746/2021

Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, a
divulgação do levantamento de casos de Covid-19 nas escolas
municipais em portais oficiais da Prefeitura Municipal, bem como
nas redes sociais.
A decisão de retornar às aulas presenciais sob a
vigência da pandemia é uma medida que coloca em risco diretamente
servidores da educação e estudantes, assim como suas respectivas
famílias, uma vez que ficam expostos ao vírus nas escolas e, por
consequência, podem ao retornar para suas casas, contaminar seus
familiares. Esse cenário tem riscos de colapsar o sistema de saúde
municipal como registrado em outras cidades, por exemplo, na cidade
de Campinas. Em entrevista com o jornalista Joaquim Alessi no dia 11
de fevereiro de 2021, a própria Secretária de Saúde de São Caetano do
Sul Dra. Regina Maura Zetone reforçou que a situação no município é
crítica.
Matérias do jornal local Repórter Diário e da Folha
de São Paulo, jornal de proporções nacionais, mostraram a falta de
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clareza e acesso aos dados colhidos pela Secretaria de Educação sobre
os casos de funcionários ou estudantes contagiados e, por isso,
movimentos de funcionários públicos, como o Servidores em Ação,
estão organizando seus próprios levantamentos para divulgar aos
munícipes os casos de contaminados e suspeitos com o novo
coronavírus. Segundo o coletivo, o último balanço de casos (21 de
fevereiro) nas escolas municipais já consta com: 24 funcionários
contaminados, 1 aluno e 41 casos suspeitos.
Por
isso,
estamos
indicando
que
sejam
disponibilizados os dados colhidos com informações de casos
suspeitos e/ou confirmados e de possíveis óbitos causados pelo
Coronavírus nas escolas, seja de profissionais da educação ou de
alunos e seus familiares. Esses dados devem orientar à tomada de
decisão da Prefeitura para que tenha uma ação de interrupção de novos
casos imediatamente.
Por fim, para garantir a transparência, os dados
necessitam ser repassados para a comunidade escolar através de
e-mails cadastrados dos responsáveis, ou por outras fontes de
comunicação disponíveis, e através de redes sociais e sites oficiais da
prefeitura para acompanhamento geral da população por se tratar de
assunto de interesse público, atualizados em períodos de 24 horas de
maneira que represente a realidade da melhor forma.
Ante ao exposto, solicitamos a devida efetivação
desta indicação.
Referências:
FREITAS, Clayton. Servidores apuram casos de
Covid em escolas de São Caetano do Sul. Agora Folha de São Paulo,
19
de
fevereiro
de
2021.
Disponível
em:
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/02/servidores-apuram-c
asos-de-covid-em-escolas-de-sao-caetano-do-sul.shtml
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GARCIA, George. São Caetano tem 15 casos de
servidores com covid em sete dias de aula presencial. Reporter Diário,
18
de
fevereiro
de
2021.
Disponível
em:https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2925654/sao-caetano-te
m-15-casos-de-servidores-com-covid-em-sete-dias-de-aula-presencial/
JOAQUIM ALESSI. Número de infectados cresce
muito e a situação é crítica em São Caetano, revela secretária da
Saúde. Youtube, 11 de fevereiro de 2021. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Rr9RbdDOzEQ
&ab_channel=JoaquimAlessi

Plenário dos Autonomistas, 22 de fevereiro de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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