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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete Vereador Mario Covas Neto

________________________________________________________________________________

“Moção que reivindica providências ao Prefeito
no sentido de não retomar as aulas presenciais
nas escolas públicas municipais em 2020.”

O Vereador Mario Covas Neto, vem por meio desta Moção PROPOR ao Egrégio
Plenário, na forma regimental, que reivindique providências ao Excelentíssimo Senhor
Bruno Covas, Prefeito da Cidade de São Paulo, para que não sejam retomadas as aulas nas
escolas públicas municipais em 2020, independentemente de parecer favorável à reabertura
gradual por parte da área de vigilância sanitária
Isso porque temos sob nossa responsabilidade a saúde de cerca de 12 milhões de
pessoas, entre elas os milhares de alunos da rede municipal, os funcionários, professores e
seus familiares.
Muitos pais e mães ainda estão inseguros em mandar seus filhos de volta à escola e
com razão, pois as crianças são mais afetivas e difíceis de controlar, aumentando o risco de
se contaminarem e levarem a Covid-19 para suas famílias. Os idosos são considerados grupo
de risco mais suscetível a complicações em consequência da doença e não podemos colocar a
vida da nossa gente em jogo.
Apesar dos estudos mostrarem que, na infância, a probabilidade de desenvolver um
quadro grave de Covid-19 é menor, cientistas afirmaram, recentemente, que crianças com
menos de 5 anos podem carregar uma carga viral maior. Ainda é preciso entender se isso

Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100 - Sala 610 - 6º andar - 01319-900
Telefone: (11) 3396-4444 - email: covas@saopaulo.sp.leg.br

Matéria MOC 25/2020. Sua validade pode ser conferida em http://splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=216273 Documento com
assinaturas digitais múltiplas (vide certidão à folha seguinte). Sua validade pode ser conferida em

MOÇÃO Nº

Autuado por Daniel Aidar da Rosa em 19/08/2020 16:29:04.
fls. 2

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete Vereador Mario Covas Neto

aumenta a capacidade de transmissão do Sars-CoV-2, antes de definir qualquer plano de
retomada.

prefeitura indicam que somente na rede municipal a soma de pessoas envolvidas com o
setor de educação — alunos, professores, funcionários e pais — chegue a 2 milhões. Como o
protocolo do estado prevê o retorno de 35% dos estudantes, isto representa cerca de 700
mil pessoas deixando o isolamento social para, potencialmente, transportar o coronavírus
para suas casas.
Outro receio se dá ao fato de que muitos países que aparentemente já haviam
combatido o vírus retornaram a reportar casos da doença após a reabertura econômica e das
escolas. O Brasil, que sequer saiu da “primeira onda” do Coronavírus, não pode colocar a
vida de seus cidadãos em risco.
Ademais, a Câmara Municipal de São Paulo votou recentemente um Projeto de
iniciativa do Poder Executivo que aprova automaticamente os alunos em 2020 e faculta aos
pais a decisão de levarem ou não seus filhos à escola. Sem mencionar que restariam cerca de
2 meses até o fim do ano letivo, o que inviabiliza qualquer tentativa de reposição do
conteúdo perdido durante o ano. Estes fatores vêm a corroborar com a afirmação de que a
presença física das crianças neste momento não é primordial.
Primordial é a vida da nossa população.
Já está claro, portanto, que o fechamento das escolas foi importante para manter a
pandemia sob controle, do ponto de vista da pressão do sistema público de saúde. Agora não
é o momento de afrouxar a nossa vigilância.
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A preocupação é que esta situação se intensifique com a volta às aulas. Números da
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Assim, ainda que os órgãos sanitários e de saúde prevejam a possibilidade de volta
gradual das aulas este ano, nos parece temerário e prematuro este retorno e por este motivo
retomada das atividades presenciais nas escolas públicas municipais em 2020.
Por fim, solicito ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo encaminhar cópia
desta Moção à Prefeitura Municipal de São Paulo.

Mario Covas Neto
Vereador

Exmo Sr.
Bruno Covas
Prefeitura de São Paulo
Palácio do Congresso Nacional
Viaduto do Chá, 15
São Paulo/SP
CEP 01002-020
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reivindicamos ao respeitável Prefeito da Cidade de São Paulo para que não promova a
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