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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, 13 de janeiro de 2022.

À

Secretaria municipal de Educação

O�cio 43º GV/ nº 05/2022

ASSUNTO: medidas sanitárias que estão sendo tomadas para o início do ano le�vo.

Sr. Secretário,

Considerando notícias recentes da falta de profissionais de saúde necessários para atendimento nos postos de
saúde da cidade de São Paulo, devido ao avanço dos vírus de Influenza e de variantes da Covid-19, além do
risco iminente de falta de insumos para testagem da população, conforme matérias vinculadas nas seguintes
URLs <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/01/07/avanco-da-variante-omicron-da-covid-leva-a-
falta-de-profissionais-nas-unidades-de-saude-do-estado-de-sp.ghtml>
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/01/com-equipes-desfalcadas-pela-covid-medicos-ameacam-
greve-em-sao-paulo.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa>
<https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/01/12/ha-risco-de-falta-de-testes-para-covid-no-brasil-alerta-
associacao-de-laboratorios.ghtml>  ;

Considerando a volta às aulas presenciais;

Considerando que a vacinação das crianças, de 5 a 11 anos, não foi iniciada;

Considerando o risco iminente de piora no quadro epidemiológico na cidade de São Paulo com a volta às
aulas presenciais;

Venho por meio deste solicitar as seguintes informações:

1. Quais medidas sanitárias estão sendo tomadas para preparação das escolas para o início do ano letivo
em meio à surto de Influenza e Covid-19?

2. Onde serão instalados pontos de vacinação e de testagens periódicas que atendam toda a comunidade
escolar e as crianças?

Certos de vossa compreensão e atendimento célere, pedimos atenção aos questionamentos acima e
atendimento ao solicitado.

 

                                                     Celso Giannazi

                                                             Vereador

Ao Exmo. Sr.

Fernando Padula

Secretário Municipal de Educação
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C/C

Ao Exmo. Sr.

Ricardo Nunes

Prefeito de São Paulo

                                                                                                                   CG/bhb

Documento assinado eletronicamente por Celso Luis Giannazi, Vereador(a), em 13/01/2022, às
17:41, 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 057437240 e o código CRC 9B2478D1.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2022/0000224-2 SEI nº 057437240


