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OFÍCIO

 RI-868/2021Número de Referência:
 Assembleia Legislativa do Estado de São PauloInteressado:

 Requerimento de informação 868/2021 - Deputado Ricardo MellãoAssunto:

Ofício nº 9730/2021/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1° Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Saúde em atendimento ao Requerimento
acima citado, de autoria do Deputado Ricardo Mellão.

Atenciosamente,

São Paulo, 13 de dezembro de 2021.

Cauê Macris 
Secretário de Estado 

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

 RI 868_2021Número de Referência:
 SIALE - Casa CivilInteressado:

 RI 868_2021 - Informações sobre o Plano SP do Governo do EstadoAssunto:

Ofício G. S. 3270/2021

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

DD. Secretario Chefe da Casa Civil.

Senhor Secretário, 

Confirmo o recebimento do ofício 4178_2021 – SGL.CC, que encaminhou, para manifestação
desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de Informação nº 868 de 2021, de autoria do

o Plano SP do Governo do Estado.Deputado Ricardo Mellão, requerendo informações sobre 

Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria de Controle de Doenças - CCD, órgão técnico
desta Pasta, tenho a informar:

1 – Com o avanço da vacinação o Governo do Estado anunciou o fim das restrições do comércio
em SP, com o comércio voltando a funcionar sem restrições no Estado. Em relação ao
funcionamento sem restrições, quais foram os dados e estudos técnicos que basearam a tomada
dessa decisão? (caso exista estudo técnico anexar o documento)

A supervisão e o controle na melhora dos resultados sobre os "Casos", "Óbitos" e "Internações",
verificados durante as semanas epidemiológicas, comentados na coletiva de imprensa (nas
quartas-feiras) e divulgados em sites oficiais (entre outros veículos de comunicação), propiciaram
flexibilizações gradativas das restrições impostas pela COVID. S
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As regras do Plano São Paulo podem ser consultadas no Decreto nº. 64.994, de  (com28/05/2020
suas atualizações).

O Decreto nº. 65.897 de  prorrogou a quarentena e as medidas de transição até ,30/07/21 16/08/21
com horário estendido para comércio e serviços.

2 – Qual foi a posição de cada membro do centro de contingência da Covid-19 em relação ao fim
das restrições do comércio em SP? (Favor anexar a ata da reunião assim como o conteúdo
discutido)

O Centro de Contingência (hoje comitê científico) teve seus integrantes escolhidos pelo Ilmo. Sr.
Governador do Estado, consistindo em um grupo de discussão técnico- científico, de caráter
deliberativo, o qual se manifestava pela maioria dos seus integrantes.

3 – No dia 17 de agosto o Governo do Estado anunciou a dissolução do Centro de Contingência
da Covid. Sobre isso pergunta-se:

- Quais os motivos para a dissolução?

- Quais foram os membros descontinuados do Centro de Contingência e quais permaneceram?

A melhora nos indicadores (mencionados na questão 01), permitiu a formação do Comitê
Científico com um contingente menor de profissionais. Atualmente, são integrantes do Comitê
Científico: Paulo Menezes (coordenador), David Uip, Geraldo Replé, João Gabbardo, Eloisa
Bonfá, Osmar Medina, Carlos Carvalho, Esper Kallas e Luiz Carlos Pereira.

Constavam anteriormente no Centro de Contingência: Paulo Menezes (Coordenador), Benedito
Fonseca, Dimas Tadeu Covas, Helena Keico Sato, Marcos Boulos, José Henrique Germann,
Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, Edson Aparecido dos Santos, Júlio Croda, José Osmar
Medina de Abreu Pestana, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, Esper Kallas, Luiz Carlos Pereira
Junior, Ralcyon Francis Azevedo Teixeira, João Gabbardo dos Reis, David Uip, Geraldo Replé
Sobrinho, Luís Fernando Aranha e Rodrigo Angerami.

Permite-se verificar os atuais integrantes do COMITÊ CIENTÍFICO, esclarecendo-se que,
conforme a Resolução SS nº. 133, de , seu Coordenador é o Dr. Paulo Rossi de21/08/2021
Menezes.

4 – O Governo de São Paulo também decidiu pela volta de público para eventos de
entretenimento como jogos de futebol e Formula 1. Qual o calendário dos eventos previstos com
volta da presença de público? (favor anexar o documento)

As informações solicitadas encontram-se na Resolução SS nº. 151, de 06 de outubro de 2021
(DOE, , Seção 01, p. 34).07/10/21
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5 – Qual foi a posição de cada membro do Centro de Contingência da COVID 19 em relação a 
volta de público a eventos de entretenimento em SP? (Favor anexar a ata da reunião assim como  
o conteúdo discutido) 

 

O requerimento de informação solicita a ata da reunião do Centro de Contingência com os votos 
de cada membro. Havendo interesse, informa-se que as atas podem ser providenciadas. No 
entanto, não devem ter a especificação dos votos de cada membro, pois a maior parte das 
recomendações era realizada por consenso. Cabe ressaltar que o Governo do Estado de São Paulo 
enseja todos os esforços no aprimoramento da transparência das informações. Resultado disto, 
entre outros aspectos, são as constantes coletivas de imprensa (as quais já somam mais de 
duzentas e quarenta) tendo como objetivo o esclarecimento de todas as medidas adotadas. 

 

Todas as coletivas de imprensa podem ser consultadas, entre outros canais do Governo do Estado, 
no seguinte link: https://www.youtube.com/user/governosp/videos? 
view=2&sort=dd&live_view=503&shelf_id=0. 

 

6 – Muitas pesquisas apontam que será necessário a aplicação de uma 3ª. dose para a ampliação 
da imunização ou mesmo para a efetivação da imunização contra novas variantes. O Governo do 
Estado já considera a efetivação desta 3ª. dose em seu plano de vacinação? Se sim, anexar o 
cronograma de vacinação. 

 

Ressalta-se que o Estado de São Paulo iniciou a 3º dose da vacina a partir do dia 06/09/2021, para 
idosos que tenham complementado o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. Em 
complementação, a Vacinação com Coronavac reduziu em 88% das mortes de pessoas com mais 
de 70 anos em São Paulo. 

 

 

O Estado de São Paulo registrou 70.214.243 de doses aplicadas no dia 25/10/2021, às 9hs 
(vacinômetro). Demais informes, como as datas e o respectivo cronograma da vacinação, ( 
Incluindo a 3ª. dose) com o público alvo, próximos grupos a serem contemplados e notas 
explicativas, podem ser verificados no seguinte link: https://vacinaja.sp.gov.br/? 
utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=VacinaJa 

 

 

- Os dados sobre a evolução da pandemia e o total de leitos disponíveis podem ser verificados no 
seguinte link: https://www.seade.gov.br/coronavirus/? 
utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=boletim- completo. Os protocolos 
setoriais e intersetorial podem ser verificados no seguinte link: https://www.saopaulo.sp.gov.br 
/planosp/setores/. Informativo sobre a atualização do Plano São Paulo, seus critérios, atividades 
permitidas em cada fase, protocolos de operação, Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI), 
regras de transição e protocolos para a educação podem ser consultados no seguinte link: https:// 
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/?utm_source=portal&utm_medium= 
banner&utm_campaign=PlanoSP 
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Na oportunidade, reitero protestos de estima e consideração.

São Paulo, 29 de novembro de 2021.

Eduardo Ribeiro Adriano 
Secretário Executivo 
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