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JUSTIFICATIVA - PL 0665/2021

O presente projeto de lei objetiva denominar AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ICARAÍ/
QUINTANA CARLOS NEDER o serviço de saúde situado na Rua São Roque do Paraguaçu,
190 - Vila Quintana, CEP 04837-150 - Subprefeitura Capela do Socorro, São Paulo, SP.

A propositura encontra amparo no art. 13, inciso XVII da Lei Orgânica do Município de
São Paulo.

Carlos Neder nasceu em Campo Grande e veio para a Cidade de São Paulo em 1970.
Formou-se médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a luta por
melhores condições de vida para a nossa população e por saúde pública de qualidade foram
bandeiras defendidas irrestritamente ao longo de sua vida. Foi um dos fundadores do Partido
dos  Trabalhadores  e  exerceu  diversos  mandatos  de  vereador  e  deputado  estadual  com
dedicação,  ética  e  integridade.  Foi  Secretário  de  Saúde  na  gestão  Luiza  Erundina  e
responsável  pelos  avanços no  controle  social  dos  equipamentos  de  saúde,  construção  de
hospitais e ampliação de diversos serviços.

Somos privilegiados e no sentimos honrados pela convivência com Carlos Neder. Sua
lealdade e persistência na luta pelo SUS é exemplo de vida e referência para muitas gerações.
Entidades, sindicatos, coletivos de luta por saúde pública e de qualidade, conselhos gestores
de saúde e militâncias partidárias manifestaram profunda tristeza pela perda irreparável de
Neder,  mais  uma  vítima  do  Covid.  A  presente  denominação  é  um agradecimento  a  este
guerreiro do SUS, falecido em 24 de setembro de 2021.

Em face do exposto,  solicitamos a colaboração dos membros desta  edilidade para
aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/09/2021, p. 115

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

