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São Paulo, 08 de junho de 2020. 

 

Ofício SINDILEX nº 029/2020 

 

Prezado Senhor, 

 

Considerando a declaração da situação de emergência e de calamidade pública no 

Município de São Paulo, reconhecida pelo Decreto Municipal nº 59.283/2020;  

Considerando os Atos da Mesa Diretora nºs. 1462/2020, 1464/2020 e 1467/2020, 

1470/2020 e 1471/2020, bem como as Resoluções nºs. 03/2020 e 04/2020; 

Considerando que Administração dessa Casa do Legislativo paulistano precisa ter o 

controle do número de servidores que estão em trabalho presencial, a fim de dirigir medidas de 

proteção e segurança da saúde desses servidores e dos funcionários que trabalham no Palácio 

Anchieta; 

Considerando a Lei Federal Nº 12.527/2011, o inciso XXXIII do art. 5º, o inciso II do § 3º do 

art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal sobre o direito de acesso à informação; 

Solicitamos a Vossa Excelência se digne determinar providências quanto à prestação das 

seguintes informações: 

1. Quantidade de servidores que realizam o trabalho presencial na Câmara Municipal de São 

Paulo, por lotação e por data, desde o dia primeiro de junho, para todos os vínculos 

(efetivos, CLT, comissionados, cargos em comissão, terceirizados) e locais de trabalho; 

2. Se a Administração está adotando as devidas providências e quais são para a elaboração 

e publicação de um portal de transparência que informe: 

a) quantos servidores ou trabalhadores das dependências da CMSP foram infectados? 

b) quais são os protocolos de segurança epidemiológica exigidos pela PMSP para o 

funcionamento das atividades presenciais? 
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c) Quais desses protocolos estão sendo seguidos pela Câmara e quais estão pendentes 

de implantação? 

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveito para reiterar nossos protestos 

de elevada estima e distinta consideração. 

 

       

Sônia Maria Corrêa Alves 

Presidente 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 
Mario Sérgio Maschietto 
MD Secretário Geral Administrativo e 
Coordenador do Comitê de acompanhamento e controle 
da Covid 19 da Câmara Municipal de São Paulo 
 


