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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, nas
dependências da Casa dos Conselhos, situada à Rua dos Metalúrgicos 77,
Centro, às nove horas, reuniram-se os membros deste Conselho parc a
realização de reunião extraordinária. O Presidente Dante José Canella Olivas
iniciou a reunião falando sobre a sua nomeação para Diretor de Educação na
SEMEC deixando em aberto à vontade do Conselho sua permanência ou
renúncia da Presidência. A Conselheira Thaís Lanza se colocou dizendo que
realmente acha mais ético a sua saída já que há conflito de interesses nessas
duas funções, será marcada uma reunião para uma nova eleição. O
Conselheiro Wanduil que pediu afastamento somente da função de Vice
Presidente ainda faz parte do CME compareceu a reunião de hoje se
colocando a disposição para voltar ao cargo de Vice, se for necessário e se for
da vontade da maioria do Conselho. Dante também colocou a situação da
Conselheira Thaís Ornelas e do Conselheiro Hamilton que perderam suas
representações. O Conselho Tutelar está com nova gestão, sendo necessário
fazer a substituição de membros representantes neste Conselho. A
Conselheira Thaís Lanza ressaltou a necessidade de fazer um novo regimento
interno para o CME, conscientizar as peSSoaS num Fórum, a ser planejado,
sobre a importância da participação nos conselhos, o Conselheiro Kleber
concorda e ressaltou também a necessidade de capacitação para tal. O
Conselheiro Wanduil sugeriu que de alguma forma fossem convocados e não
so convidados os funcionários, principalmente dos cargos relevantes de
representação, para participação deste evento e demais acontecimentos que
se fazem importantes para mudança, melhoria e tomada de decisões para a
categoria. Quanto as melhorias o Presidente Dante informou que a reforma da
Escola Lions e prioridade começando pelo prédio, o orçamento saiu no mês de
julho deste ano, a verba para reforma da quadra é outra e sairá posteriormente,
a segunda prioridade para reformas é o CAIC. O Presidente ainda gostaria que
o DIA E fosse implantado para reunião de todos os Diretores de escola com a
SEMEC, somente eles, para que não haja transtorno e falta de pessoal
administrativo neste dia de trabalho. A Conselheira Heloísa França colocou sua
insatisfação com relação à necessidade de preencher mais papéis e distribuir
aos pais observações por escrito que possivelmente eles nem possam

entender, não desmerecendo a necessidade de relatório individual de cada
aluno, o Conselho vê a necessidade de diminuir a burocracia que chega as
escolas já que alguns pedidos e questionamentos se fazem presentes e
repetidos mais de uma vez, sabendo que documentos são importantes e se
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fazem necessários pedimos que a SEMEC analise e se conscientize sobre os
documentos retundantes, no día a dia das escolas as demandas só aumentam
e o ritmo de trabalho está cada vez mais exaustivo. Sobre a informatizaçâo do
Sistema de Ensino o Conselheiro Kleber acha importante e ressalta que isto já
acontece no Estado e SESI, mas há dúvidas a serem esclarecidas de como
será feita a alimentação deste sistema. Sobre a Reestruturação da Rede
Municipal e a situação dos aposentados a SEMEC enviou um ofício resposta
que foi l ido, também os pedidos e resposta ao CMDCA com relação ao Arnolfo
Azevedo e alvarás do Corpo de Bombeiro nas escolas. Alguns conselheiros
que fizeram parte da Comissão para elaboração do Estatuto do Magistério
Municipal vêem a necessidade de reativar as reuniões da comissão já que foi
para votação na Câmara pautas diferentes das elaboradas, promessas de
governo não cumpridas e várias demandas que estão surgindo afetando os
professores, o Conselheiro Wanduil e a Conselheira Heloísa Ferraz lembraram
que a tabela salarial feita pelo Sr. Farouk estava errada e o mesmo se
comprometeu a corrigir, fato que ate hoje não aconteceu, é uma necessidade
que os funcionários tenham acesso a ela e não está anexada nem disponível
no estatuto na Câmara. Enfim, é de consenso entre a maioria dos conselheiros
que o vazamento de informações por parte dos cargos de confiança, gestores e
comissionados está se tornando um hábito que causa transtornos, agitações e
desentendimentos desnecessários no ambiente de trabalho, se fazendo
necessária uma tomada de decisão por parte do Secretário de Educação
responsável pela pasta, observações gerais em reuniões não estão causando
efeito e desagradando os que também não concordam com isso. Nada mais
havendo a tratar, eu, Cláudia Costa, designada Auxiliar Administrativa deste
Conselho, lavrei e assinei a presente ata que após será lida e assinada por
todos os presentes
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