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Exma. Senhora Secretária, 
ikti AMA GERAL PARA 

PROVID CI 
S,CABIVEIS 

G.P..ern 

NO ente de ettners 

O presente Requerimento de Informação advém em virtude de 
uma análise frente ao quadro da educação, para que seja consignado na Ata 
da Comissão Permanente de Educação, informações sobre os protocolos de 
retorno as aulas em Mogi das Cruzes. 

Após 10 meses de fechamento total das escolas, a Prefeitura 
divulgou o retorno das aulas remotas da rede municipal para o dia 08 de 
fevereiro, contudo através deste, viemos respeitosamente solicitar as 
seguintes informações: 

• Qual o número exato de alunos sem acesso à internet? 

• A Secretaria Municipal de Educação tem, de maneira publicizada, o 
número de escolas privadas que encerraram suas atividades em 2020 
devido à pandemia? Se sim, quantas? 

• Quais políticas públicas pretendem adotar para sanar ou mitigar o 
possível déficit de vagas nas escolas da rede pública municipal, 
causado pelo previsível aumento de demanda? 

• Quais foram as medidas adotadas para adaptar as instalações físicas 
das escolas de maneira que garanta o retorno seguro às atividades 
presenciais? 

• Qual o valor ou equipamentos repassados para a rede conveniada, 
tendo em vista as necessidades de adequações físicas nos espaços? 
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• Quantos profissionais da educação estão em estado de comorbidade 
e estão como grupo de riscos? 

• Quantos profissionais serão contratados temporariamente para sanar 

o déficit de profissionais? 

Visto que tais informações tem como viés, esclarecer a comissão 
permanente de educação do cenário atual, justifico a solicitação de tais 
informações levando-se em consideração os fatores socioeconômicos dos 
estudantes e suas dificuldades de acesso no que tange às aulas síncronas 
ou gravadas, materiais de apoio e fóruns de dúvida. Sabendo-se que, 
segundo a pesquisa TIO Educação 2019, divulgada em 09/06/2020, 39% dos 
estudantes de escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em 
casa, nas escolas particulares o índice é de 9%. 

Outro relevante fator é visto com o fechamento de escolas 
particulares, sobretudo de educação infantil. Segundo Ademar Batista 
Pereira, Presidente da Fenep (Federação Nacional das Escolas 
Particulares), estima-se que 10% dessas instituições já tenham fechado no 
Brasil e as unidades que atendem crianças de O a 5 anos, tenham perdido 
60% dos alunos. 

Tendo em vista a crise econômica potencializada, muitos 
alunos da rede privada foram transferidos para a rede pública, refletindo em 
alta demanda e colaborando para um possível aumento do déficit de vagas 
disponíveis. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo, entre abril e maio de 2020, foram registradas 2.388 transferências. 
Refletir acerca de políticas públicas municipais que visam mitigar esse alto 
índice de transferências contempla fatores acerca da qualidade do ensino 
aplicada, da economia, do transporte, e também da manutenção da saúde 
desses alunos, sobretudo mental, tendo em vista um longo período de 
isolamento. 

Sem mais, antecipadamente agradeço, renovando-lhe protestos 
de consideração e apreço. 

Cordialmente, 
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Ofício GPE n.° 24/21 

Senhor Prefeito: 

Mogi das Cruzes, em 16 de fevereiro 2.021. 

4809 / 2021 17/02/2021 11:46 

II II l I II I II I II CAI: 275889 

Nome —AMARA MUNICIPAL DE M031 DAS CRUZES- C;MMC 

Assunto REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 
OF N" 24202 REO N" 08/2021 DE AUTORIA C 
:-.OMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO OU 
SOLICITA AS INFORMAÇÕES SOBRE OS 

Conclusáo: 26/02/2021 

órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Através do presente, tenho a elevada 

honra de passar às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do 

Requerimento n° 08/21, de autoria da Comissão Permanente de Educação, 

que solicita as informações que especifica e que recebeu as assinaturas de apoio 

conforme determina o art. 210 e parágrafos, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa 

Excelência os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

(,)Nt
OTTO FÁBIO FL RES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 143/2021 - SGOV/CAM 

-A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Requerimento n" 08/2021 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 3 de março de 2021. 

A OSIUÃO CO DORES 

ala das Seu 

Reporto-me ao Ofício GPE n° 24/21, protocolado nesta Prefeitura sob o
4.809/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento n° 08/202J, 
de autoria da Comissão Permanente de Educação, o qual mereceu aprovação no Plenário dessa 
Edilidade, tendo por objeto a solicitação de informações sobre os protocolos de retorno às aulits 
no Município de Mogi das Cruzes. `z2 

Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais 
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito 
ao referido autógrafo, bem como encaminho, anexa por cópia, a manifestação prestada pela 
Secretaria de Educação a respeito do assunto em questão. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Francisco Cardoso de Camargo Filho 
Secretário de Governo 

rbm 
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FOLHA
‘(. 

CAI: 275889 Mogi das Cruzes, 26 de fevereiro de 2021. 

Ao DD. Sr! Secretária de Educação 
Rosemeire Tonete de Carvalho 

Cumprimentando - a cordialmente, compete o presente informar a V. Sa. sobre o recebimento do 

processo em referência, em que o n. Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, encaminha o incluso do 

autografo do Requerimento n.9 08/2021, de informação solicitada pela Comissão Permanente de Educação, sobre os 

protocolos de retorno as aulas em Mogi das Cruzes. Pois bem segue informações: 

1. Qual o número exato de alunos sem acesso à internet? 

Informo que, pautado nas informações de Dezembro/2020, os diretores sinalizaram que 2.129 estudantes 

possuem dificuldades graves de interação no Ensino remoto. Isso corresponde a 6,4 % dos estudantes 

matriculados nas escolas Municipais. 

