
 

 
 

ATA N°66. Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove horas, realizou-se a 

reunião ordinária do CME, por meio remoto, sendo presidida pela presidente Alessandra Gongora 

dos Santos.  A presidente abriu a reunião agradecendo a participação de todos. A sessão virtual 

contou com a presença dos seguintes conselheiros: Efetivos: Alessandra Gongora dos Santos, Ana 

Marta Dutra Dias de Matos, Ana Paula Azevedo de Oliveira, Cristina Fantana, Eliane Aparecida 

Santos da Silva e Lívia Neto Teixeira; Suplentes: Fabiana Duarte e Gislene Aparecida Oliveira Souza  

A Conselheira Bianca Ribeiro de Oliveira Vale, justificou sua ausência. Prosseguindo, foi feita a 

leitura da ata anterior que foi por todos aprovada. Em seguida, a Presidente do conselho apresentou 

as respostas referentes aos ofícios nos 005/2020 e 006/2020 enviados por este colegiado ao 

Gabinete do Prefeito e Secretaria de Educação respectivamente, onde o Conselho solicitou 

informações em relação às medidas administrativas e pedagógicas que o Município está 

desenvolvendo para garantir padrões de qualidades essenciais a todos os estudantes submetidos a 

regimes especiais de ensino nesse período de Pandemia da Covid-19: Conforme ofícios recebidos 

“as atividades escolares estão acontecendo de forma não presencial com entrega de apostilas 

quinzenais distribuídas pela Secretaria de Educação aos alunos em horários estabelecidos pela 

direção da escola e atuando de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. E os professores 

estão atuando no sistema Home Office de acordo com as turmas e cumprindo seus horários 

estabelecidos pela equipe pedagógica, utilizando recursos tecnológicos, como vídeo aula, 

plataformas virtuais, redes sociais e correio eletrônico”. Quanto à carência no quadro de funcionários, 

há carência de professores na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, conforme números 

apontados nos documentos. A carência se dá tendo em vista vagas reais por exoneração, 

aposentadoria e afastamento por licença médica. Os processos encontram-se na Secretaria de 

Controle Interno aguardando parecer quanto à relação da carência de professores, área de atuação 

e escola onde há essa carência. Em relação aos equipamentos tecnológicos e acesso à internet nas 

escolas, já foi encaminhado um pedido para aquisição desses equipamentos no setor de compras e 

licitações. No que diz respeito à estrutura física das escolas municipais em um possível retorno das 

atividades presenciais, estão aguardando a reforma da Escola Municipal Irene Ney Leite e Escola 

Municipal Maria Serrat Soares e a adequação nas salas de aula, com abertura de janelas, na Escola 

Municipal São João Batista. Através desses documentos, este Colegiado foi informado ainda que o 

Secretário de Obras já realizou a visita técnica. No que refere à participação das famílias no 

processo de ensino-aprendizagem, a informação foi de que as mesmas aderiram 95% em relação às 

entregas de apostilas e kits de alimentação, gerando um retorno positivo. Após ciência das respostas 

constantes nos documentos apresentados, os Conselheiros fizeram alguns apontamentos. A 

Conselheira Lívia ressaltou a necessidade de serviços de manutenção das escolas, o que não houve 

nesse período em que as aulas presenciais estão suspensas. A sugestão da Conselheira é de 

aproveitar o tempo que resta desse ano para esse trabalho de manutenção das escolas. A 

Conselheira Gislene colocou da sua impressão em relação ao funcionamento da educação, que é a 

de descaso. A Conselheira Ana Paula também expressou sua preocupação em relação ao retorno às 

aulas no próximo ano, já que a educação sofrerá uma transição por conta da mudança de governo 

devido às eleições. A Conselheira Fabiana manifestou-se em relação ao transporte escolar, 



 

 
 

sugerindo que o aluno estude no seu bairro, diminuindo assim, o número de alunos que 

necessitariam utilizar o transporte escolar. Sobre o retorno às aulas presenciais para o ano que vem, 

alertou ainda das licenças médicas que ocorrerão por conta da não possibilidade de retorno ao 

trabalho por parte de muitos profissionais, devido a problemas de saúde. A Conselheira Ana Paula 

ressaltou que a regularização do transporte tem que ser feita pelo Prefeito e que deverá ocorrer o 

concurso público, pois o Ministério Público já está solicitando. A Conselheira Lívia sugeriu 

recomendar que a Educação Infantil seja a última a retornar com suas atividades presenciais. A 

Conselheira Ana Paula sugeriu ainda que seja em sistema de rodízio, com horário reduzido. Diante 

de todos esses relatos e preocupações desse colegiado, a Presidente evidenciou a necessidade de 

ação desse Conselho no sentido de provocar o poder público a se preparar para a volta às aulas. 

Assim, uma recomendação em relação ao planejamento de medidas e estratégias para 

implementação do processo de reabertura das escolas no ano de 2021, será enviada à Secretaria 

Municipal de Educação, no sentido de recomendar o que é essencial para o funcionamento das 

escolas, priorizando as funções que garantam a segurança e a integridade dos alunos. Uma reunião 

com o Secretário de Educação, juntamente com o Secretário de Obras, também será marcada para 

que possam esclarecer sobre o andamento dessas obras, já que até o momento nada foi feito. Em 

relação a essa recomendação que será montada, a presidente propôs ainda que os Conselheiros 

compartilhem as ideias no grupo de WhatsApp para que todos possam ter ciência e opinar. 

Finalizando, será solicitada através de ofício para a Secretaria de Educação, cópia do calendário de 

2020 com as devidas adequações devido a Pandemia da Covid-19, para ciência desse colegiado. A 

Secretaria Municipal de Educação enviará o carro com motorista para recolher a assinatura dos 

conselheiros reunidos em sessão virtual. Sem mais para o momento, eu, Eliane Aparecida Santos da 

Silva, registro a presente ata que, após lida e aprovada, segue devidamente datada e assinada. 

Comendador Levy Gasparian, trinta de setembro de dois mil e vinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


