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   Ata da 1ª Reunião Ordinária de 22/09/2020 1 

Realizada ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e 2 

vinte minutos através do aplicativo “Google Meet”, a primeira Reunião Ordinária do Conselho 3 

Municipal de Educação, por videoconferência, em virtude da Pandemia do COVID-19, com a Vice-4 

Presidente do Conselho Tarles Regina Leandro da Silva Koyama e a presença dos seguintes 5 

CONSELHEIROS: 1- José Hélio da Silva, 2- Vanessa Rodrigues Pereira da Silva, 3- Graziela 6 

Cristina de Oliveira Holmo, 4- Emília Claudia de Carvalho, 5- Sandra Ortiz, 6- Eduardo Galhardo, 7 

7- Silvio Luís de Carvalho, 8- Rosimeire dos Santos, 9- Isaura Silva Leopoldo, 10- Vanda Eda 8 

Leme Palma, 11- Marlene Barchi Dib, 12- Dulce de Andrade Araujo, 13- Sérgio Domingos Vieira, 9 

14- Flavia Danieli de Souza, 15- Thiago Corado, 16- Marluce Valente, 17- Ivone Mariza Depole, 10 

18- Eleusa Garcia Vilela, Kenia Vaz, 19- Luciana Zollner. CONVIDADOS: 1- Rone Cristina 11 

Oliveira, 2- Carolina Camargo. JUSTIFICATIVAS: 1- Maria Beatriz Alonso, 2- Fábio Henrique 12 

Martins da Silva. Pequeno Expediente: Correspondência recebida: Parecer da visita dos 13 

Conselheiros à Instituição Pulo do Gato. I – ORDEM DO DIA: 1.1. Apresentação prévia do 14 

Orçamento para o ano de 2021; 1.2. Informações referentes ao plano de retomada às aulas de 15 

forma presencial; 1.3. Constituída a Comissão para o acompanhamento do Processo de 16 

Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2021: a) Prorrogação do Processo Seletivo; b) 17 

Recursos da Educação investidos na prevenção ao COVID-19; c) Projeção para 2021 (classes, 18 

turmas e cargos do suporte pedagógico); d) Alimentação escolar e informativos; e) Curso do 19 

PRAFACE; f) Apreciação Comitê de Ética; g) Apreciação da plataforma para realização da 20 

atribuição 2021 de forma on-line. Dulce faz a abertura da reunião agradecendo a presença de 21 

todos. Rosimeire inicia a reunião pelo item 1.2 da pauta. Dulce tem a palavra, ela cita o Plano 22 

São Paulo. Um dos requisitos para a volta às aulas era que o município mantivesse vinte e oito 23 

dias na faixa amarela, o que se encontra, a conduta tomada desde o início era ouvir a 24 

comunidade: alunos, pais, profissionais da educação e Colegiado (Conselho). No dia de Hoje, 25 

Dulce diz que aconteceu a reunião do CIVAP com os Prefeitos e dois municípios que 26 

comunicaram o não retorno às aulas neste ano. O conselheiro Sergio pontua que as famílias têm 27 

externado o desejo do não retorno às aulas presenciais e que o Conselho Tutelar protocolou um 28 

ofício ao Ministério Público. Rosimeire para o próximo item da pauta: item 1.3. Comenta sobre a 29 

impossibilidade de eleição para montar a comissão neste momento e diz que a Secretaria achou 30 

por bem compor a Comissão com os Conselheiros deste Conselho Municipal de Educação, todos 31 

que estão ligados à Secretaria Municipal da Educação para compor a atribuição de classes e 32 

aulas. Consultando os representantes das categorias para saber o interesse: Prof. de Educação 33 

Física – Thiago Corado, Profª Flavia, suplente da Profª Keli que não se interessou, a Profª Silvia – 34 

suplente da Profª Maria José declinou, a Profª Silvia aceitou o convite. Profª Vanessa, 35 

representante dos Professores de Desenvolvimento Infantil, Profª Vanfa Eda da Educação 36 
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Especial, Rosimeire representando os Diretores de Escola e suplente Priscila e a Profª Sandra. 37 

Rosimeire fala de como foi constituída a Comissão sobre o “item a” da Pauta. A Comissão se 38 

reuniu e deliberou sobre a prorrogação do Processo Seletivo referente ao Edital de 2019. A 39 

comissão analisou, estudou o documento e fez um Parecer favorável à prorrogação do Processo 40 

Seletivo. A Secretaria Municipal da Educação juntará o Parecer, encaminhará ao Jurídico da 41 

Prefeitura que encaminhará ao Prefeito para posterior publicação. (Professores temporários que 42 

se inscreveram para atuar na Rede). Rosimeire fala sobre o “item b”: O Tribunal de Contas do 43 