2. A Secretaria Municipal de Educação tem, de maneira publicizada o número de escolas privadas que encerraram 

suas atividades em 2020 devido à pandemia? Se sim, quantas? 

Não temos registro de escolas privadas que encerraram as atividades em 2020. 

3. Quais politicas públicas pretendem adotar para sanar ou mitigar o possível déficit de vagas nas escolas da rede 

publica municipal, causado pelo previsível aumento de demanda? 

Neste cenário, a Secretaria Municipal de Educação, no estudo de demanda, prevê a absorção de um possível 

aumento de alunos, comportando de maneira segura a matricula dentro do setor em que reside a criança ou 

no setor vizinho. 

4. Quais foram às medidas adotadas para adaptar as instalações físicas das escolas de maneira que garanta o 

retorno seguro às atividades presenciais? 

1- Foi criado rígido protocolo de segurança sanitária, que vem sendo referência para os municípios de todo o 

Brasil. O protocolo, bem como o checklist de orientação das escolas, estão disponíveis no site: 

mogidascruzes.sp.gov.br/pages/brigada-da-pandemia-na-educacao. 

2- A Brigada da Pandemia da Educação já vistoriou o conjunto de todas as escolas municipais, identificando 

maior ocorrência de problemas com: ausência de cartazes informativos, ausência de lixeiras com pedal 

nos banheiros e distribuição inadequada de álcool em gel; 

3- A Secretaria Municipal de Educação orientou as escolas para adequação e, do ponto de vista da 

manutenção, estão sendo instalados dispensers de sabão liquido e álcool em gel, além da revisão das 

esquadrias para melhorar a ventilação. 

5. Qual o valor ou equipamentos repassados para rede conveniada tendo em vista as necessidades de adequações 

físicas nos espaços? 
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Considerando o valor per capita comum a todas as entidades subvencionadas que administram as creches, e, 

a elaboração do Plano de Trabalho pelas entidades, conforme as especificidades e necessidades, anexamos os 

valores repassados em 2020 (inicio do ano, parcela de fevereiro/março, abril e janeiro de 2021), em 2020 (de 

maio a dezembro — Decreto de supressão) e os valores atuais para 2021 (fevereiro a janeiro de 2022). 

Registramos também, o índice considerado pelo Município para reajuste das subvenções, neste ano. 

Valores praticados em 2020 

Berçário — R$ 729,75 

2 a 5 anos— R$ 419,00 

Parcial — R$ 265,50 

Valores para 2021 

Berçário — R$ 788,10 

2 a 5 anos — RS 452,50 

Parcial — RS 286,70 

Reajuste de 8,00 % em relação a 2020 

Inflação prevista 3,92 % 

4,08 acima da inflação — Aumento Real 

Manutenção 

Mínimo R$ 1.610,00 

Máximo R$ 3.000,00 por mês, além do valor per capita. 

6. Quantos profissionais de educação estão em estado de comorbidade e estão como grupo de riscos? 

Dos 3011 (três mil e onze) servidores desta secretaria, 770 (setecentos e setenta) estão enquadrados como 

grupo de risco, o que representa 25,6% dos nossos servidores. 

7. Quantos profissionais serão contratados temporariamente para sana o déficit de profissionais? 

Há previsão de contratação temporária, apenas de professores, neste momento, por conta do seguinte 

cenário: 

1- o último concurso público para provimento de cargo efetivo de professores, edital 12/2015, homologado 

em 23 de fevereiro de 2016, teve sua validade cessada em 21 de fevereiro de 2018, e que não houve novo 

processo desde então por conta dos estudos e trâmites para adequação do Estatuto do Magistério que 

definiria nova jornada de trabalho docente, atual Lei Complementar n.9 145 de 07 de agosto de 2019; 
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2- o Concurso público para provimento de professores efetivos, Edital 04/2020 está em andamento desde do 

início de 2020 e na data de 17 de fevereiro de 2021 teve suas provas adiadas para agosto de 2021, com 

previsão de homologação para o último trimestre deste ano; 

3- os docentes pertencentes ao quadro efetivo da Rede Municipal passaram por processo de atribuição de 

classes e/ou aulas em caráter de substituição no inicio de fevereiro deste ano e ainda temos um elevado 

número de classes sem professores, decorrente de vacâncias e afastamentos de diferentes naturezas 

desde o último certamente homologado no ano de 2016; 

4- após sessões de atribuição de classes e/ou aulas em substituição, não há mais professores titulares de 

cargo da Rede Municipal de Ensino interessado nas classes e/ou aulas remanescentes; 

Diante da situação observada, esgotaram-se os meios próprios regulares e ordinários desta 

pasta para suprir as necessidades de docentes, sem recorrer à contratação temporária. Temos a previsão de 

contratar, imediatamente, após os trâmites de costume, 105 profissionais aproximadamente, pois na ausência 

dos docentes poderá acarretar sérios problemas no ensino público do Município 

Diante do exposto, sendo o que nos cumpre sugerimos que o expediente seja encaminhado para 

Secretaria de Governo, permanecendo a v. disposição e daquela para quaisquer outras informações julgadas necessárias. 

Respeitosamente, 

De acordo: Encaminhe-se à Secretaria de Governo, para os devidos fins. 

CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI 
Secretário Adjunto de Educação 

Paulo Marranot-eijo 
Divisão de Legislação e Normas 

Angehnha/DLN 


