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O retorno da equipe técnico-administrativa com os profissionais não 
regentes de turma, realizado hoje por decreto da Prefeitura, foi tema 

de audiência pública da Comissão de Educação da Câmara Municipal, re-
alizada nesta segunda-feira (10), com a secretária municipal de Educação, 
Talma Romero Suane. Ela garantiu que o objetivo é ocupar o espaço públi-
co, evitando roubos e depredações das escolas, bem como preparar a volta 
às aulas em atividades internas, sem atendimento ao público. “A presença 
dos diretores nas unidades é para preservar o patrimônio da nossa cidade. 
Vamos voltar no momento em que o conselho científico determinar essa 
possibilidade, com segurança, e isso será com os alunos do 9º ano”, garan-
tiu.

Grande parte dos vereadores se mostrou contrária ao retorno dos pro-
fissionais de educação e criticou a falta de clareza e de planejamento da 
Prefeitura para a volta às aulas. “Crise demanda planejamento e gestão. 
O que a secretária fala não condiz com o decreto do prefeito. Isso gera 
medo, incerteza e insegurança”, condenou Tarcísio Motta (PSOL). “Minha 
dúvida maior é por que os profissionais devem voltar hoje para as escolas. 
A Defesa das instalações não é função do professor, e sim da Guarda Mu-
nicipal. Mais de 70% das unidades escolares estão em péssimas condições 
de infraestutura, segundo o TCM. Será que esses profissionais terão suas 
funções desviadas?”, questionou Teresa Bergher (Cidadania).

Talma destacou que a Prefeitura está sendo conservadora na retomada 
dos prédios. “Temos um planejamento para não expor ninguém àquilo que 
as pessoas não se sentem à vontade. Não estamos pressionando os servi-
dores”. A secretária explicou que a rede escolar do Rio é complexa, com 
1.542 unidades - algumas do século passado - e mais de 640 mil alunos. 

Câmara discute retorno dos servidores administrativos 
da Educação às atividades presenciais

AUDIÊNCIA PÚBLICA

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=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
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E que esses espaços são referências para a comunidade. “Até o presen-
te momento, foram entregues pela Secretaria de Educação 500 mil cestas 
básicas e 220 mil cartões alimentação, num grande esforço para ajudar as 
famílias mais carentes”, acrescentou.

Técnicos da Secretaria adiantaram que a pasta vai distribuir seis máscaras reu-
tilizáveis para profissionais e alunos e que nenhuma escola abrirá sem o devido 
funcionamento do sistema de ar-condicionado, com o devido contrato de ma-
nutenção. E que estão sendo tomadas todas as medidas para garantir o retorno 
mais seguro possível, de acordo com as determinações da Vigilância Sanitária.

Renato Cinco (PSOL) e Paulo Messina (MDB), críticos ao retorno previsto 
para a próxima semana, lembraram que a volta às aulas colocará em circu-
lação cerca de 2 milhões de pessoas e que crianças dificilmente seguirão as 
regras de ouro para evitar o contágio. “Nos EUA, em apenas duas semanas 
quase 100 mil alunos se infectaram com o novo coronavírus. Esse retorno 
agora, com os atuais índices de contaminação, é uma temeridade”, ressal-
tou Reimont (PT).

Os membros da comissão decidiram agendar uma nova audiência pública 
na próxima semana para discutir com a sociedade civil o não retorno às 
aulas e pedir mais esclarecimentos à Prefeitura. Participaram da audiência 
os vereadores Babá (PSOL), Paulo Pinheiro (PSOL), Cesar Maia (DEM), Lu-
ciana Novaes (PT),  Leonel Brizola (PSOL), Rosa Fernandes (PSC), Reimont 
(PT), Dr. Jairinho (SD) e Marcelo Arar (PTB).

Na próxima sexta-feira, às 10h, haverá audiência pública da Comissão dos 
Direitos da Criança e do Adolescente com o tema: “A garantia da alimenta-
ção dos alunos da rede municipal na pandemia”. Acompanhe pelo canal da 
Rio TV Câmara no Youtube (youtube.com/user/tvcamarario), pelo Twitter 
(https://twitter.com/camarario), no sinal aberto da TV digital (15.3) e no 
portal (www.camara.rj.gov.br).

