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Ofício n.º 020/2021

Campinas, 26 de Abril  de 2021.

Ao Sr Prefeito Municipal Dário Saadi

Ao Sr Secretário Municipal de Saúde Lair Zambon

Assunto: Procedimentos para fiscalização da infraestrutura necessária para a
retomada das aulas presenciais e do atendimento dos protocolos.

Tendo em vista o retorno das aulas presenciais nos estabelecimentos da rede
municipal, estadual e particular no município de Campinas, requeiro as seguintes
informações sobre procedimentos já tomados e os que serão tomados:

a) Solicito o envio de todos relatórios elaborados pelo DEVISA sobre as
condições infraestruturais, de pessoal e logística das escolas municipais
acerca do retorno presencial das aulas, discriminado por escola. As
recomendações de adequação, por escola, para cumprimento dos protocolos
de retorno presencial e o relatório da fiscalização dessas adequações.

b) Os critérios usados pela equipe técnica do DEVISA para identificar a
adequação ou não das condições infraestruturais, de pessoal e logísticas das
escolas municipais ao retorno presencial.

c) qual a plataforma ou sítio eletrônico em que serão disponibilizados o acesso
público aos relatórios mencionados nos item a) e b) para comunidade escolar,
imprensa e órgãos de fiscalização

d) Considerando que os efeitos/riscos do retorno e o grau de efetividade dos
protocolos adotados não podem se restringir à identificação de casos de
contaminação, como tem sido fiscalização da DEVISA sobre o cumprimento
dos protocolos nas escolas particulares, que já retornaram às atividades
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presenciais e a avaliação da efetividade dos protocolos como medida de
prevenção de contaminações. Quantos servidores estão envolvidos nessas
atividades de fiscalização, quantas escolas foram visitadas na semana de 19
a 23 de abril?

e) No mesmo sentido do item anterior, qual o planejamento da DEVISA para a
fiscalização das escolas municipais nas primeiras semanas do retorno das
aulas presenciais? Quantos servidores estarão envolvidos neste trabalho.
Quantas escolas serão visitadas por dia?

f) A DEVISA considera seguro que os profissionais de educação, no contexto
das aulas presenciais, utilizem máscaras de tecido, com duas camadas e
costura na parte frontal?

Atenciosamente,

______________________
Vereadora Mariana Conti

Vereadora PSOL
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