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JUSTIFICATIVA - PDL 0092/2019 
O presente Projeto de Decreto Legislativo visa sustar o Decreto nº 58.808 de 19 de 

junho de 2019, que "denomina UBS Vila Ema - Dr. Fuad Kassab a Unidade Básica de Saúde 
localizada à Rua Gustavo Stach, nº 140, Subprefeitura de Vila Prudente". Tal ato do Poder 
Executivo representa uma arbitrariedade, pois atropelou todo o procedimento de discussão 
popular e construção coletiva e democrática que culminou no projeto de lei nº 584/2018, que se 
encontrava ainda em fase de tramitação nesta Casa quando o referido decreto foi editado. 

A população da região juntamente com o movimento de saúde da Vila Ema, já havia 
consentido, e tinham por aspiração unânime que o Poder Público denominasse a UBS com o 
nome de JOANA SARTO DOMINGUITO, algo notoriamente conhecido e facilmente constatado 
através dos relatos das diversas reuniões, manifestações, debates e audiência em torno do 
tema, que em parte, instruíram o projeto de lei n. 584/2018. Desse modo, a denominação da 
UBS Vila Ema de maneira unilateral por parte do Executivo constituiu verdadeira violação da 
vontade popular, e afronta aos mecanismos de participação popular. 

Assim, esta Casa, que possui legitimidade para representar a soberania do povo 
paulistano tem o dever moral de fazer cumprir a vontade da população da Vila Ema e sustar os 
efeitos do arbitrário Decreto nº 58.808 de 19 de junho de 2019, para que o projeto de lei 
devidamente chancelado pelos moradores da Vila Ema e pelos movimentos de Saúde que 
tanto lutaram para conseguir a construção da referida Unidade Básica de Saúde, possa 
tramitar e nomear de maneira democrática a UBS Vila Ema. 

Desta forma, mostra-se necessária a sustação do Decreto em comento, devendo o 
Poder Público antes de tomar medidas que aparentemente sejam "simples", como a nomeação 
de uma UBS, busque observar qual é a real vontade da população que será diretamente 
atingida pela decisão. 

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que 
este projeto seja aprovado. 
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