
AO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO (GEDUC) - MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Protocolo nº

CELSO LUÍS GIANNAZI, brasileiro, vereador pela Câmara de Vereadores da Cidade de São Paulo,
divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 15.921.867-6, inscrito no CPF/MF sob nº
048.076.208-27, portador do título de eleitor nº 1144 2672 0141, com endereço comercial no Palácio
Anchieta, sito à Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01319-900 e CARLOS
GIANNAZI, deputado estadual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, portador da cédula de
identidade RG nº 9.826.481-7, inscrito no CPF/MF sob nº 034.199.458-84, com gabinete na
Assembleia Legislativa de São Paulo, Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Sala 1044 – Ibirapuera, São
Paulo, SP, vem, respeitosamente, perante esta Promotoria de Justiça, apresentar

REPRESENTAÇÃO

em face da MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
RICARDO NUNES, com endereço no prédio sede da Prefeitura, Viaduto do Chá, nº 15, Centro, na
cidade e estado de São Paulo, CEP 01002-020 e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE SÃO PAULO, SR. FERNANDO PADULA, com endereço profissional na Secretaria Municipal
de Educação, Rua Borges Lagoa, 1230 - Vila Clementino - CEP: 04038-003, São Paulo, SP, pelos
motivos de fato e de direito a seguir expostos.

Conforme comunicado nº 877/2021 da Secretaria Municipal de Educação, publicado na data
de 30/07/2021, o prazo para cadastro das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede
municipal de educação encerra-se no dia 08/07/2021:
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Porém, chegou ao conhecimento deste gabinete o fechamento progressivo de turmas,
conforme vem se dando há anos, como relatado por depoimentos de inúmeras entidades da sociedade
civil coletados em Audiência Pública realizada pelo Gabinete do Vereador Representante, no mês de
maio do presente ano, disponibilizada na URL https://www.youtube.com/watch?v=eTlMNlJn4Sk.
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Ao serem questionados acerca da situação das turmas de EJA na cidade de São Paulo, os
Representados responderam o que segue:

Protocolo:    057563
Interessado:    Celso Luis Giannasi
Data de abertura:    28/04/2021
Órgão:    SME - Secretaria Municipal de Educação
Forma de recebimento da resposta:    E-mail

Descrição da solicitação: Sr Secretário, solicitamos: 1- Qual o
número de turmas da EJA, por DRE e unidade escolar, em cada
uma de suas modalidades, no ano de 2020 e no ano de 2021? 2-
Os profissionais do MOVA foram inclusos no calendário de
vacinação? Quais os procedimentos para seu cadastro uma vez
que não recebem salário e sim auxílio da instituições
responsáveis pela manutenção do MOVA?

Prezado solicitante,

Em atendimento ao seu protocolo, informamos que, como
Política de Transparência Ativa, a Secretaria Municipal de
Educação disponibiliza informações sobre a gestão e as
políticas educacionais no Portal de Dados Abertos da
Prefeitura. Os dados solicitados encontram-se disponíveis para
pesquisa em formato aberto sob o título “Perfil das turmas e
unidades educacionais em funcionamento” no link:
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT/dataset/perfil-das-turma
s-e-unidades-educacionais-em-funcionamento. É possível obter
o número de turmas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da
Rede Municipal de Educação filtrando a coluna “MODAL” -
modalidade/etapa de ensino da turma, selecione “EJA”; na
coluna “DESCSERIE” obterá o descritivo das séries; na coluna
“DRE”, selecione a Diretoria Regional de Educação desejada.
Ressaltamos que o Perfil de Turmas contém o total de
matrículas ativas nos meses de junho e de dezembro (neste
caso, após o encerramento do ano letivo e período de
consolidação no primeiro trimestre do ano subsequente).
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O Movimento de Alfabetização de São Paulo - MOVA,
parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo e Organizações da Sociedade Civil - OSC’s, tem como
proposta estabelecer classes de alfabetização inicial para
combater o analfabetismo, oferecendo o acesso à educação de
forma a contemplar as necessidades e condições dos jovens e
adultos.
Com relação ao calendário de vacinação, esclarecemos que a
delimitação do público-alvo é orientada pelo Governo Estadual.
Continuamos à disposição.
Atenciosamente,

Omar Cassim Neto
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Educação

Prezado solicitante, Após análise de seu recurso, reiteramos
nossa resposta ao protocolo nº e-SIC 57563, “Com relação ao
calendário de vacinação, esclarecemos que a delimitação do
público-alvo é orientada pelo Governo Estadual.” Salientamos
que: “2- Os profissionais do MOVA foram inclusos no
calendário de vacinação?” O calendário de vacinação foi
estabelecido e está sendo acompanhado e monitorado pelo
Governo do Estado de São Paulo. “Quais os procedimentos
para seu cadastro uma vez que não recebem salário e sim
auxílio da instituições responsáveis pela manutenção do
MOVA?” Os critérios de cadastramento para vacinação contra
o COVID-19 foram estabelecidos pelo Governo do Estado de
São Paulo. Não obstante, esclarecemos que a Secretaria
Municipal de Educação - SME, está envidando esforços para
que todos os profissionais da educação sejam vacinados no
menor prazo possível. Continuamos à disposição.

Atenciosamente, Omar Cassim Neto Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Educação

Ocorre que os dados disponibilizados pelo Portal Dados Abertos estão desatualizados desde
2019, motivo pelo qual não é possível colher informações precisas acerca das turmas e
disponibilidade de vagas para a demanda de educação de jovens e adultos na cidade.
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Ao responder ofício enviado por este gabinete, furtaram-se a responder que "planejarão" a
organização das turmas, sem mais informações, conforme documento anexo.

Por este motivo, o gabinete está coletando, por iniciativa própria, dados das escolas
municipais acerca das turmas de EJA inscritas conforme Comunicado SME nº 877/2021, que serão
disponibilizados para esta Promotoria de Justiça.

Devido aos depoimentos colhidos que servem como testemunho do fechamento progressivo
das turmas, assim como a falta de dados disponibilizados, requerem a abertura de apuração acerca do
abandono por parte da prefeitura das turmas EJA com as medidas cabíveis para assegurar o direito
destes cidadãos à educação pública e de qualidade.

São Paulo, 02 de julho de 2021

Celso Giannazi
Vereador pela cidade de São Paulo

Carlos Giannazi
Deputado Estadual de São Paulo

Gabinete do Vereador Celso Giannazi - PSOL/SP 
Viaduto Jacareí, 100, sala 704, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01319-900 

Telefone: (11) 3396-4305, E-mail: celsogiannazi@saopaulo.sp.leg.br /
beatrizhbranco@saopaulo.sp.leg.br

mailto:celsogiannazi@saopaulo.sp.leg.br

