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Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte, às 13 horas e 30 minutos, devido a Pandemia da COVID-
19 e seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde
que prevê o isolamento social, utilizou-se como ferramenta
uma videoconferênciaatravés do MEET para a realização da
reuniãodo Conselho Municipal de Educação, onde participaram
os seguintes segmentos: SEMEC, Poder Legislativo,
Professores da Rede Municipal de Ensino, APMF, Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente, a Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Diretora de Saúde
Daiane dos Santos. Giovana deu as boas vindas ao presidente
deste Conselho e a todos os presentes, passando a fala para o
presidente Vanderlei que deu as boas vindas apresentando a
pauta de hoje: Indicação de um conselheiro para compor o
Comitê Local do PAR;Organização para eleição dos
conselheiros; Esclarecimentos sobre a saída do estágio
probatório e avanço vertical; Possibilidade de retorno às aulas
presenciais para outras turmas; Validade do último concurso;
Expectativa da vacina para os alunos;Outros... Vanderlei
iniciou com o item Outros falando sobre o Plano de Saúde, se
haverá uma tabela de preços para os dependentes fixa. Giovana
explicou que o Plano de saúde faz parte de uma licitação que
está vigente até dia 02 de outubro e conforme a idade e suas
especificações muda-se o valor, mas ainda não se sabe qual
valor será. Vanderlei continuou a fala perguntando sobre a
saída do estágio probatório e o crescimento horizontal.
Giovana explicou que como eram varias as demandas de
duvidas, Giovana encaminhou um documento formalizando
essas duvidas para que cada secretaria sane essas questões,
formalizando as respostas. Quanto a saída do estágio
probatório é automático.Com relação da validade do ultimo
concurso ele não existe mais e este ano não podemos realizar
até o dia 31 de dezembro devido a pandemia. Vanderlei
perguntou com relação a projeção do retorno do 1° e 2° ano.
Giovana reforçou a questão da prudência e segurança que
sempre é discutida e avaliada com a Secretaria de Saúde e com
este Conselho e que até o dia de hoje ainda não há data para o
retorno do 1° e 2° ano. O retorno com o 5° ano, Classe Especial
e Eja foi tranquilo e muito bom, assim foi ampliado para o 3° e
4° a partir do dia 13 de setembro. Vanderlei relatou como será a
vacinação para as crianças a partir de 12 anos. Giovana
explicou que o município segue o Ministério da Saúde e que no
momento não há informações sobre essa demanda para o
município. A conselheira Claudia fez a explanação sobre o
PAR – Plano de Ações Articuladas, onde o município insere
dentro do planejamento questões de obras, de veículos como
ônibus e ano passado findou o PAR 3. Esse ano se iniciou no
novo ciclo do PAR 4, ainda não dá para inserir o planejamento,
há etapas anteriores a esse momento, já foi inserido o Plano
Municipal de Educação e está dentro da fase do diagnostico,
levantando os dados com as escolas e para o acompanhamento
há o Comitê Local do PAR. Os representantes deste conselho
são de vários segmentos como: Diretores, Professores da zona
rural, Coordenadores, Professores da zona urbana, Técnico
administrativo, Conselho escolar, Conselho Municipal de
Educação e Técnico da Semec. Assim, precisamos de uma
indicação para essa representação. Vanderlei se prontificou a
participar, porém não poderá enquanto CME devido a este mês
ter nova eleição do CME e é o último mandato do Vanderlei,
mas enquanto professores pode ser indicado. A conselheira
Juliana se prontificou a participar do Comitê Local do PAR. E
todos de comum acordo sinalizaram a favor desta indicação.
Viviane apresentou que no dia de hoje, 31 de agosto, foi



publicado a aprovação da Readequação do Regimento Interno
do CME, nos termos da Lei Municipal n° 1999, de 17 de
agosto de 2021. Esse decreto será colocado no grupo, após o
termino da reunião. Dentro desse documento no capitulo II,
artigo 6° que fala sobre a organização e composição, cita como
seis representantes dos profissionais da educação da rede
municipal de ensino, estando em consonância com o PME.
Também foi criada uma tabela com o nome dos membros que
assumiram no ano de 2017 e 2019 para verificar quem pode
reconduzir e quem está no final do mandato. Será enviado via
memorando para os segmentos as informações necessárias para
toda demanda. E na semana de 13 de setembro serão realizadas
as reuniões com os profissionais da educação e APMF para
definir os titulares e os suplentes. A professora Edna perguntou
se pode ser reconduzida no CME e Giovana afirmou que sim.
Vanderlei agradeceu a todos. Giovana também falou que é
muito importante a participação de todos, finalizando a reunião
de hoje. Sem mais nada a tratar, eu Viviane Cristina
WantukStawinski, designada para secretariar a reunião, lavrei a
presente, que após lida e aprovada será assinada por mim e
todos os presentes.
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