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Aos dezoito dias do mês e agosto de dois mil e vinte,
reuniram-se, por videoconferência e em virtude da Pandemia da
COVID-19, os conselheiros Lisiane Kisner Silveira Torres, Rejane
Magano, Ana Cristina Garima Jacques, Ana Cláudia Moraes
Costa, Bárbara Bauer Silva, Gionara Tauchen, Vínicius Kercher da
Silva, Tânia T. Clarindo, Sandra Rejane de Ávila e a assessora
técnica Jaqueline Micelle, presididos pela conselheira Waléria
Vargas. Ausentes, por motivos justificados, a secretária Lilian
Xavier Machado e as conselheiras Rita de Cássia Madruga e
Suzane Barros . A reunião começou com a leitura e aprovação da
ata nº21 de 2020. A seguir, a presidente informa a todos que
não obteve resposta da SMEd em relação ao ofício de nº16
emitido pelo CME, cujo teor diz respeito a denúncias recebidas e
enviadas aquela secretaria. A presidente solicita também, que
se necessário for visitar in loco essas instituições alvo das
denúncias , que outro conselheiro a represente visto que ela se
encontra no grupo de risco da pandemia da COVID 19. A
conselheira explica a todos que o CME recebeu ofícios enviados
pelo Secretário de Município da Educação, o senhor André
Lemes solicitando autorização para que alguns professores
assumam, de forma interina, a direção de escolas. Essas escolas
teriam eleições para direção no mês de março, mas devido à
pandemia da COVID 19, isso não se concretizou e que as

próximas eleições para direção de escolas ocorrerá em 15 de
dezembro do corrente ano. A presidente questiona se todos os
conselheiros concordam com essa solicitação do Secretário e a
resposta foi positiva. A assessora técnica esclarece a todos
presentes que o trabalho burocrático é realizado por ela e pela
secretária do CME e que analisam a solicitação de ofícios
pedindo autorização para direção de escola, conferindo
documentos desses profissionais e se a escola tem autorização
de funcionamento; após esse trâmite, concedem essa
autorização e que repassam ao pleno tudo o que foi emitido ou
recebido pelo CME durante o interregno entre reuniões e que
muitas vezes, devido à urgência da solicitação, respondiam de
imediato. Quando encontram algum problema ou algo que fuja
de suas competências, encaminham à presidência. Ainda, que
essas autorizações não poderão ser dadas até o dia da próxima
eleição para direção de escolas porque a posse dessas novas
direções ocorram no começo do próximo ano. Então, os
conselheiros concordaram que sejam dadas autorizações até a
posse das novas direções de escolas. A presidente entende que
todos os ofícios e documentos recebidos pelo CME devam ser
compartilhados imediatamente com todos conselheiros antes de
serem respondidos. A conselheira Tânia entende o processo
explicado pela assessora, mas que nesse momento julga ser
importante esse compartilhamento para que os conselheiros
percebam a dinâmica do trabalho realizado. O pleno concorda
com a presidente e a partir dessa reunião, todos os documentos
recebidos pelo CME serão enviados a todos os conselheiros
antes de serem respondidos. Dando continuidade à pauta, a
conselheira Gionara faz a leitura final do Parecer de nº 2 de
2020 a ser exarado pelo CME. Após a leitura, o parecer foi
aprovado por unanimidade. A presidente e todos os conselheiros

expressam alegria com mais um trabalho concluído com êxito. A
presidente informa que o conselho já tem mais dois membros e
que serão apresentados pelo Secretário André em reunião a ser
agendada. Esgotada a pauta da reunião e nada mais havendo a
tratar, eu, Jaqueline Micelle, lavro a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada por mim e pela presidente.
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