
Gabinete do Vereador Celso Giannazi

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021

Assunto: Nova cepa do coronavírus no estado de São Paulo

Referências: PAAs 35/20 e 36/20 e Representação 18/21

AO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR DE JUSTIÇA COORDENADOR DO
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO – GEDUC DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

e-mail: geduc@mpsp.mp.br

O DEPUTADO ESTADUAL CARLOS GIANNAZI (PSOL) e o
VEREADOR ELEITO PELA CIDADE DE SÃO PAULO CELSO GIANNAZI
(PSOL), vem, por meio desta, à presença de Vossa Excelência, encaminhar a
presente representação acerca de notícias recentes de comprovação de
registros da variante brasileira da COVID-19 no estado de São Paulo, conforme
noticiado nesta semana1:

1 Disponível em
<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/15/estado-de-sp-revisa-registros-e-confirma-25-ca
sos-da-variante-brasileira-do-coronavirus.ghtml> acesso em 18.02.2021
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Conforme confirmado pelo próprio Secretário de Saúde do Estado de
São Paulo, o número de casos e óbitos no estado em decorrência da
pandemia, neste mês, é semelhante ao número registrado nos meses de julho
e agosto do ano de 2020, quando as aulas presenciais estavam suspensas.

Não bastasse a confirmação de que não houve uma melhora fática na
situação pandêmica apta a justificar a volta das aulas presenciais, a situação
está agravada devido à nova cepa descoberta no estado.

Isto porque esta nova variante do vírus é mais transmissível desta que já
estamos lidando, o que significa que um maior número de pessoas serão
infectadas em um tempo menor.

As consequências serão devastadoras e piores das que estamos
enfrentando, com hospitais superlotados e um número maior de óbitos
decorrentes não só do vírus, mas da falta de estrutura dos hospitais.

Como já está sendo amplamente discutido no meio jurídico e fático, as
aulas presenciais apenas agravarão este quadro, motivo pelo qual
demonstra-se urgente a suspensão das aulas presenciais, para além dos
motivos já tratados em Representação nº 18/21 e PAAs 35 e 36/20, em trâmite
perante este órgão, mas também pelos novos casos da variante do coronavírus
no estado.
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PEDIDO:

Diante dos fatos aqui apresentados, pedimos a Vossa Excelência para,
em sua área de atuação:

1. receba a presente representação a fim de investigar as medidas
cabíveis para suspensão das aulas presenciais até cessar a calamidade
pública, inclusive emitindo

2. parecer em ação popular nº 1001388-24.2021.8.26.0053, em trâmite
perante a 13ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP;

3. sejam tomadas as medidas cabíveis para que sejam publicados em portal
próprio e de fácil acesso a todos os cidadãos e atualizados semanalmente
os casos de contaminação e morte nas escolas, decorrentes da COVID-19.

No aguardo das providências solicitadas, e reiterando os votos de
estima e consideração, subscrevemos atenciosamente.

CARLOS GIANNAZI
Deputado Estadual de São Paulo

CELSO GIANNAZI
Vereador pelo Município de São Paulo


