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“São Paulo  está  atualmente em situação de emergência  e  calamidade pública,  em
decorrência da edição do Decreto nº 59.283 de 17/03/2020, do Excelentíssimo Senhor Prefeito
do Município. Tal situação é proveniente da Pandemia do chamado Coronavírus (COVID-19),
que pela potencialidade de malefícios à saúde dos munícipes, tem deixado em pânico a nossa
sociedade. 

Embora o início do contágio tenha sido disseminado pela região central, atualmente os
que mais sofrem com pandemia são os moradores da periferia, que pela falta de estrutura
econômica  e  social,  possuem  menos  acesso  ao  tratamento  da  enfermidade  e  precárias
condições  de  realizar  o  necessário  distanciamento  social,  quer  pela  necessidade  de
trabalharem e executarem serviços para sobreviverem, quer pela falta de estrutura física em
suas residências para permanecerem em casa. 

Notícias veiculadas pela imprensa dão conta que “se a Zona Leste fosse um estado do
Brasil,  seria  o quarto mais atingido pela pandemia,  à frente de Pernambuco”,  em números
absolutos. 

Por outro lado, temos também a maior taxa de letalidade, onde a “Zona Sul é a que
apresenta maior taxa de mortalidade neste momento da pandemia: são 77 óbitos por cem mil
habitantes”,  enquanto  que  “o  distrito  paulistano  com  mais  mortes  é  a  Brasilândia,  que
contabiliza 185 óbitos”, Grajaú com 149, Capão Redondo com 141 e Jardim São Luís com 140
aparecem na sequência. 

Analisando  os  dados  do  último  dia  19/05/2020,  temos  que  na  Zona  Leste  foram
registrados 2.468 mortes por covid-19, que equivalem a 38% do total dos óbitos detalhados
pela Prefeitura. Nesta região da cidade, os números são puxados pelos bairros de Sapopemba
(179 mortes), Itaquera (124), Cidade Tiradentes (118) e Itaim Paulista (105), todos periféricos. 

Já a zona sul da cidade de São Paulo contabiliza 1.735 mortes pela doença causada
pelo coronavírus. Em seguida aparecem as zonas norte (1.448) e oeste (516) e então a região
central (291). 

Todos os distritos com mais de 100 mortes por covid-19 estão na periferia, sendo que a
lista dos 20 distritos com mais mortes também são periféricos. 

Assim, importante que a maior casa legislativa municipal do país tenha uma Frente
Parlamentar para enfrentar os desafios que a nossa periferia vive nesse período atual, além da
necessidade de manter o debate permanente sobre mais investimentos em políticas públicas
voltadas  para  essas  regiões  da  cidade,  mesmo  depois  da  pandemia,  pois  nos  bairros
periféricos é onde moram aqueles que realmente fazem com que o nosso Município prospere:
os trabalhadores que movem a maior cidade do país. 

Dessa  forma,  nobres  vereadores,  apresentamos  este  projeto  de  resolução  para
apreciação e aprovação em plenário, por entender que o mesmo representa uma necessidade
atual e urgente. 

Pedimos urgência na tramitação do Presente Projeto de Resolução.”



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/07/2020, p. 48

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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