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MOC - MOCAO 9/2021 DE 23/02/2021
Promovente:
Ver. DELEGADO PALUMBO (MDB)
Ementa:
Moção em apoio a priorização dos profissionais de educação, aos agentes
de segurança pública municipal da Guarda Civil Metropolitana/GCM na
vacinação contra a Covid-19. Bem como aos profissionais de serviços de
limpeza das escolas, merendeiras e porteiros, incluindo aos profissionais
das escolas particulares na vacinação contra a covid-19 no município de
São Paulo.
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GABINETE VEREADOR DELEGADO PALUMBO
MOÇÃO No.

/2021 do Vereador DELEGADO PALUMBO (MDB)

Considerando, que a campanha de imunização está sendo coordenada pela
Secretaria de Estado da Saúde e implementada em parceria com a Prefeitura
de São Paulo tendo sido 1.971.423 de casos confirmados, e 57.743 óbitos com
índice de isolamento no estado de 39% e 37%na capital (20/02) e com valores
empenhados em 5,72 bilhões conforme dados atualizados em 19 de fevereiro,
obtidos junto ao Centro de Contigencia do Estado;
Considerando, que o público-alvo prioritário que abrange trabalhadores na
linha de frente de combate à Covid-19, indígenas e quilombolas e também a
faixa etária com maior índice de letalidade por Covid-19 ( 77% das mortes
provocadas pelo coronavírus até agora são de pessoas com mais de 60 anos),
já estar sendo vacinados desde o dia 25 de janeiro pp;
Considerando, a evolução da contaminação no municipio e a exposição direta
a que são submetidos os agentes de segurança da guarda civil metropolitana
de São Paulo, responsáveis pela guarda e zelo dos próprios municipais como
escolas, operações de segurança nas ações de combate ao comércio irregular
nos logradouros;
Considerando que, o retorno das crianças e jovens às atividades escolares
aumentam a exposição dos profissionais de educação, profissionais de
serviços de limpeza, merendeiras e porteiros, ao risco de contaminação mesmo
que devidamente paramentados;
Requeiro, outrossim, a mudança da classificação das atividades dessas
categorias de profissionais nos planos de contingência, considerando-as como
serviços essenciais com a priorização dos profissionais de educação, de
segurança pública municipal da Guarda Civil Metropolitana, aos profissionais
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de serviços de limpeza das escolas, merendeiras e porteiros, incluindo aos
profissionais das escolas particulares na vacinação contra a covid-19 no
municipio de São Paulo, em razão dos serviços essenciais que exercem
diuturnamente nas ruas e os demais assegurarão o retorno seguro às
atividades escolares desta cidade.
Proponho ao Egrégio Plenário, nos termos regimentais, Moção em apoio a
priorização dos profissionais de educação, aos agentes de segurança pública
municipal da Guarda Civil Metropolitana/GCM na vacinação contra a Covid-19.
bem como aos profissionais de serviços de limpeza das escolas, merendeiras e
porteiros, incluindo aos profissionais das escolas particulares na vacinação
contra a covid-19 no municipio de São Paulo.
SOLICITAMOS que seja dada ciência através de ofício com cópia da presente
Moção aos senhores:
1. Exmo. Sr. Edson Aparecido dos Santos, Secretário Municipal da Saúde do
Municipio de São Paulo - R. General Jardim, 36 - Vila Buarque CEP 01223010
2. Exma. Sra. Elza Paulina de Souza, Secretária Municipal de Segurança
Urbana do Municipio de São Paulo - Rua da Consolação, 1379 - Consolação CEP: 01301-001

Sala das Sessões ,

Fevereiro de 2021

DELEGADO PALUMBO (MDB)
Vereador
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