São Caetano do Sul, 06 de abril de 2020.
Ofício 04/2020
Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de São Caetano do Sul – Sr. José Auricchio Júnior
O Observatório Social de São Caetano Do Sul, por seu Presidente, Dr. Marcos Pinto
Nieto, endereço eletrônico saocaetanodosul@osbrasil.org.br, na qualidade de entidade
representativa dos interesses da sociedade civil, com fundamento no artigo 5º, XXXIII e XXXIV,
“a”, da Constituição Federal, na Lei 12.527/2011 e no Decreto Municipal 10.525/2012, vem
respeitosamente recomendar o que segue:
- Considerando a pandemia internacional dada pela infecção humana pelo Coronavírus
(COVID-19), questão de grave ameaça à Saúde Pública;
- Considerando o Decreto Municipal nº 11.524 de 22 de março de 2020, que declara
Estado de Calamidade Pública no Município de São Caetano do Sul;
- Considerando o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, que decreta a
suspensão das aulas na Rede Estadual e o Decreto Municipal nº 11.517 de 16 de março de
2020, suspendendo as atividades escolares;
- Considerando a quantidade de alunos cujas famílias são de baixa renda e serão
economicamente afetadas, de forma grave, pela suspensão das atividades descritas no
Decreto Municipal 11.524/20;
- Considerando que parte destes alunos de baixa renda, tem como principal alimentação
do dia a merenda servida nas escolas municipais da rede pública;
- Considerando que em casos de contaminação, a alimentação adequada deverá ter
impacto na reabilitação de eventuais alunos que venham a ser contaminados;
O Observatório Social de São Caetano do Sul recomenda à Prefeitura a distribuição de
Cestas Básicas para os alunos da rede Municipal de Ensino, durante o período de Suspensão
de Aulas e Calamidade Pública, visando atender as necessidades da população carente do
Município.
Solicitamos vossa resposta, no prazo de 20 (vinte) dias, informando a respeito do status
de implementação do pregão eletrônico e dos procedimentos necessários à sua realização.
Na expectativa, manifestamos protestos de estima e distinta consideração.
Assinado de forma digital por
Marcos Pinto Nieto
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