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ATA DA REUNÉO CME

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação no dia vinte e dois de
setembro de dois mil e vinte e dois, às th. A reunião foi real izada de maneira híbrida, com
o intuito de aumentar o quórum por parte dos membros do CME. Estiveram presentes,
presencialmente, o Presidente do CME Profs Kleber de Carvalho, João Bosco Ferreira
Rodrigues, Nilciara Aparecida Santos Mariano, Michele Diniz da Sitva pizzi e Ana Maria de
Oliveira Santos; optaram por part icipar da reunião online os conselheiros Fábio Dimas
Simas, Célia Regina Marcos dos Santos e Dalva Alves Ferreira. A conselheira Luciana
Crist ina da Silva justi f icou sua ausência, os demais não justi f icaram. Aberta a reunião o
Profe Kleber iniciou explicando que o período de vigência dessa composição do CME se
encerra no mês de dezembro de dois mil e vinte e dois. Ressaltou a importância do
Conselho iniciar o processo de renovação de maneira organizada fazendo a divulgação e o
chamamento nas redes sociais, sol icitando também, para as Unidades Escolas a indicação
de Professores que se dispõe a part icipar ativamente do conselho e que os atuais
conselheiros indiquem representantes da sua própria categoria, a f im de que o CME
mantenha uma certa autonomia nos segmentos que não são, necessariamente, de
indicação da SEMEC. Dentre as atr ibuições do CME está o de acompanhar a abertura,
mudança de endereço de colégios part iculares no segmento da Educação Infanti l .  Foi
sol icitado pela SEMEC um parecer do CME para a alteração do endereço do Colégio São
Miguel, após a verif icação de responsáveís por outros órgãos. O Presidente Kleber de
Carvalho acompanhou a Supervisora da SEMEC, Maria, na visita à Escola. Segundo a
observação do Profs Kleber, de acordo com o que lhe cabe, estava tudo correto para que

haja a mudança de endereço e o parecer favorável do CME foi protocolado na SEMEC, para
que possa ocorrer a mudança de endereço no Diário Oficial.  O Profe Kleber relembrou aos
membros, uma das atr ibuições do CME, que é o acompanhamento dos outros conselhos da
Educação. Leu a PORTARIA Ne 161, DE 08 DE SETEMBRO DE 2O22 do CACS-FUNDEB e

comunicou o resultado da eleição para a presidência, sendo eleita a Sra Maria Clarice

Silveira Rocha. Comunicou também, a f inal ização do processo de Renovação do Conselho

de Alimentação Escolar - CAE, faltando apenas a eleição da presidência e vice-presidência
que acontecerá na Casa dos Conselhos, dia 26 de setembro de dois mil e vinte e doís e será

enviada as atas necessárias à Secretaria, permit indo assim, que a SEMEC dê continuidade

na documentação exigida pelo PNAE. Em relação ao pagamento do piso do magistério o

Secretário da Educação emit iu uma nota oficial informando que dos 33% facultado pelo

Governo Federal, L0% já havia sido concedido ao funcionalismo público no início do ano,

faltando apenas 23% e que em setembro ele faria uma análise do orçamento para ver a

viabil idade da concessão de algum percentual para reajuste. O CME apontou a importância

do CACS-FUNDEB de acompanhar a análise desse orçamento, não eximindo o CME dessa



CoNSELHO MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO DE CRUZETRO
Criado pefa Lei ne 27091L993

Alterado pela Lei ne 4548120t7

atribuição. Foi colocado a necessidade de uma pesquisa junto aos professores das escolas
municipais de Cruzeiro sobre o HTPC voltar para durante a semana. O objetivo é de
melhorar a qualidade desse momento pedagógico, QUê, está escasso, dif icultando o
alinhamento necessário da SEMEC/Escola/professor. euestionou-se o sábado let ivo,
levando-se em conta que essa mudança deu-se para que o HTPC pudesse acontecer uma
única vez por mês, trocando-se, em média, 7 horas semanais por 4 horas mensais. O
conselheiro Fábio acha importante retornar o HTPC semanal devido à alta demanda e
necessidade de formação contínua dos Professores. A conselheira Célia apoiou a opinião
do Profe Fábio Simas. O Presidente solicitou o e-mail de todas as UE's para enviar pesquisa
através do formulário Google, com o intuito de saber a opinião dos professores e gestores
referente a esse retorno, mas ressaltou que ainda será discutido com o Secretário da
Educação apresentando a opinião de todos os envolvidos. No caso do "sábado let ivo" o
Presidente esclareceu que este, permanecerá devido o Calendário de 2023 já contar com
os sábados. O Profe Kleber apontou a importância da atuação, dinamismo e
questionamento dos Conselheiros quando iniciar a revisão do Estatuto do Magistério. Em
relação a Qualidade do Ensino foi enviado Ofício para a SEMEC solicitando o número de
absenteísmo e evasão escolar pós pandemia para acompanhamento do CME juntamente

com CMDCA. Os conselheiros sol icitaram visitas nas escolas para verif icar o que constam
em suas atr ibuições, como parceiros na busca de soluções. Alinhamentos feitos e nada
mais havendo a tratar, eu, Profs Andrea Bessa Puccini, designada Auxil iar Administrativa

deste Conselho lavrei a presente ata que após l ida e aprovada por todos os presentes será

assinada pelo Presidente.


