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A Comissão de Educação realizou au-
diência púbica, nessa segunda-feira 

(22), com o objetivo de discutir o possível 
retorno das aulas presenciais nas escolas 
municipais. De acordo com o Plano de Re-
estruturação da Cidade do Rio de Janeiro, 
as escolas estariam abertas a partir da pri-
meira quinzena de julho. Mas a represen-
tante da Secretaria Municipal de Educa-
ção (SME), Talma Romero Suane, afirmou 
que o retorno ocorrerá apenas no final de agosto ou início de setembro, 
quando ocorrer a fase seis do Plano. Já os participantes do evento cobra-
ram mais transparência e maior participação da sociedade na elaboração 
do planejamento de retorno das aulas.

A secretária Talma Romero Suane prometeu divulgar, na próxima quarta-
-feira (24), a composição de uma comissão para discutir os protocolos que 
devem ser seguidos para o retorno das aulas. Talma garantiu que todas as 
ações da SME serão realizadas com a participação da sociedade e em con-
sonância com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da 
Vigilância Sanitária. “Não precisamos saber com exatidão o dia do retorno, 
mas como as ações serão executadas para que possamos garantir a segu-
rança de todos”, afirmou a secretária.

A representante da SMS, Ana Beatriz Busch, afirmou que as fases de rea-
bertura das escolas não são obrigatórias e servem como orientação tanto 
para a rede pública quanto privada. O cronograma é orientativo, isto é, as 
escolas que não estiverem preparadas não devem aderir. A data definitiva 
para o retorno dependerá da observação dos indicadores e do cumprimen-
to de protocolos de segurança, como o sistema de rodízio entre alunos 
para manter o distanciamento e o uso de EPIs. 

Prefeitura adia retorno de aulas presenciais

AUDIÊNCIA PÚBLICA

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms
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O presidente da Comissão, vereador Prof. Célio Lupparelli (DEM) afirma 
que o tema está sendo politizado de forma excessiva e irresponsável. “Não 
há infraestrutura e protocolos claros para enfrentarmos um aumento de 
novos casos na cidade. Vamos expor os profissionais da educação, pais, 
alunos e familiares”, afirmou. 

O vice-presidente da Comissão, vereador Tarcísio Motta (PSOL), destacou 
que o debate sobre o retorno das aulas presenciais ocorre em um momen-
to de dificuldades políticas, como a exoneração do ministro da educação 
e de secretários estaduais de saúde. O parlamentar considera perigoso o 
estabelecimento de um cronograma sem a participação dos movimentos 
sociais e afirma que a data de retorno tem que estar condicionada à ade-
quação física e sanitária das escolas, que incluem a contratação de pessoal, 
a elaboração de um plano pedagógico de retomada e a compra de insumos 
materiais, como o álcool gel, máscaras e testes, entre outros. De acordo 
com o vereador, o retorno aumentará a circulação de pessoas na cidade 
em quase um milhão.

O vereador Cesar Maia (DEM) cobrou a inclusão de estudos sobre o im-
pacto na mobilidade – em especial no transporte público – do retorno das 
aulas. O parlamentar alertou para o possível aumento de demanda, em 
20% ou 25%, no momento em que as matrículas forem reabertas.

Já o vereador Dr. Jorge Manaia (PROGRESSISTAS), vogal da Comissão, pa-
rabenizou o trabalho que está sendo realizado pelas secretarias de Educa-
ção e Saúde. 

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
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De acordo com o promotor de justiça Marcos Fagundes, do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, a legislação determina que o relaxa-
mento de restrições impostas pela pandemia deve seguir critérios científi-
cos. Portanto, o retorno das aulas será analisado a partir do momento em 
que forem apresentadas as evidências de que a Prefeitura pode avançar no 
isolamento social. O defensor público Rodrigo Azambuja criticou a demora 
do governo em apresentar o plano de retomada. Para o defensor, mesmo 
que ainda não exista data definida para o retorno, é necessário debater 
o quanto antes os protocolos de segurança dos alunos, a quantidade de 
estudantes por sala de aula e o monitoramento sobre quantos estão utili-
zando a plataforma virtual, entre outros temas.

