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Ata da 1ª Reunião Ordinária de 20191 

Ocorreu aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, nas dependências do 2 

Núcleo de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Assis, a 1ª Reunião 3 

Ordinária do Conselho Municipal de Educação. De acordo com o previsto no calendário do 4 

organismo a reunião deveria ter ocorrido em 05/02/2019, porém em função do retorno dos 5 

professores na Unidades escolares e indisponibilidade do local para realização a sessão foi 6 

adiada para a presente data e foi presidida pelo conselheiro Nilson Silva, presidente do conselho. 7 

A reunião foi iniciada em primeira chamada às oito horas com a presença dos seguintes 8 

conselheiros: TITULARES: 1-Dulce de Andrade Araújo; 2-Graziela Cristina de Oliveira Holmo; 3-9 

Isaura da Silva Leopoldo; 4-José Hélio da Silva; 5-Kênia Elisabeth Vaz; 6-Nilson Silva; 7-10 

Rosimeire dos Santos; 8-Silvia Maria Almeida Mota; 9-Tatiane Cristina de Sousa da Silva; 10-11 

Thiago Corado Lima; 11-Vanessa Rodrigues Pereira da Silva; 12-Victor Luís de Souza Schimdt. 12 

SUPLENTES: 1-Luciana de Vito Zollner; 2-Maria Márcia Alves de Oliveira; 3-Priscila Aparecida 13 

Bruzão; 4-Valcir dos Santos Botelho. SUPLENTE NA CONDIÇÃO DE TITULAR: 1-Vanda Eda 14 

Leme Palma. JUSTIFICATIVAS: Keli Cristina Ireno Mazzo, Lucila Torreti Jordan, Marluce Silva 15 

Valente, Paulo Cesar Tito e Sandra Eliana Ortiz Coca. I - Pequeno expediente: A) Leitura de 16 

correspondências: ENVIADAS: Ofício nº 001/2019 – CME de 31/01/2019 -  Solicitando as 17 

seguintes informações: a) Data de ingresso dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil –ADI -  18 

Concurso Público 02/2018 - Edital 16/2018 b) Planejamento da Secretaria Municipal da Educação 19 

para substituir esses profissionais, no caso de ingresso dos ADI’s após o início das aulas. c) 20 

Haverá de formação desses profissionais antes do início das atividades com alunos?. 21 

RECEBIDAS: Ofício GAB SME nº 005/2019 de 01/02/2019 em resposta ao Ofício nº 001/2019 – 22 

CME informando: a) após a homologação do resultado, serão iniciadas as convocações dos 23 

candidatos classificadosm os quais terão os prazos legais para apresentação dos documentos 24 

necessários ao ingresso e realização de exames admissionais. b) Enquanto não houver o 25 

ingresso dos ADI’s, a SME serão contratados em caráter eventual, PEB I – Educação Infantil. C) 26 

está prevista a formação para os ADI’s no total de 30 horas, das quais 20 serão realizadas antes 27 

do início das atividades com alunos e 10 horas posteriores. B) Informações do Conselho do 28 

FUNDEB (Fala do representante do Conselho Municipal de Educação): a representante que é 29 

presidenta do CACS FUNDEB informou aos conselheiros que o CACS FUNDEB ainda não fez a 30 

análise referente ao 4º Trimestre de 2018 e assim que emitir Parecer apresentará em reunião. II. - 31 

GRANDE EXPEDIENTE: A) Fala dos Conselheiros: Silvia Maria Almeida Mota questionou a 32 

Secretaria Dulce de Andrade Araújo sobre o pagamento do reajuste do Piso salarial aos  33 

Professores de Desenvolvimento Infantil  no mês de janeiro. A Secretaria informou que a 34 

solicitação foi feita a Secretaria Municipal de Governo no início do ano, porém o pagamento não 35 

foi feito, segundo ela o reajuste, bem como o valor retroativo referente ao mês de janeiro, será 36 

pago no mês de fevereiro. Dulce pediu a fala para dar as boas vindas aos conselheiros na 37 

primeira reunião do ano e informar que a EMEI Professor Paulo Mattioli está em pleno 38 

funcionamento e que a EMEIF Lucas Thomaz Menk já funciona nas novas instalações e sua 39 

inauguração será realizada dia 19/02 as 09horas. Em relação a EMEIF Milton Rocha, Dulce 40 
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comunicou que não foi possível iniciar as atividades já no prédio novo em razão do atraso na 41 

entrega da obra, sendo assim o Unidade está funcionando, provisoriamente, nas antigas 42 

instalações da EMEF Lucas Thomaz Menk. A Secretaria Municipal da Educação está realizando o 43 

transporte dos alunos. Silvia Maria Almeida Mota questionou sobre o impacto tanto da contratação 44 

de Professores PEB I para atuar em substituição aos ADI’s quanto do transporte desses alunos, 45 

despesas estas não previstas em orçamento. Dulce não soube informar. Victor Luís de Souza 46 

Schimdt questionou sobre o quadro de funcionários das Unidades para início do ano letivo, 47 

principalmente nas unidades novas. Dulce informou que o quadro não está completo. Hélio pediu 48 

a palavra manifestar sua preocupação em relação a inauguração das escolas no que ele chamou 49 

de improviso pois as unidades não passaram por vistorias do Corpo de Bombeiros. III. - ORDEM 50 

DO DIA. Pauta Única: Análise e Deliberação sobre a Resolução SME  nº 06/2019 que dispõe 51 

sobre a elaboração do Calendário Escolar 2019. O Calendário e a resolução foram 52 

apresentados aos conselheiros pela supervisora de ensino responsável por sua elaboração, 53 

Luciana de Vito Zollner. Após apresentação, colocado em votação, os conselheiros aprovaram o 54 

Calendário Escolar para o ano de 2019 por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi 55 

declarada encerrada a reunião ordinária, ficando a cargo da secretária executiva Sueli Corrêa de 56 

Oliveira a elaboração desta Ata para registro dos fatos. Uma vez aprovada na próxima reunião, a 57 

mesma será arquivada e disponibilizada para conhecimento público das atividades desenvolvidas 58 

por este Conselho. 59 


