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JUSTIFICATIVA - PL 0787/2021
O projeto de lei tem o objetivo de garantir neste momento nacional e Mundial em que
após milhares de mortos pela pandemia e dos gravíssimos prejuízos econômicos e sociais
causados pelo vírus da COVID 19, medidas de prevenção e proteção da população paulistana
em sua cidade, evitar que tenhamos para o futuro uma curva em que possa provocar uma
terceira ou quarta onde contaminação na cidade de São Paulo.
Buscar conviver em um padrão de normalidade onde da sociedade é esforço coletivo
da maioria esmagadora dos cidadãos paulistanos que buscaram nos órgãos de saúde da
cidade São Paulo se vacinarem, mas sabemos e temos conhecimento que uma parte da
população, exceção, tenta desacreditar sobre a eficácia das vacinas já devidamente
comprovadas por diversos órgãos certificadores da saúde pública em nosso país e no mundo.
Diante desse cenário é necessário tratar aqueles que insistem em desacreditar da
eficácia dos imunizantes disponíveis a toda população dentro das regulamentações de seu uso
estabelecidos, a receber as regulamentações devidas ao risco que causam ao não aceitarem a
imunização.
Para tanto o PASSAPORTE MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO E SEGURANÇA
SANITÁRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO torna mais difícil neste momento de abertura dos
comércios, estabelecimentos públicos e privados de circulação da comunidade a contaminação
e consequentemente uma nova onda de infecção na cidade e obrigando a todos cidadãos a
terem que adotar o isolamento e consequentemente ver a economia da cidade e do país sofrer
ainda mais as consequências.
É pensando no bem-estar da população paulistana que colocamos em frente para
apreciação dos nobres pares este Projeto de Lei, que carrega consigo a justiça e preocupação
de garantir qual Cidade de São Paulo seja exemplo no combate e fim da pandemia da Covid
19.
Expostos tais motivos, o projeto tem fundamental importância uma vez aprovado para
garantia do combate a pandemia do COVID 19 na Cidade de São Paulo.
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