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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, de 1 

maneira remota, por vídeo chamada aconteceu a reunião extraordinária do 2 

Conselho Municipal de Educação. Estiveram presentes remotamente os (as) 3 

conselheiros (as): Regina Helena Machado Santos, Nivaldo Guidolin de Lima 4 

Filho, Solange Prado Castel, Juliana Montebelo Pazeti, Juliano Pereira Passos, 5 

Nair Paulino Fujita e Rosebelly Nunes Marques, José Ferreira Matos, Viviane 6 

Regina Gimenes Cavalcante, e a secretária dos Conselhos Renata Cristina 7 

Fedrigo. A Presidente Viviane iniciou a reunião dando as boas-vindas aos 8 

participantes e agradecendo o trabalho realizado pelos Conselheiros Regina e 9 

Nivaldo para com o texto do Parecer, Nivaldo faz sua consideração em relação 10 

ao trabalho dizendo que o momento foi de muita reflexão e muito significativo, 11 

principalmente pensando as possibilidades em tempos de Pandemia. A reunião 12 

tinha por objetivo Aprovação de Parecer do Conselho Municipal de Educação, 13 

referente ao Parecer CNE/CP Nº 5/2020, sobre a Reorganização do Calendário 14 

Escolar e de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 15 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19 e Parecer 11/2020, 16 

sobre Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades 17 

Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia.  Horária 18 

mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. Iniciado o trabalho com a 19 

apresentação do documento pela secretária do Conselho Juliana Montebelo 20 

Pazeti, solicitado pela Presidente Viviane, que encaminhou o trabalho solicitando 21 

as considerações apontados pelos conselheiros que já haviam realizado a leitura 22 

prévia do documento, Solange aponta sua primeira consideração em relação a 23 

pesquisa citada na página 9 do documento: “Educação escolar em tempos de 24 

pandemia na visão de professoras/es da Educação Básica elaborada pela 25 

Fundação Carlos Chagas”, a mesma questiona a manutenção desse texto e a 26 

objetividade do mesmo, Regina aponta a importância da pesquisa e dos dados 27 

que a mesma apresenta, Nivaldo pontua a necessidade de trazer a pesquisa 28 

para elucidar democraticamente a posição dos docentes que participaram da 29 

mesma, após explanação o conselho decide manter a pesquisa, também sugere 30 

proposta de texto substitutivo em relação na página 19 do documento onde se 31 

lê: Investimentos nas escolas: “tanto as autoridades locais, como os gestores 32 

escolares, assegurar os investimentos necessários como água, higiene, 33 

lavatórios, máscaras, etc.;” a mesma sugere: “as autoridades educacionais local 34 

devem assegurar estruturas físicas adequadas das escolas promovendo 35 

reformas e reparos necessários. Assegurar aquisição de insumos de higiene e 36 

limpeza e Equipamento de Proteção Individual.” A proposta do texto substitutivo 37 

foi aprovada pelos conselheiros. Sem mais considerações a serem feitas, fica 38 

aprovado o Parecer do Conselho Municipal de Educação referente ao Parecer 39 

CNE/CP Nº 5/2020. Dando continuidade a pauta, Viviane realiza a leitura da 40 

RESOLUÇÃO SME Nº 05, DE 20-07-2020, que Dispõe sobre a formalização e 41 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/08/2020  
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consolidação do trabalho realizado no período de sete a quinze de maio do ano 42 

fluente, pelas escolas municipais no concernente ao replanejamento escolar e a 43 

preparação para o início do período de realização das atividades não presenciais 44 

pelos alunos, a partir do dia dezoito de maio do corrente ano, com a finalidade 45 

de minimizar a necessidade de reposição de aulas de forma presencial e garantir 46 

a sistematização e registro das atividades pedagógicas não presenciais. 47 

Finalizados os pontos de pauta, Viviane segue com os informes realiza convite 48 

para o 24º Encontro Estadual UNCME – SP; pontua que GT Contas após reunião 49 

de trabalho apresentará na próxima reunião ordinária análise das finanças; - 50 

Eleição CME: fica estabelecido grupo de trabalho para compor a Comissão de 51 

eleição remota do CME sendo: Regina, Viviane, Juliana e Renata. Os 52 

conselheiros José Ferreira Matos e Juliano Pereira Passos solicitam 53 

afastamento do Conselho por serem candidatos na próxima eleição. Não 54 

havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às vinte horas e quinze 55 

minutos, eu, Juliana Montebelo Pazeti, secretária do Conselho, lavro esta ata 56 

que, após lida e achada conforme segue assinada pelos presentes. 57 
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