
U ma das razões de orgulho do 
nosso país, sem dúvida, é a 

existência do Sistema Único de 
Saúde. Não acredite em quem 
lhe fale o contrário. Há mais de 30 
anos, o Sistema Único de Saúde 
é a única proteção de 7 em cada 
10 brasileiros que precisam de 
cuidados médicos.  Você sabia 
que, antes de 1988, apenas quem 
tivesse carteira assinada tinha 
direito a ser atendido nos hospitais 
públicos? Portanto, o acesso à 
Saúde como direito assegurado 
pela Constituição é uma conquista 
que deve ser preservada.

Do ano passado pra cá, 
o vereador Toninho Vespoli 
apresentou dezenas de emendas 

parlamentares, totalizando 
R$ 2,7 milhões, para compra 
de equipamentos, reformas e 
ampliações de unidades básicas 
de saúde e hospitais das periferias 
da zona leste. 

Nascido na Zona Leste, militou 
na Pastoral de Fé e Compromisso 
Social na juventude. Junto com 
a comunidade, participou da 
conquista das UBSs Reunidas 1 e 2.

Já foi professor no estado  
e lecionou  matemática da rede 
municipal e se tornou vereador  
em 2012. Toninho acredita e 
defende que a política não  
pode mais ser o espaço dos 
poderosos, mas o espaço  
do povo representar o povo.

Saúde

PELA 
VALORIZAÇÃO 
E DEFESA 
DO SUS

Por meio de emendas parlamentares, 
Toninho investiu mais de R$ 2,5 milhões 
em postos de saúde da Zona Leste
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REFORMA DE UBSS
Por meio de emendas, foram 
reformadas e tiveram equipamentos 
comprados as unidades básicas 
de saúde como UBS Iaçapé, UBS 
Reunidas I e  II, UBS Helio Moreira 
Salles, UBS Jardim Sinhá e UBS 
Fazenda da Juta I. 

DE OLHO NA PREFEITURA!
Questionou no MP compra 
de máscaras possivelmente 
superfaturadas pela gestão Covas. 
E entrou no Tribunal de Contas do 
para exigir que seja feita auditoria na 
compra de macas pela prefeitura.

CONTRA O FECHAMENTO 
DAS FARMÁCIAS DAS UBS
Em 2017, a Prefeitura quis fechar as 
farmácias das UBSs. Toninho Vespoli 

O QUE O VEREADOR 
TONINHO VESPOLI 
ESTÁ FAZENDO 
PELA SAÚDE?
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panfletou em várias unidades  
para alertar a população. 

EM DEFESA DA COVISA
Ao lado de Luiza Erundina, entrou 
no Ministério Público e no Tribunal 
de Contas do Município contra o 
decreto 59.865/2020, do prefeito 
Covas, que, em plena pandemia, 
desmonta a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde - COVISA.

BONIFICAÇÃO AOS 
PROFISSIONAI DA SAÚDE
Apresentou o PL 237/2020 
cria o Abono Salarial, no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais), a esses 
profissionais, que estão trabalhando 
em serviço essenciais, da área 
da saúde, limpeza urbana  
e assistência social.


