CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
GABINETE DA VEREADORA CRIS MONTEIRO
Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100, sala 509 - 5º andar - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP
01319900
Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br
São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.

À Secretaria Municipal de Educação
Rua Borges Lagoa, 1230 - Vila Clementino - SP
CEP:04038003

A/C: Senhor Secretário de Educação
FERNANDO PADULA

Ofício CMSP nº 24/10ºGV/2021/CMSP
ASSUNTO: Solicitação de informações e medidas atualmente adotadas pela Prefeitura
frente ao retorno das aulas na cidade de São Paulo.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6510.2021/0002593-3.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o respeitosamente, solicito vossos préstimos, no sentido de prestar informações
acerca do processo de retorno às aulas na Rede Pública Municipal de Ensino.
A Rede Municipal conta com cerca de 4 mil unidades, entre creches, pré-escolas e colégios de
ensino fundamental e de alfabetização de jovens e adultos, que reúnem 1 milhão de matriculados.
Apesar do retorno programado para o dia 15 de fevereiro, foi noticiado pela mídia que 580
unidades, número que equivale a 14,5% do total, não puderam ser reabertas por problemas
relacionados aos contratos de limpeza ou por reformas ainda não finalizadas.
Ante a gravidade da situação e a urgência por medidas que visem impedir prejuízo de alunos e
professores, faço os seguintes questionamentos e requeiro as seguintes informações:

1. Qual a data de previsão de abertura das escolas que ainda não puderam realizar o retorno
neste dia 15 de fevereiro?
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2. Quais são as escolas que tiveram problemas de rompimento dos contratos de limpeza?
Qual foi o motivo do rompimento?
3. Em quais regiões estão localizadas cada uma das escolas mencionadas no item anterior?
Favor enviar lista em anexo.
4. Quais são as empresas prestadoras de serviços de limpeza em escolas cujos contratos
foram rompidos com a Prefeitura neste período de retorno às aulas? Favor enviar lista com a
relação empresa - escolas atendidas.

Certa de contar com a vossa atenção, antecipo os nossos agradecimentos e renovo os votos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

Cris Monteiro
Vereadora Novo/SP

Documento assinado eletronicamente por Cris Monteiro, Vereador(a), em 15/02/2021, às
14:36, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 039404850 e o código
CRC 1C0E092C.
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