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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação  

 

Aos dez dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, por meio de reunião 
virtual, através do aplicativo Google Meet, em virtude da pandemia pelo novo Coronavirus 
(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) 
Emissão de Parecer para a Comissão Especial de Estudo proposto pela Câmara Municipal de 
Jahu, por meio da Resolução nº 362/2021 de 29/03/21; 2) Demais assuntos pertinentes. Na 
oportunidade, o presidente deste Conselho Orivaldo Candarolla iniciou a reunião, agradecendo a 
presença dos membros, e apresentando os assuntos a serem tratados nesta reunião. Iniciou a 
reunião recordando que a senhora Valéria Cristina dos Santos Gomes é a representante deste 
conselho, nesta Comissão de Estudos, que segundo seu proponente, o Vereador Mateus Turini, 
visa averiguar as garantias de aprendizagens na rede municipal de ensino, no contexto da 
pandemia. Em ato contínuo, o Presidente apresentou e fez a leitura do Ofício nº 08/2021 de 
12/05/2021. Após a leitura, o presidente deste conselho deixou a palavra livre aos demais 
conselheiros em relação às questões solicitadas no Ofício. O Conselheiro Uilde expôs que muitas 
das questões são técnicas e que, em algumas questões, a participação popular nas questões 
pedagógicas é importante. Sugeriu ainda, a viabilização em oficiar os órgãos competentes, 
Vigilância Sanitária e Assistência Social, para apresentarem informações. A Conselheira Sonia 
explanou que no seu entendimento, os itens solicitados necessitam ser respondido embasado nos 
documentos e fotos apresentados na ultima reunião, ou seja, baseada no Plano de Retomada das 
Aulas Presenciais e nas fotos disponibilizadas pelas próprias escolas, pois está em conformidade 
com os protocolos de biossegurança elaborados pelos diversos órgãos sanitários federais, 
estaduais e municipais, bem como seguindo as orientações contidas no Plano São Paulo.  Após 
as discussões, ficou acordado que na próxima segunda feira, dia 14 (catorze) de junho, alguns 
conselheiros se reuniriam para emitir o parecer. 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, dez de junho de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

 


