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 Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-

se na Secretaria de Município da Educação, a presidente deste CME, Waléria 

Vargas Busetti, a assessora Maria Aparecida Reyer, a secretária Lílian Maria 

Xavier Machado, o Secretário de Município de Educação, Henrique da Costa 

Bernardelli e o Secretário Adjunto de Município da Educação, Paulo Munhoz. A 

reunião começou com o Secretário Adjunto dando as boas vindas aos membros 

do Conselho e destacando a importância desses dois Órgãos, CME e SMEd 

manterem um contato permanente. A presidente do CME agradeceu a fala do 

Secretário Adjunto e iniciou  solicitando que o Secretário providencia o que 

segue: a) substituição dos representantes dos pais de alunos no CME em razão 

de os atuais membros não puderem se fazer presentes em todas as reuniões do 

Pleno; b) encaminhamento de um titular e um suplente representantes do setor 

administrativo da SMEd; c) informações sobre a cedência de salas de aula de 

escolas estaduais para atenderem alunos do município sem o conhecimento 

prévio do CME. Quanto aos dois primeiros pontos, o Secretário de Educação 

afirmou que tomará as providências para que a SMEd e os pais dos alunos sejam 

representados no CME com a maior brevidade possível e que entende a 

importância da participação do setor administrativo da SMEd na composição do 

Pleno. Em relação à cedência das salas, o Secretário entende que não haveria 

a necessidade de consultar o Conselho de Educação uma vez que se trata 

apenas do empréstimo de salas de aula e que tal decisão se configurou tão 

somente uma questão operacional. A presidente ressaltou que todos os projetos, 

abertura ou fechamento de escolas devem passar pela análise e aprovação do 

CME. A assessora Maria Aparecida pontuou algumas atribuições do Conselho 

Municipal de Educação ao que o secretário afirmou já ter conhecimento sobre o 

assunto. Dando continuidade, a presidente questionou ao Secretário sobre 

alguns problemas relatados pelas escolas em relação às orientações passadas 

pela SMEd quanto ao Calendário Escolar e também como se dará o retorno às 

aulas em relação aos professores que apresentarem comorbidades e não 

puderem retornar às atividades. O Secretário argumentou que esteve 

presencialmente na grande maioria das escolas do município sendo recebido 

pelas direções de forma muito receptiva e estranha o fato de que as direções de 

escola posicionem-se de forma diferente em redes sociais e em grupos de watts 

app, uma vez que durante as visitas realizadas foram apresentadas uma série 



de reparos nas escolas que já se faziam necessários há muitos anos e que, 

segundo ele, não impediriam o retorno às aulas presenciais. Também relatou 

que a SMEd tem recebido denúncias de que algumas direções de escolas 

estariam coagindo os pais a não enviarem seus filhos para a escolas e que a 

SMEd pretende tomar providências nesse sentido. Por fim, o Secretário disse 

estar ciente de que o modelo híbrido de ensino ainda não está sendo implantado 

nas escolas e aguarda as condições para que se efetive, uma vez que todo o 

envio de material necessário já foi encaminhado às escolas.  A presidente relatou 

aos Secretários a situação das escolas de Educação Infantil que tem processo 

de autorização de funcionamento tramitando no CME pela primeira vez e 

informou da impossibilidade dessas escolas serem autorizadas no momento 

atual em razão das visitas fiscalizadoras não estarem podendo ser realizadas ao 

que os Secretários concordaram plenamente. Ainda, a presidente informou que 

o CME pretende emitir parecer prorrogando a autorização das escolas de 

Educação Infantil que já teriam sido autorizadas anteriormente. A seguir, a 

secretária do CME repassou ao secretário algumas solicitações em relação à 

estrutura do Conselho de Educação, como a manutenção do prédio, o conserto 

de janelas, a necessidade de colocação de portão que foi furtado durante a 

pandemia, internet com fibra ótica e o envio de dois notebooks. O Secretário 

disse estar ciente das demandas estruturais do CME e, assim que possível, 

providenciará o solicitado, muito embora demande de verba orçamentária para 

tal. Dando prosseguimento, o Secretário de Educação afirmou que há muitas 

pautas dentro da SMEd que necessitarão do apoio e contribuição do CME como, 

por exemplo a questão dos CPMs não estarem funcionando satisfatoriamente. A 

presidente questionou sobre a emissão dos laudos pela Vigilância Sanitária às 

escolas ao que o Secretário respondeu que os mesmos não estariam sendo 

emitidos, muito provavelmente em razão da grande demanda desse setor. A 

presidente ressaltou a solicitação do CME para que as aulas presenciais só 

retornem após a vacinação de todos os trabalhadores em educação e repassou 

aos Secretários o convite para a participação em uma das reuniões do Pleno do 

CME. O secretário Adjunto agradeceu a presença dos representantes do CME 

colocando-se à disposição para a realização de mais encontros a fim de que 

CME e SMEd trabalhem juntos em prol, da qualidade da educação. Nada mais 

havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente ata que, após lida 

e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. 
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