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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dois,
às quinze horas e quinze minutos, utilizou-se como ferramenta
para esta reunião, uma videoconferência para a realização da
mesma, onde participaram os seguintes segmentos:
SEMEC,Poder Legislativo,Professores da Rede Municipal de
Ensino, APMF das Instituições Municipais, Secretaria
Municipal de Ação Social, Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente,Núcleo Regional de Educação - Área
Metropolitana Norte eSecretaria Municipal de Saúdepara uma
reunião mensal. A Presidente deste conselho Juliana iniciou a
reunião, dando as boas vindas a todos os conselheiros,
apresentando a pauta que tem como objetivo: Eleição para
diretores e coordenadores, atualização do Estatuto do
Magistério e indicação de um membro para a Comissão
Coordenadora e Equipe Técnica responsável pelo
monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação,
em atendimento a Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014.
Juliana explicou que com relação a escolha de diretoresexiste
as duas opções: eleição e indicação. Alguns professores
chegaram até ela questionando o porquêde não ter eleição para
diretores e coordenadores e outra demanda que é sobre a
atualização do Estatuto do Magistério, já que a última foi em
2013.Passando a fala para Viviane, a mesma iniciou com o
Decreto n° 242/2021 que nomeia a Comissão Coordenadora e
Equipe Técnica responsável pelo monitoramento e avaliação
do Plano Municipal de Educação, lembrando que os
conselheiros que representavam esta comissão eram o
professor Vanderlei Roxinski como titular e a professora
TaianaDechristan Molina como suplente. Mas como o
professor Vanderlei não faz mais parte deste Conselho há a
necessidade de se nomear outro membro. Assim, Viviane
perguntou se haviam candidatos para essa representatividade e
a professora Juliana se candidatou. Todos os presentes em
comum acordo aceitaram que Juliana Mattos de Almeida
Pianaro seja o titular representando a Comissão Coordenadora
e Equipe Técnica responsável pelo monitoramento e avaliação
do Plano Municipal de Educação e a professora
TaianaDechristan Molina como suplente. Passando para a pauta
sobre a eleição de diretores e coordenadores, Janete também
lembrou que no documento do Estatuto do Magistério temos as
duas opções: eleição e indicação, falando que irá passar essa
pauta para a Giovana e que com relação a coordenação nunca
foi realizada a eleição, já que a diretora precisa estar em
sintonia para que o trabalho seja funcional e produtivo. Com
relação a atualização do Estatuto também será enviado a
Giovana essa demanda. Viviane falou que estamos em semana
de formação e reuniões e que a Secretária de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer Giovana não pode estar presente na
data de hoje. A professora Andrea falou que como está em
pauta a discussão do Estatuto do Magistério, seria interessante
também verificar quando será pago o avanço da pós-graduação
que está atrasado. O Vereador Roberto Soares falou que
gostaria de saber a opinião dos membros deste Conselho
quanto a eleição e indicação de diretores. Janete explicou que
essa eleição tem um regimento interno, pois já tivemos eleição
no município. O direito a voto é dos funcionários concursados
e comunidade, onde cada aluno equivale a 1 voto na família.
Viviane também explicou que para a eleição os pré candidatos
a eleição realizam um Plano de trabalho a ser apresentado a
todos os interessados. Juliana relatou que alguns professores
falaram sobre a eleição como ato de democracia, sendo que é
diretora de um CMEI por indicação e vê que ambos os lados
são válidos, já que a competência deve haver em ambos os



casos. A professora Monique relatou que acredita ter muitos
pontos positivos na eleição como elaboração do plano de
trabalho, autonomia maior, não haver medo para propor um
projeto diferente, ter uma gestão mais democrática e apresentar
bons projetos com maior esforço em por em prática, já que
pode haver mais de uma chapa. Janete enfatizou que não
entende a questão do medo, tanto para a eleição quanto para a
indicação, se há um bom projeto o ideal é apresentar a todos os
interessados e colocar em prática, pois vivemos num município
democrático, onde todos podem demonstrar e realizar seus
projetos, utilizando sempre o bom senso. Roberto concorda que
através de eleição a diretora poderia ter maior liberdade de
trabalho. Janete disse que já passou por eleição e por indicação
e que a postura de trabalho profissional deve ser a mesma.
Viviane falou que com relação as demandas de hoje, todas
serão apresentadas para Giovana, pois dependem de
estudos.Juliana agradeceu a presença de todos. 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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