Segundo o servidor Marcus Vi-
nícius, o Tribunal de Contas do 
Município (TCM/RJ) emitiu ofí-
cio à SME para que informe os 
protocolos de retorno das au-
las presenciais. Marcus Vinícius 
defendeu que as ações sejam 
divulgadas com antecedência e 
discutidas pela população. O re-
presentante do TCM/RJ também 
informou que muitas escolas ti-
veram as janelas vedadas duran-
te as obras de climatização.

A coordenadora do Sindicato 
Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE/RJ), Izabel Costa, destaca o 
posicionamento das universidades pelo não retorno das aulas presenciais 
em 2020 e afirma que as vidas de estudantes e servidores – assim como de 
seus familiares – não valem menos na educação básica. 

A vereadora Luciana Novaes (PT) afirmou estar preocupada com a im-
possibilidade de manter o distanciamento entre as crianças, que podem 
se tornar vetores do vírus para seus familiares. A ausência de manutenção 
nas escolas e a falta de infraestrutura também foram apresentadas pela 
parlamentar como problemas que precisam ser solucionados antes do re-
torno.

Para o vereador Paulo Pinheiro (PSOL), é preciso fazer uma reforma na 
educação, que não será como antes, mas a decisão tem que ser técnica, 
não pode ser política. Já a vereadora Rosa Fernandes (PSC) cobrou propos-
tas concretas da Prefeitura e maior participação dos parlamentares e da 
sociedade no planejamento da pasta.

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
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Parlamentares do Legislativo carioca têm elaborado diversas propostas 
para que a população da cidade consiga preservar a saúde durante a 

pandemia causada pelo coronavírus . Para estimular o isolamento social, 
o vereador Inaldo Silva (REPUBLICANOS) apresentou o Projeto de Lei nº 
1.819/2020 , que obriga os mercados de todos os portes e os atacadistas 
a fornecer o serviço de entregas em domicílio durante todo o período em 
que durar o plano de contingência de enfrentamento ao novo vírus.

Pelo projeto, todos os mercados, supermercados, hipermercados e ata-
cadistas  serão obrigados a fornecer o serviço de entrega em domicílio de 
alimentos e produtos para limpeza e higiene pessoal. Os consumidores po-
derão solicitar produtos de estabelecimentos que estiverem dentro de um 
raio de três quilômetros da residência.

A medida deverá ser executada enquanto durar o plano de contingência 
de enfrentamento ao novo coronavírus. Em caso de descumprimento, o 
estabelecimento infrator ficará sujeito às sanções previstas no Código de 
Defesa do Consumidor.

O objetivo da proposta é diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas nas 
ruas e, principalmente, dentro de lugares fechados. “Durante o período de 
pandemia, os supermercados, por exemplo, têm sido um local com alto 
índice de aglomerações, elevando o risco de disseminação do novo coro-
navírus. A aprovação deste projeto é de extrema importância para que a 
situação da saúde de nossa cidade não se agrave”, afirmou o parlamentar.

EM PAUTA
Supermercados terão que 

realizar entregas em domicílio

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/285e44badf2a7c6a032585740064ef85?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/285e44badf2a7c6a032585740064ef85?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“O Poder Público tem que cumprir o seu 
dever de imunizar cães e gatos para 
que doenças – já controladas há mui-
tos anos – não voltem” 
Dr. Marcos Paulo (PSOL)

“Os bancos não jogam para perder. 
Oferecem uma carência de seis meses 
para o servidor, mas na parcela de 
janeiro vai incidir outro valor” 
Teresa Bergher (CIDADANIA)

“Precisamos testar os guardas munici-
pais porque eles trabalham em equipes. 
Um colega contaminado pode transmitir 

o vírus na viatura ou na unidade de 
trabalho” 

Jones Moura (PSD)

“O servidor poderá suspender e renego-
ciar a dívida consignada em Folha, com 

prazo maior e valor da prestação menor” 
Jorge Felippe (DEM)
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