
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  

Exmos. Srs. 

Ary Jose Vanazi  
Prefeito Muncipal de São Leopoldo  
 

Ricardo Brasil Charão 
Secretário Municipal de Saúde  
 

Rafael Oscar de Souza 
Secretário de Desenvolvimento Turístico e Tecnológico  
 

Prezado Prefeito e 
Prezados Secretários, 
 

 Na oportunidade em que cumprimento-lhes, encaminho o presente ofício 

como forma de indicação de utilização de parte dos recursos destinados pelo 

governo federal a este município, sobretudo para combate e contenção da 

pandemia provocado pelo COVID-19. 

 

Para tanto, foi aberta portaria pelo Ministério da Saúde de nº 774 do dia 09 

de abril de 2020, estabelecendo recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos 

Serviços Públicos de Saúde – Grupos de Piso de Atenção Básica - PAB e de 

Atenção de Média e Alta Complexidade – MAC a ser disponibilizado aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, destinando para a Cidade, além de 

outros recursos, a quantia de 3.351.535,85 (TRÊS MILHÕES TREZENTOS E 

CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E 

OITENTA E CINCO CENTAVOS). 

 
Sabe-se que a Cidade de São Leopoldo está enfrentando um momento 

totalmente atípico e, portanto é chegado o momento de adotarmos toda e 

qualquer medida que poderá minimizar os efeitos da propagação do vírus, 

medidas essas especialmente na área da saúde pública. 

 



Portanto, serve o presente Ofício de Indicação para que seja investido 

parte deste recurso destinado a Cidade na informatização do Sistema Único de 

Saúde, especialmente para proteção daqueles que se encontram no grupo de 

risco do novo Coronavírus e para aligeirar o procedimento daqueles que 

precisam unicamente renovar as suas receitas médicas. 

 
O sistema de atendimento remoto, que é uma maneira de informatização 

do sistema entre outros, (teleconsulta, ou telemedicina) é um procedimento 

novo no Brasil. No entanto, durante a pandemia mundial provocada pelo 

Covid-19, o Conselho Federal de Medicina (CFM) abriu uma exceção 

permitindo a modalidade de atendimento.  

 
Neste cenário mundial, informatizar parte do atendimento no Sistema 

Único de Saúde não só é fundamental para manter os pacientes protegidos em 

casa, como ajuda a desafogar o sistema de saúde. A partir de dados confiáveis e 

consolidados a disposição em um único sistema, os profissionais de saúde 

conseguirão dar mais eficiência aos serviços prestados e ampliar o cuidado com 

os pacientes em qualquer lugar e tempo. 

  

 Agradeço a atenção ao presente e coloco-me ao vosso dispor para outros 

esclarecimentos que por ventura forem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

São Leopoldo, 27 de abril de 2020. 

 

 
David Santos 

Vereador e Líder da Bancada Progressistas 
  


