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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação  

 

Aos dezenove dias do mês de abril 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) Retorno das aulas presenciais no Município de Jahu – Ensino Híbrido; 2) Vacinação 
dos Profissionais da Educação; 3) Indicação de 01 membro deste Conselho para a Comissão 
Especial de Estudos – Resolução nº 362/2021 – Câmara Municipal de Jahu; 4) Indicação de 02 
(dois) membros deste Conselho para a Composição do novo CACS-Fundeb; 5) Demais assuntos 
pertinentes. Na oportunidade, o presidente deste Conselho iniciou a reunião, agradecendo a 
presença dos membros, e apresentando os assuntos a serem tratados nesta reunião. Iniciou a 
reunião exibindo a organização da Rede Municipal de Ensino a partir do Protocolo de Volta de 
Aulas, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Ressaltou que este Protocolo 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.  A partir do Protocolo Volta às Aulas, os gestores escolares elaboraram planos de 
retomada das aulas presenciais e organizaram as unidades escolares de acordo com este plano. 
Para suprirem as unidades escolares com equipamento de proteção individual – EPI e produtos 
para a higienização das unidades, a Prefeitura do Município de Jahu realizou compras, bem 
como as escolas, adquiriram produtos com recursos federais do Programa PDDE Emergencial, 
repassados através da Associação de Pais e Mestres - APMs escolares. O conselheiro Sergio 
apresentou suas considerações sobre os protocolos e o retorno às aulas presenciais. A 
Conselheira Valéria fez a sugestão das escolas fazerem vídeos explicativos sobre os protocolos 
das escolas. Dando prosseguimento a reunião, passou a palavra para a conselheira Juliana que 
explanou sobre a vacinação dos profissionais da educação do Município de Jahu. Continuando 
com a pauta da reunião, passou ao terceiro item, que se refere à indicação de um membro deste 
Conselho para participar da Comissão Especial de Estudos, proposto pela Câmara Municipal de 
Jahu. Após leitura e discussão da Resolução nº 362/2021 de 29/03/21, este colegiado indicou o 
Valéria Cristina dos Santos Gomes para participar desta comissão. Ato contínuo, passou para a 
indicação de dois membros desta gestão, sendo um titular e um suplente, para compor as vagas 
deixadas no CACS-Fundeb por representantes que não foram reconduzidos. Após as discussões, 
foram indicados Juliana Thais Beltrame e Orivaldo Candarolla como titular e suplente. 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, dezenove de abril de dois mil e vinte um. 
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