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ATA DA REUNIÃO DACOMISSÃO ESPECIALDE ESTUDOS(CEE) COM A
FINALIDADE DEESTUDAR E ACOMPANHARO RETORNOÀS AULAS

PRESENCIAIS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DURANTE
A PANDEMIA DA COVID-19

Requerimento nº 130/2021

Aosdoze

dias
mês de julho de 2021, às17h40 no Plenário da Câmara Municipal

de Ribeirão Preto, a COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE) COM A
FINALIDADE DE ESTUDAR E ACOMPANHAR O RETORNO ÀS
AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE.
A PANDEMIADA COVID-19, criada pelo Requerimento n. 130/2021 e Ato da
Presidência nº 02, de 03 de fevereiro de 2021. Integram essa Comissão Especial
de Estudos à vereadora Duda Hidalgo (PT), o Coletivo Popular Judeti Zilli (PT),
e ainda os vereadores França (PSB), André Rodini (NOVO) e Ramon Todas as
Vozes (PSOL). À vereadora Duda Hidalgo encontra-se em Plenário, e de maneira
remota participam o vereador França e a vereadora Judeti Zilli, do Coletivo
Popular. Há quorum, na forma regimental. A Presidenta da CEE abriu a reunião
agradecendo a todos, passando diretamente às deliberações. Como primeira
deliberação, a CEE aprova o relatório parcial apresentado pela relatora Judetti
Zilh, bem comoa anexação do mesmo e devidos documentos aos autos da
Comissão Especial de Estudos. Em seguida, à CEE delibera ainda o
encaminhamento deste relatório parcial para: Comissão Permanente de Educação
da Câmara Municipal; Secretário Municipal da Educação; Conselho Municipal
da Educação; Comitê Intersetorial e para Prefeito Municipal, o que foi aprovado.
Emseguida, o vereador França relembra o debatido na reunião anterior, e a CEE
aprova o envio do relatário à todos que foram ouvidos e que de alguma forma
participaram da CEE,e são eles: Profa. Maria Isabel Azevedo Noronha Bebel
(APEOESP); Dra. Márcia Soares Freitas da Motta (pediatra, Coordenadora do
PAISCA da Secretaria Municipal da Saúde); Marcela Tonani Cardoso (Dep.
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde); Márcio da Silva
(Presidente do Conselho Municipal de Educação), sem prejuizo do envio a
autos, não nominados aqui. O relatório parcial será ainda disponibilizado na
interes, podendo ser encaminhado também a qualquer interessado por e-mail.
Com a palavra a vereadora Judeti Zilli, esta aponta que esteve ausente nas
últimas duas reuniões, e pensa que tem uma grande movimentação para um
possível retomo das aulas, tanto no âmbito Estadual quanto do Município, e
assim indaga se o agendamento das oitivas que ainda faltam não deveria ser feito
antes ou até à primeira quinzena de agosto, para que se caso haja o retomoàs
aulas iniciar coma possível fiscalização e de como se iniciará as aulas remotas,
Em seguida, o assessor Danilo Valentim, do Coletivo Popular, observa que como
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devese debruçar sobre uma possível fiscalizaçãoaté visando atualizar o relatório
aprovado hoje, Em seguida, faz umagradecimento a todasas pessoas e entidades,
bemcomoos vereadores que trabalharameparticiparam das atividades da CEE
neste primeiro semestre. Em scguida, Duda Hidalgo relembra as pessoas que a
CEE já aprovou quedevemser convidadasa participar, quais sejam (semdata
definida): Prof. Dalton de Souza Amorim; Prof. Leonardo Freitas Sacramento;
Dr. Luciano Mega; Dr. Marco Aurélio Guimarães e uma indicação do Instituto
de Estudos Aplicadosda USP (IEA), e que em uma última reunião seria ouvido o
Secretário da Educação, Felipe Elias Miguel. Além disso, a CEE faria uma
audiência pública para oitiva da comunidade escolar como um todo. Relembra
ainda quejá foi deliberadoe aprovadoque, emoutra ocasião, a revisitação das
escolas acolhendo umnovo formulário,e isso já podeser feito por cada membro
da CEE. Observa a presidenta da CEE que é preciso acelerar a realização destas
reuniões, e que no recesso parlamentar poderão ser concentrados esforçosnarevisitação das escolas. Tudo isso já foi deliberado, relembra. Os membros da
CEEra am integralmente tod: eas deliberações,as decisões, os convites, as
convocações e encaminhamentos aprovadosna reunião do último dia 14 de
junho, onde foi apresentadoo relatório parcial produzido pela Relatoria da
Comissão Especial de Estudos. Assim, a vereadora Duda Hidalgo (PT),
Presidente da CEE, nada mais tendoa informar oudeliberar, encerra à reunião às.
17h50.Àintegra dessa reunião foi gravada em mídia áudio-visual (anexa),
fazendo parte integrante dessa ata, na forma da Resolução nº 46/2018, com link
do youtube: Ips:iww youtube com watch?e=PiVZhHuco-M. Assim, eu,
Fernando Silvério Borges, À, auxiliar legislativo designado, lavreia presente
ata que depois de lidaé provada, vai assinada pela vereadora abaixo.

Mae
DUDA HIDALGO
Presidentada CEE


