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Ata nº 04/2021/CONSEME

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, as nove horas e trinta minutos
realizou-se  a  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Educação  –  CONSEME,  de
forma remota, Link meet.google.com/dzh-bncw-hkb. Esta reunião foi presidida por Maria
Ester  Menegasso  presidente  do  CONSEME,  contando  com a  presença  dos  seguintes
conselheiros: Ana Paula Neumann, Rita de Kácia Favretto Thibes, Mirella Padilha, Sandra
Barros, Dayane Regina Masselai, Sônia Garcia, Nilo Passos, Arilton Geraldo Rosa, Paulo
Edson Cavalcanti de Oliveira, Luciene Cristine Vieira, Graciane Carneiro de Oliveira, Salete
Maria  Colle,  Cristian  Moura,  Elenara  Busanello  Veiga,  Mari  Stella  Gervásio,  Jucélia
Barcelos Martins, Dione Izabel Wippel  e representante da secretaria de educação Tania
Mara Fernandes Marques. Agradecendo a presença de todos a presidente Maria Ester deu
início  a  ordem do  dia  indicando  que a  1ª  secretária  do  CONSEME Sônia  Garcia  e  a
secretária  executiva Rita  Thibes secretariassem a reunião,  colocada em votação a ata
03/2021/CONSEME  foi  aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  O
expediente  constou de:  Memorando 26.455/2021 da SED em resposta  as  informações
solicitadas pelo CONSEME, referentes números de alunos da educação infantil e fila de
espera; Ofício 001/2021 Conselho Escolar do CEJA, dando ciência ao conselho sobre o
diagnóstico  realizado  pelo  departamento  pedagógico  da  SED.  Na  sequência  Graciane
como relatora do Parecer da Instrução Normativa 01/2021 que estabelece normas para a
certificação  dos  projetos  encaminhados  ao  CONSEME  apresentou  a  mesma  para
apreciação e votação da plenária. Após considerações dos conselheiros, o Parecer  e a
atualização  da  instrução  normativa  01/2021  foram  aprovadas  pelos  conselheiros
presentes. Dando seguimento a pauta a secretaria Rita fez leitura da alteração proposta no
regimento  interno na última reunião,  no  capítulo  II,  art.  4º  que fala  da  composição do
conselho,  membros  titulares  na  letra  d)  1  representante  dos  servidores  técnico-
administrativos  das  escolas  básicas   públicas,  eleitos  por  seus  pares  foi  identificado
(assistente  administrativo  e  administradores),  bem  como  na  letra  k)  1  representante
municipal dos especialistas em educação eleito por seus pares ( supervisor e orientador
educacional).  E  acrescentado  §1º  Sempre  que  um  conselheiro  deixar  de  integrar  o
segmento  que  representa,  deverá  ser  substituído  pelo  suplente  ou  por  um  novo
representante  indicado/eleito  por  sua  categoria.  Todos os  conselheiros  aprovaram e  a
mesma será encaminhada para assinatura digital(devido a pandemia a reuniões continuam
online)  e  em  seguida  encaminhada  para  promulgação  do  decreto  e  publicação.  A
presidente Maria Ester designou comissão eleitoral que será responsável pela eleição do
CONSEME  mandato  2021/2022  conforme  Portaria  Conseme  01/2021  com  a  seguinte
composição;  Presidente:  Rita  de Kácia  Favretto  Thibes,  membros:  Taís  Renata  André,
Francielly Raquel Viana e suplente Patrícia Humehuk. A seguir a Presidente Maria Ester
instaurou  câmara  do  FUNDEB para  análise  das  prestações  de  contas  dos  meses  de
janeiro  a maio do exercício  2021,  sendo que esta câmara deverá reunir-se,  analisar e
apresentar parecer para plenária do CONSEME na próxima reunião, sendo constituída
pelos  conselheiros:  Dayane,  Graciane,  Mirella,  Ana  Paula,  Arilton  e  como  suplente
conselheira  Mari  Stella. Na  palavra  livre,  Salete  solicitou  ao  conselho  analisar  a
possibilidade ou orientar no sentido do dia 19 de julho (segunda-feira) ser considerado
ponto facultativo, visto que 20 é feriado (aniversário da cidade) e de 21 a 23 de julho
recesso  escolar.  A  Presidente  comunicou  que  apenas  o  Prefeito  e  a  Secretaria  de
Educação possuem autoridade para esse fim, mas solicitou que a Secretaria de Educação
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se posicione em relação a este dia, através das pessoas presentes na reunião, Mirella,
Ana,  Sandra,  Tânia e Sônia.  Luciane solicitou qual  dos conselheiros poderiam realizar
leitura e parecer pedagógico em relação ao projeto Programa Escola Resiliente elaborado
pelo Rotary. O conselheiro interessado pode entrar em contato com Luciane no particular.
Jucélia informou que o CEJA atende 3 períodos os alunos (manhã, tarde e noite) e possui
apenas 1 supervisor, ficando sobrecarregado com as demandas, sendo necessário mais 1
supervisor para maior suporte ao pedagógico. Por ser assunto de gestão, a Presidente
Maria Ester repassou para Mirella, Sandra e Ana a análise e devolutiva dessa solicitação
para  o  CEJA  e  CONSEME.  Dayane  informou  que  muitos  professores  buscaram  e
solicitaram listagem para saber qual ordem de classificação os mesmos ficaram ao pedir
licença  Mestrado  e  Doutorado,  os  pedidos  não atendidos,  então Dayane pediu  a  Ana
averiguar essa questão. Na sequência Dayane solicitou informações a Ana, sobre o TAC
renovado pelo Prefeito, onde o Concurso Público deverá acontecer até dezembro de 2021.
Ana informou que já foi solicitado a administração a realização do Concurso e sobre o TAC
verificará. Finalizando a secretária executiva Rita informou que será enviado solicitação via
1Doc por esse Conselho o relatório de visitas técnicas para o Departamento de Educação
Infantil,  visto  que  não  foi  acrescentado  na  última  pauta  e  solicitado  pelo  conselheiro
Edenilton.  A próxima reunião do CONSEME que será realizada no dia 03/08/2021. Não
havendo mais nada havendo a tratar, eu Sônia Garcia 1ª secretária do conselho lavrei esta
ata que será enviada por e-mail, e se aprovada assinada digitalmente pelos conselheiros
presentes. 
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