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Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

REQUEREMOS À MESA DIRETORA, nos termos
regimentais, que se digne enviar ofício ao GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, solicitando a imediata interrupção das
aulas presencias, por decorrência da alta ocupação dos leitos de
UTI e do avanço da pandemia.
Desde que as aulas presenciais retornaram no
município de São Caetano do Sul, no dia 11 de fevereiro de 2020, já
foram registradas 102 suspeitas de casos da Covid-19 nas escolas e 51
confirmações, segundo o Boletim: 002 de 23 de fevereiro de 2021 da
Secretaria de Educação. O Boletim paralelo dos Servidores em Ação
(movimento de servidores da cidade, que se articularam para informar
a população sobre a realidade nas escolas, devido a demora do poder
público iniciar a divulgação oficial do boletim), registrou, no dia 24 de
fevereiro de 2021, 65 suspeitas, entre os funcionários, e 48
confirmados. Além de registrar 5 alunos confirmados e 1 óbito.
Na manhã do dia 24 de fevereiro de 2021, o
governador João Dória, anunciou o toque de restrição, medida adotada
para evitar aglomerações nas ruas. O principal argumento para essa
medida é a ocupação histórica dos leitos de UTI no estado de São
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Paulo.
É nítido que a situação do estado é preocupante e
por isso não se justifica o retorno das aulas presenciais. Precisamos
evitar, onde for possível, o fluxo de pessoas para impedir a maior
circulação do vírus.
Nossa preocupação e esforços precisam ser
direcionados com a prioridade em evitar o contágio e salvar vidas e
por isso solicitamos a imediata interrupção das aulas presenciais no
estado de São Paulo, assim como o adiamento do retorno nos
municípios onde as aulas ainda não retornaram

Plenário dos Autonomistas, 25 de fevereiro de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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