
São Paulo, 16 de maio de 2021.

Ofício nº 44/21 - CPM-VM

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Subprefeitura
Secretaria Municipal de Turismo

Ref.: Pontos de água potável e estação de higiene pessoal

"As medidas de prevenção necessárias à proteção contra a infecção pelo novo
coronavírus tornam ainda mais importante o aumento do acesso da população em
situação de rua a pontos de água potável, banheiros e insumos básicos de higiene
pessoal.".

O Conselho Participativo da Vila Mariana está de acordo com o trecho acima, retirado
do documento de "Enfrentamento à pandemia de Covid-19 na cidade de São Paulo:
Balanço das ações emergenciais e programas implantados para a população em
situação de rua". Disponível no link
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Balan%C3%A7o%20das%20A%C3%
A7%C3%B5es%20para%20Poprua%20COVID19%20FINAL_compressed(1).pdf acessado em 15 de maio de
2021.

O Conselho Participativo da Vila Mariana entende como de extrema urgência a
disponibilização de ponto de água potável e estação de higiene pessoal na
região da Vila Mariana.
Nossa sugestão é a seguinte:

- 4 pontos de água potável
- 1 ponto de água potável no Largo da Ana Rosa
- 3 pontos de água potável nos locais indicados pelo documento como

sendo de distribuição de alimentos: Av dos Bandeirantes, Av Jabaquara
e Rua Vergueiro.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Balan%C3%A7o%20das%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Poprua%20COVID19%20FINAL_compressed(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Balan%C3%A7o%20das%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Poprua%20COVID19%20FINAL_compressed(1).pdf


- 1 estação de higiene pessoal no Largo da Ana Rosa, com lavanderia, secadora
e chuveiro.

Também pedimos que seja acrescentado no kit de higiene distribuído pela prefeitura
absorventes femininos e preservativos.

Convidamos as secretarias relacionadas a enviarem representantes responsáveis
pelo programa de Enfrentamento à pandemia para nossa próxima reunião que será
realizada na terça-feira, 8 de junho, às 18h30, de forma virtual.

Cientes que a secretaria entende a extrema urgência desse nosso pedido,
aguardamos contato imediato e colocamos nosso email a disposição:
cpmvmcidadao@gmail.com

Conselho Participativo Municipal da Vila Mariana


