
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, por 
meio de reunião virtual, através do aplicativo Google Meet, em virtude da pandemia pelo novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2), reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação, 
criado pela Lei nº 3.187, de 24 de junho de 1997, alterado pela Lei nº 3.978, de 12 de julho de 
2005, nomeados pelo Decreto nº 7.960, de 24 de fevereiro de 2021, para a discussão dos 
seguintes assuntos: 1) Esclarecimento sobre o transporte escolar dos alunos das escolas 
públicas do município de Jahu, Estado de São Paulo. Na oportunidade, o presidente Orivaldo 
Candarolla iniciou a reunião, agradecendo a presença dos membros e apresentando a 
Professora Priscila Capobianco, cidadã jauense, interessada em conhecer os trabalhos do 
Conselho Municipal de Educação, e do Diretor da Secretaria de Educação do Município de 
Jahu, Jeferson Oliveira, um dos responsáveis pelo transporte escolar da Secretaria de 
Educação, convidado especial para esclarecer algumas dúvidas sobre esse serviço. Ato 
contínuo, o Presidente do Conselho, Orivaldo Candarolla, iniciou a reunião falando sobre os 
comentários na mídia sobre o transporte escolar no município: atraso na entrega das 
carteirinhas, nova licitação do transporte, inscrições dos alunos, homologação na Secretaria 
Escolar Digital e outros assuntos pertinentes. Informou ainda sobre a necessidade do conselho 
se inteirar dos assuntos referentes a esse serviço. Em seguida, apresentou o senhor Jeferson 
Oliveira para que explicasse aos membros do Conselho sobre os procedimentos para a 
concessão do transporte escolar aos estudantes das escolas públicas. Ainda, esclareceu sobre 
como são os procedimentos para a concessão das carteirinhas aos alunos da Rede Estadual de 
Ensino a aos alunos da Rede Municipal.  Informou que as inscrições dos alunos para o 
transporte escolar da rede estadual são feitas na Secretaria de Educação e dos alunos da Rede 
Municipal são feitas nas escolas municipais. Após as inscrições, a Diretoria de Ensino 
homologa as inscrições dos alunos da rede estadual e a Secretaria de Educação homologa as 
inscrições dos alunos das escolas municipais. Também esclareceu sobre o processo licitatório 
que está sendo realizado sobre o transporte escolar. Todos os participantes tiveram a 
oportunidade de perguntar e esclarecer dúvidas sobre o transporte escolar. Nada mais havendo 
a ser tratado, o Presidente, Orivaldo Candarolla, deu por encerrada a reunião. Eu, Juliana Thais 
Beltrame, secretária, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e a posteriori pelos 
demais presentes de acordo com a imagem dos membros participantes nesta reunião. Jaú, vinte 
e cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e dois. 
 

 

 



 


