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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Celso Giannazi

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900
Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br

São Paulo, 11 de agosto de 2021.

 

O�cio 43º GV/ nº 144/2021

ASSUNTO: Pedido de informação

 

Sr. Secretário,

 

Este mandato parlamentar recebeu denúncia de que a UBS MATA VIRGEM está negando a vacinação contra
COVID-19 para a comunidade Morro dos Macacos, por não terem comprovante de residência.

A comunidade conhecido como "Morro dos Macacos" é uma ocupação próxima à UBS e tem centenas
pessoas que lá residem e aguardam regularização do terreno no qual habitam. Essas pessoas já sofrem com a
falta de saneamento básico e condições dignas de vida, e como agravante estão sendo impedidas de acessar
seu direito à saúde, previsto na Constituição Federal. 
A violação do acesso à vacina além de contribuir ao agravamento da Pandemia, também não condiz com o
discurso do Sr. Prefeito e do Sr. Secretário de Saúde que a todo momento falam em vacinar toda a população
de São Paulo.

É necessário pensarmos nas vidas que estão envolvidas nesse grande equívoco da UBS, a cada dia que a
vacina contra a COVID-19 é negada mais pessoas correm risco de vida, não podemos permitir tamanho
absurdo!

Sendo assim solicito, com a emergência que o caso requer, a revisão dos critérios para a vacinação da
comunidade Morro dos Macacos e a vacinação imediata de todos que têm o direito de acordo com o critério
de idade e comorbidades.

Atenciosamente. 

                                                        Celso Giannazi

                                                              vereador 

Ao Exmo. Sr.

Ricardo Nunes

Prefeito de São Paulo

C/C

Ao Exmo. Sr. 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário Municipal da Saúde
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Documento assinado eletronicamente por Celso Luis Giannazi, Vereador(a), em 11/08/2021, às
20:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 049988177 e o código CRC 5C5B61CC.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2021/0018067-0 SEI nº 049988177