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1
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=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=102&np=DrJairinho&nome_politico=Dr.%20Jairinho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
http://youtube.com/user/tvcamarario
https://twitter.com/camarario
http://www.camara.rj.gov.br
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O vereador Prof. Célio Lupparelli (DEM) está preocupado com o retor-
no das atividades escolares e com os possíveis efeitos emocionais 

que o isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus pode 
causar. Para assistir a professores e estudantes, o parlamentar elaborou o 
Projeto de Lei nº 1.855/2020, que cria o Programa de Provimento de Au-
xílio Psicoterápico a Alunos e Profissionais de Educação da rede municipal 
de ensino público. 

O programa será realizado após o fim da suspensão das aulas presenciais 
decretada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Por meio do programa, alu-
nos e profissionais da educação terão auxílio psicológico obedecendo aos 
seguintes princípios: respeito à privacidade e à dignidade daqueles que fa-
çam uso do programa; encaminhamento e acompanhamento em unidade 
de saúde municipal; e orientações e encaminhamentos necessários a pais, 
responsáveis e profissionais de educação.

O parlamentar argumenta que o longo período de isolamento social 
pode causar prejuízos emocionais, e o programa busca contribuir para o 
bem estar dos alunos e profissionais de educação no retorno às ativida-
des presenciais. “Apresento o projeto com o intuito de proteger nossos 
alunos e profissionais de Educação. O Programa de Auxílio Psicoterápico a 
Alunos e Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino do Rio, a 
ser implementado nas unidades escolares, visa ao combate e à prevenção 
a prejuízos emocionais em função do longo período de isolamento social 
por conta da pandemia do novo coronavírus em nossa cidade e retorno às 
atividades presenciais, contribuindo para o bem-estar de nossa rede de 
ensino quando da cessação da suspensão de aulas presenciais”, afirmou.

EM PAUTA
Programa de Auxílio Psicológico para 
alunos e profissionais de educação

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/ccc051b4a3a49e53032585ad005ca79f?OpenDocument


5

O Poder Público municipal tem 
tomado diversas medidas 

para ajudar a população carioca a 
enfrentar a pandemia de corona-
vírus. Com o objetivo de ampliar o 
controle social e a fiscalização sobre 
os gastos do município, o vereador 
Leonel Brizola (PSOL) apresentou o 
Projeto de Lei nº 1.743/2020, que 
cria o portal da transparência sobre 
as ações emergenciais de combate à 
epidemia de coronavírus na cidade.

Segundo a proposta, o Poder Exe-
cutivo criará, em caráter de urgência, o Portal da Transparência sobre a Co-
vid-19, com a finalidade de veicular dados e informações detalhados sobre 
as ações de enfrentamento adotadas durante a situação de emergência e 
calamidade pública no Rio. Os dados deverão constar do sítio institucional 
da Prefeitura na internet e serão atualizados diariamente dispondo de to-
das as medidas realizadas pelo Poder Público municipal.  

O portal deverá conter informações como: orçamento detalhado de to-
das as receitas e despesas referentes aos gastos com ações de saúde para o 
enfrentamento da pandemia; listagem atualizada de todas as ações feitas 
para combater a epidemia do vírus em questão; número de leitos hospi-
talares ocupados e disponíveis; números de pacientes diagnosticados com 
coronavírus por faixa etária, gênero e bairros; números de óbitos registra-
dos; números de testes, negativos e positivos; números de profissionais 
da saúde trabalhando em função da pandemia; e, também, números de 
profissionais da saúde infectados.

“No momento em que enfrentamos uma crise emergencial sem prece-
dente e de calamidade pública, é fundamental que a Prefeitura disponibi-
lize as informações sobre todas as ações que estão sendo executadas no 
combate aos danos causados pela epidemia de Covid-19. Por essa razão, 
o projeto deseja criar um canal de informações para os cariocas, de forma 
que permita o monitoramento e a consulta diários de informações atuali-
zadas acerca das ações do Poder Público municipal no combate à pande-
mia de Covid-19”, concluiu o parlamentar.

EM PAUTA
Projeto quer criar portal da transparência 

sobre coronavírus no Rio

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/c9404679f81327ed03258537007075a6?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

Feliz dia dos pais! Hoje, gostaria de fazer uma singela homenagem ao 
Seu Odilmar, que sempre foi para mim o maior exemplo de trabalho, 
retidão e fortaleza, em todos os momentos da minha vida. [+]

leandrolyrarj
- 9 de agosto

Um excelente domingo a todos

Jones Moura
- 9 de agosto

https://www.instagram.com/p/CDrII9UnfQZ/
https://www.facebook.com/jonesmourarj/photos/a.534476253395278/1663945400448352/?type=3&theater
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