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

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

CELSO LUÍS GIANNAZI e CARLOS GIANNAZI, qualificados nos autos dos
Processos Administrativos e Representação em epígrafe em face da MUNICIPALIDADE
DE SÃO PAULO e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO,
vem, respeitosamente, perante esta Promotoria de Justiça, expor e requerer a juntada dos
seguintes documentos nos autos citados:

1. De acordo com mensagem vinculada à Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo, as creches municipais passarão a atender na capacidade de 100% de crianças a
partir do mês de setembro:
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2. Ocorre que ainda não houve a completa imunização de todos os profissionais de
educação, isto é, quatorze dias após segunda dose de vacinação, posto que a vacinação
iniciou na data de 11 de julho, portanto, para aqueles que tomaram as primeiras doses
de Astrazeneca e Pfizer, com intervalo de 60 dias para a segunda dose, ainda não
completaram a imunização completa;
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3. Ainda não há previsão de vacinação de crianças atendidas nas creches, sendo que
as novas cepas identificadas apenas agravam o quadro para este grupo;

4. O Estado e a Prefeitura de São Paulo deixaram de contabilizar os casos de infecção
por Covid 19 nas escolas, além de restringir sua divulgação, conforme noticiado1 esta
semana:

5. Não houve, por parte do Estado e nem do Município de São Paulo, comprovação,
conforme preceituam os princípios da prevenção e da precaução, de regularização dos
contratos de limpeza das escolas e de cumprimento de protocolos de segurança para
volta às aulas;

6. Não houve, por parte das autoridades, o respeito ao princípio da gestão democrática,
visto que ignoraram qualquer consulta à comunidade escolar sobre a volta de 100% da
capacidade das creches.

Ante o exposto, considerando os princípios da prevenção, da precaução, da gestão
escolar democrática, assim como o melhor interesse das crianças, requerem desta Promotoria

1 Disponível em
<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/08/gestao-doria-deixa-de-contar-casos-confirmados-e
-mortes-por-covid-em-escolas.shtml> acesso em 31.08.2021
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as medidas necessárias para impedir o agravamento da epidemia de Coronavírus, anulando o
ato dos Representados em lotar as creches municipais em até 100% da capacidade.

São Paulo, 31 de agosto de 2021

Celso Giannazi
Vereador pela cidade de São Paulo

Carlos Giannazi
Deputado Estadual de São Paulo
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