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Requerimento n° 631-2021 do Vereador Eduardo Nascimento
Assunto – Solicitando à Diretoria Regional de Ensino de Marília informações sobre a
implantação do ‘Sistema de Informação e Monitoramento da Educação - (SED)’ para
Covid19, o qual visa monitorar os casos suspeitos e confirmados de coronavirus entre
alunos, professores e funcionários das unidades escolares, inclusive das escolas
municipais e das particulares de todo o estado de São Paulo no ano letivo de 2021. No
ensejo, solicitamos ainda informar se no município de Marília o SED já está em
funcionamento e se além das escolas estaduais, as municipais e particulares de Marília
também já estão incluídas no referido sistema. É indubitável a importância do
funcionamento do SED para comunidade mariliense, pois ele contribui para o controle do
Covid19 dentro das unidades escolares.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília

Considerando que, o objetivo do SED é consolidar os dados e
informações relativos à incidência de Covid-19 na comunidade escolar e contribuir com as
estratégias de prevenção e controle da doença dentro da escola;
Considerando que, o SED também permitirá registrar casos de problemas
ligados à saúde mental dos funcionários da educação e alunos;
Considerando que, o SED contou com a parceria de especialistas da
saúde em sua construção. Uma das funcionalidades é apontar os endereços das
Unidades Básicas da Saúde mais próximas das escolas, caso seja necessário fazer
encaminhamentos;
Considerando que, com o SED é possível fazer o registro de casos
suspeitos e confirmados de coronavírus, com detalhamento de quais sintomas se
manifestaram, indicação da realização e resultado de exames, período de isolamento
domiciliar e com quais pessoas a pessoa teve contato dentro da escola, entre outros
dados.

R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício à Diretoria Regional de Ensino de Marília informações sobre a
implantação do ‘Sistema de Informação e Monitoramento da Educação - (SED)’ para
Covid19, o qual visa monitorar os casos suspeitos e confirmados de coronavirus entre
alunos, professores e funcionários das unidades escolares, inclusive das escolas
municipais e das particulares de todo o estado de São Paulo no ano letivo de 2021. No
ensejo, solicitamos ainda informar se no município de Marília o SED já está em
funcionamento e se além das escolas estaduais, as municipais e particulares de Marília
também já estão incluídas no referido sistema. É indubitável a importância do
funcionamento do SED para comunidade mariliense, pois ele contribui para o controle do
Covid19 dentro das unidades escolares.
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Requeiro ainda, na forma regimental, do deliberado sejam encaminhadas
cópias para o Sindicato dos Servidores Municipais de Marília, Associação dos Servidores
Municipais, Apeoesp, Associação de Escolas Particulares, Sindicato de Escolas
Particulares, Associação Municipal de Professores.
S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
Eduardo Nascimento
Vereador - PSDB

