta

contra AIDS e Endemias

•Ex-Assessor especial do Governo — Governador Mário Covas — Diário

Oficial do Estado de São Paulo, 5 de julho de 2000

•Membro do Consenso Nacional da Terapêutca anti-retroviral

•Membro da Comissão Nacional de AIDS Portaria n° 1028 - Ministério

da Saúde

Honrarias

• Oficial da Ordem do Rio Branco, conferido pelo Presidente da República

Federativa do Brasil, por Decreto de 7 de abril de 1988 — Brasília- DF

• . Comendador da Cruz do Mérito Cívico e Cultural — dezembro de 1997

•Destaque do Ano de 1995 conferido grupo I de jornais

•Láurea de reconhecimento, conferido pela Ordem dos Advogados do

Brasil, em reconhecimento pela colaboração prestada à Comissão do Meio

Ambiente, dezembro 1997

• Formado médico em 1975 — Faculdade de Medicina do ABC

•Residência Médica, Preceptoria, Mestrado, Doutorado, Livre Docência

no Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da USP

•Editor do Jornal Brasileiro de AIDS
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