Estado de São Paulo, a cada mês desde o dia de suspensão das aulas (março) todo mês, ele 44 

abre um questionário para que as Prefeituras respondam quanto ela tem investido de Recursos da 45 

Educação para a prevenção ao combate ao COVID-19. É lançado dentro da plataforma tudo o que 46 

foi investido, de março à agosto a Secretaria já investiu R$ 689.877,07 (seiscentos e oitenta e 47 

nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos). É preciso prestar contas, mês a mês, 48 

de notas e empenhos. “Item c”: Projeção de salas para 2021: A Secretaria Municipal da Educação 49 

tem realizado reuniões com Diretores, Supervisora Graziela, para fechar a questão das salas e 50 

turmas para o próximo ano e todo o processo de classificação. “Item d”: Os recursos investidos no 51 

COVID-19, também inclui alimentação escolar e também é feita a prestação de contas ao Tribunal 52 

desses investimentos e para onde vão esses recursos. Graziela diz que está sendo feita a quarta 53 

entrega de leite, segunda entrega de hortifruti, foi feita a entrega de kits secos e na próxima sexta-54 

feira, dia 25/09/2020, será feita a entrega das carnes. Essa entrega será feita por famílias, cada 55 

família receberá carne vermelha e frango. A entrega será iniciada pelas creches. Rosimeire “Item 56 

e”: Curso do PRAFACE: é um programa de aperfeiçoamento e formação de facilitadores para 57 

atuar na metodologia do CEDET – Centro de Desenvolvimento para potencial e talento que 58 

atende um público da Educação Especial com altas habilidades e super dotação. O presidente da 59 

ASPAT encaminhou para a Secretária Municipal da Educação um ofício divulgando o curso, 60 

solicitando a parceria, visto que temos o CEDET, a Secretaria fez uma parceria com a ASPAT de 61 

Larvas que é referência nessa metodologia para que o curso fosse oferecido aqui em Assis. Esse 62 

curso será oferecido aos Coordenadores Pedagógicos. “Item f”: Apreciação do Comitê de Ética é 63 

só uma validação – indicação de membros. O Comitê de Ética de Estudos e Pesquisas da UNESP 64 

de Assis solicitou para que o Conselho apreciasse a indicação de membros para seu Comitês, foi 65 

indicado dois titulares e dois suplentes. “Item g” apreciação da plataforma para realização da 66 

atribuição 2021 de forma on-line: Esse ano a Secretaria Municipal da Educação está organizando 67 

para que a Atribuição aconteça de forma on-line. Rosimeire diz também que é uma forma da 68 

Secretaria entrar no sistema e oferecer ainda mais transparência em todos os seus processos. 69 

Rone Item 1.1 Apresentação prévia do orçamento para o ano 2021: Como foi estimada a Receita 70 

do FUNDEB, o Governo solicita, através do CENSO Escolar, todas as matrículas das escolas do 71 

Estado. É feito um cálculo com ajuda do INEP/MEC. Em 27 de dezembro de 2019 havia uma 72 
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previsão/índice aluno/ano e dia 14 de agosto de 2020 foi atualizado o índice estimado, 73 

aproximadamente, em R$ 49.309.000,00 (quarenta e nove milhões e trezentos e nove mil reais). 74 

Tudo calculado em cima do CENSO e impostos envolvidos podendo ser para mais ou para 75 

menos. Essa é a entrada dos Recursos do FUNDEB que foi estimado para 2021 na Secretaria 76 

Municipal da Educação onde aquele recurso da Receita líquida, os 20% em cima do FUNDEB. 77 

Esses recursos retornaram para o município em número de alunos matriculados, por isso a 78 

importância em manter o Censo atualizado. O valor do recurso depende do nível de ensino que 79 

esse aluno está, valor aluno/ano, número de alunos matriculados na Rede e que nível de ensino 80 

cada aluno da Rede se encontra. Esses dados voltam e compõem a cesta de recursos do 81 

FUNDEB do nosso município. Em 2019 também foi feita essa projeção. Esse ano de 2020 houve 82 

uma diminuição dos repasses do FUNDEB, devido a um ano atípico e por estar associado ao 83 

indicador dos impostos. Essa é a estimativa dos cálculos do ensino infantil, fundamental e da 84 

educação especial que também faz parte dos 25% dos impostos. O município recebe os impostos 85 

municipais ISS, IPTU, impostos federais e estaduais conforme o número de alunos é o que 86 

determinará o valor recebido pelo município. Os conselheiros receberão via e-mail a planilha 87 

projetada nessa reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, ficando a cargo da 88 

secretária executiva Elieje Favaretto Ribeiro a elaboração desta Ata para registro dos fatos. Uma 89 

vez aprovada na próxima reunião, será arquivada e disponibilizada para conhecimento público das 90 

atividades desenvolvidas por este Conselho. 91 


