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JUSTIFICATIVA - PL 0173/2021 
O Prefeito Bruno Covas, em coletiva de imprensa realizada em 12 de março de 2021, 

reportou 173 ocorrências de síndrome gripal (SG) nas escolas municipais na semana de 14 a 
20 de fevereiro, 181 ocorrências na semana de 21 a 27 de fevereiro e 500 ocorrências na 
semana de 1º a 5 de março, um salto de 176% nos casos de SG em apenas 1 semana, o que 
embasou a decisão da Prefeitura de São Paulo de fechar todas as escolas, públicas ou 
privadas, a partir de 17 de março de 2021 por 2 semanas. 

Estas informações, muito relevantes para pais e familiares de alunos decidirem sobre o 
retorno ou não às aulas presenciais, é guardada a sete chaves e há uma grande dificuldade e 
burocracia para obtê-las. Além disso estas informações reportadas pelo Prefeito Bruno Covas 
são, também, importantes para o parlamento e para a imprensa livre realizarem seus trabalhos 
de fiscalização das condições sanitárias e epidemiológicas das escolas e a situação do retorno 
às aulas presenciais. 

Desta forma, considerando que a Secretaria Municipal da Saúde já emite boletins 
diários com informações sobre a COVID-19 no Município e que a Secretaria Municipal de 
Educação criou o sistema CITsmart para registro e acompanhamento dos casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19 na comunidade escolar, esta propositura tem como objetivo que o 
Poder Executivo inclua os índices de contágio por COVID-19 de profissionais da educação, 
alunos e prestadores de serviços das unidades escolares sejam divulgados diariamente e, 
paralelamente, seus detalhamentos sejam disponibilizados no portal de mapa digital da cidade 
de forma interativa por unidade escolar. 
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