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ATA DA REUNÉO CME

Ao dezesseis de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se os
membros deste Conselho pela plataforma Meet para a realização de Reunião
Ordinária. Devido à pandemia as demandas nas escolas estão demasiadas e reuniões
precisaram ser canceladas, hoje estão presentes o Presidente Kleber de Carvalho e
os conselheiros Fábio Simas, Thaís Lanza, Andrea Bessa e Suely Salott i ,  a
conselheira Maria Clarice tentou entrar, mas não conseguit-r conexão, Heloísa Ferraz
justi f icou ausência e os demais não se manifestaram. 'O Presidente abriu a reunião
ressaltando que a baixa part icipação dos membros prejudica muito a eficiência do
Conselho, quando se fala sobre o assunto salário e piso salarial chamam o mesmo de
Sindical ista, ïhaís Lanza lembra que já foi muito pior, nos últ imos anos no Conselho
tem se fa lado mui to  mais de qual idade de ensino do que remuneração,  o assunto vem
à tona porque uma coisa acaba afetando a outra. Quanto às reformas na escola Lions
houve f inalmente um desfecho posit ivo, apesar das questões pendentes, um check l ist
é fundamental para nortear as visitas nas escolas em obras. A conselheira Thaís não
estará no próximo mandato como ti tular então lembra que o mesmo pode apreciar e
deliberar, mas não pode dar um parecer técnico sobre reformas, os conselheiros
visitam como apreciadores não julgadores. A diretora da escola Lions, Andrea Bessa,
disse que recebeu um laudo do engenheiro responsável no f inal da obra avaliando
como tudo de acordo, mas não estava, o check l ist do Secretário Mário era bem mais
completo e mostrava situações a serem corrlgidas. A Diretora Suely Salott i  coloca que
este foi um dos melhores mandatos do CME que part icipou, coisas importantes foram
realizadas e se não fosse o cronograma tão apertado nas escolas teria conseguido
part icipar mais. O Presidente Kleber constata que diante das mudanças causadas pela
pandemia faltou capacitação digital e tecnológica aos professores, a orientação oficial
do como proceder no caso dos alunos fantasmas não chegou ao CAIC, mas a Diretora
Suely repassou a seguinte informação: devem fazer busca ativa quinzenalmente,
chamada virtual, conferência da quantidade de atividades semanais realizadas,
anotações, teleíonemas, mensagens, visita aos domicíl ios, entrega física de
atividades, enfim todo possível, se não houver retorno fecha-se a busca ativa e
comunica o Conselho Tutelar, tudo registrado em Ata. Os pais que não t inham internet
t iveram a opção de buscar as atividades físicas aos seus f i lhos e também tiveram que
assinar ata, os pais são os responsáveis legais pelos seus f i lhos e devem ser
notif icados segundo o ECA. A Rede Estadual determinou que os alunos que não
tiveram rendimento mínimo também serão aprovados por progressão automática, na
Rede Municipal isto será definido hoje, os nomes já foram repassados à SEMEC.
Thaís ressalta que segundo a LDB o ensino deve ser adaptado às regiões e situaçôes
adversas porque o ideal não existe, a preocupação não é só com a part icipação, mas
com a aprendizagem do educando, nesta situação de pandemia deve ser visto como
natural o aluno ser aprovado com acompanhamento e reÍorço. Na volta às aulas
presenciais cada escola deve realizar seu projeto de recuperação tentando minimizar
os efeitos do ensino à distância. O Presidente lembrou que é atr ibuição do CME
acompanhar os demais conselhos da educação FUNDEB e CAE, em parceria todos
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trabalham melhor, a correção do Piso Salarial do Magistério é um exempto de
conquista dos Conselhos. A renovação do CME foi uma luta grande que se iniciou em
Junho e só se resolveu agora em Dezembro, na segunda quinzena de Janeiro faremos
a posse dos novos conselheiros e eleição para os cargos. Na atr ibuição de aulas
houveram algumas dúvidas e o cri tério para as escolas de tempo integral, não f icou
claro. Professores que não foram desligados estão participando das escolhas. A
Diretora Suely declara que o secretário Mário estava fazendo um planejamento bem
detalhado das ações em todos os sentidos, porí im com SLa'saída repentina muita
coisa ainda não foi concluída, o novo Secretário Prof. Farouk deve se inteirar sobre
todos os fatos. Existe um planejamento por parte da SEMEC para o cumprimento de
metas e acompanhamento das ações para o Plano Municipal de Educação? pergunta
da Diretora Suely. Registrando só para constar que no momento o COMADAAM,
comitê intersetorial contra a COVID-19 criado a pedido do CONSED em junho de
2020, está parado. Nada mais havendo a tratar, eu, Cláudia Costa, designada Auxil iar
Administrativa, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes será
assinada pelo Presidente.


