
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

                                   CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                              

Ata nº 01/2020/CONSEME

Aos  quatro dias  do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas na sala de reuniões
da Casa dos Conselhos, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação
CONSEME,  com  a  presença  dos  conselheiros:  Salete  Maria   Colle  ,  Sandra  Regina
Backes, Edenilton da Silva Muniz, Maristela Faccio, Nadia Fantini,  Maria Ester Menegas-
so, Graciane Carneiro de Oliveira  e a  assessora técnica e secretária do CONSEME Rita
Thibes. A presidente professora Maria Ester iniciou agradecendo a presença de todos, e
desejando um ano de muitas realizações, dando início aos trabalhos colocou em discussão
as atas  10 e 11/2019 do CONSEME que não foram aprovadas devido à necessidade de
correções ortográficas, ficando assim para próxima reunião. A leitura do expediente cons-
tou de: Ofício CEE solicitando ao CONSEME atos autorizativos das unidades escolares de
Balneário Camboriú. Convite para cerimônia de inauguração da nova sede Anglo Central,
Solicitação de resposta ao ofício 03/2019/Conselho Escolar Sementes do Amanhã. Ofício
nº 001/2020 Departamento de Desenvolvimento Educacional solicitando parecer Projeto de
Capacitação para Manipuladores de Alimentos, o qual foi repassado a conselheira Gracia-
ne de Oliveira para análise e apresentação de relatório a plenária na próxima reunião. O
ofício do CEE foi encaminhado para Secretaria de Educação para ser respondido e posteri -
ormente encaminhado pelo CONSEME ao CEE. Será encaminhado ofício ao Conselho Es-
colar respondendo sobre os espaços livres nas salas de aulas. Presidente solicitou a câ-
mara de educação infantil que faça revisão completa da resolução 03/2017 e apresente
possíveis alterações para aprovação da plenária na próxima reunião. Na palavra livre Ma-
ristela falou sobre  a necessidade da realização da conferência municipal de educação,
disse que elas precisam ocorrer com intervalo de até quatro anos entre elas, com objetivo
de avaliar a execução do Plano Municipal de Educação – PNE. Reforçou a necessidade da
participação do CONSEME conforme previsto na Lei nº3862,de 18/12/2015 no art. 5º que
diz que a execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramen-
to contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias: Secretaria de
Educação, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e Conselho Municipal de
Educação, desta forma  solicitou a participação dos conselheiros na organização e realiza-
ção da conferência. Todos se colocaram a disposição e após reunião com colegiado da
educação serão repassadas informações ao conselho. Salete falou sobre uma denuncia no
NEI Ariribá relacionado ao número de alunos e professores em sala de aula. Será encami-
nhado ofício para constatação de referida denuncia. Maria Ester  e Salete participaram da
palestra promovida pela secretaria de educação a respeito da nova BNCC, Rita disse que
encaminhou e-mail em resposta a solicitação do CEE sobre a BNCC do município. Rita fa-
lou sobre a participação na palestra de abertura do ano letivo da rede municipal e da pales-
tra motivacional com om filósofo Leandro Karnal. Sobre as vistorias nas escolas de educa-
ção de infantil privadas a presidente disse que elas acontecerão após a revisão e aprova-
ção da Resolução 03/2017. A próxima reunião do CONSEME ficou acordada para o dia 25
de março 2020 . Nada mais a tratar,  encerrou-se a reunião, cuja ata será enviada por e-
mail, e se aprovada assinada pelos presentes na próxima reunião em comum acordo entre
os conselheiros presentes.

CASA DOS CONSELHOS
Rua 1822, nº 1510, esquina com marginal leste , Centro
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