
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação 

Aos três 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) Calendário Escolar; 2) Decreto nº 8.233 de 02/02/2022; 3) Plano 
Estratégico da Rede Municipal de Ensino 2021-2024; 4) Cronograma de Reuniões deste 
Conselho para o ano de 2022. Na oportunidade, o presidente Orivaldo Candarolla iniciou a 
reunião, agradecendo a presença dos membros e informando a todos que a presente reunião é 
referente ao mês de janeiro e que até o fim do mês, os membros do Conselho serão 
convocados para participar da reunião referente ao mês de fevereiro. Ato contínuo passou à 
discussão e apresentação do Calendário Escolar sugerido às escolas da Rede Municipal de 
Ensino em consonância com as orientações do Governo de Estado, por meio da Diretoria de 
Ensino de Jahu, bem como abordou e apresentou aos conselheiros presentes o Decreto nº 
8.233 de 02/02/2022, que suspendeu as aulas na Rede Pública, Privada e congêneres de ensino 
nos dias 03 e 04 de fevereiro, devido as fortes chuvas e a situação em que o Município se 
encontra. O conselheiro Jean, representante de escolas da rede particular de ensino, 
apresentou que as escolas da rede particular tiveram liberdade para optar em realizar as aulas 
remotas ou suspender. As escolas que suspenderão realização posteriormente a reposição 
destes dias. O Presidente Orivaldo Candarolla acrescentou que a rede municipal também fará 
a reposição dos dias suspensos. Após as considerações sobre o calendário, o presidente 
Orivaldo Candarolla passou a apresentação do documento Plano Estratégico 2021-2024 da 
Rede Municipal de Ensino, encaminhado pela Secretaria de Educação do Município de Jahu 
para conhecimento e apreciação do conselho sobre os desafios educacionais e estruturais a 
serem superados, bem como prevê ações para a evolução da educação no Município. Após a 
apresentação do documento, o conselheiro Sergio, Diretor de Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino, relatou a necessidade e importância do documento tanto para ter 
conhecimento das ações do poder público quanto para o planejamento da gestão das unidades 
escolares pelo diretor e pela equipe escolar. Na sequencia, foi deixada a palavra livre para 
considerações. A conselheira Sônia também abordou a importância do planejamento e ações 
para a melhoria da qualidade da educação. Após as considerações, o presidente Orivaldo 
Candarolla questionou a todos sobre o formato da reunião, dias e horários a serem realizadas 
neste ano e todos concordaram em continuar com a realização das reuniões de forma remota. 
Também foi sugerido pelo presidente Orivaldo Candarolla convidar representantes do 
Conselho Tutelar para abordar sobre as responsabilidades das unidades escolares em relação à 
busca ativa dos alunos. 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, três de Fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

 



 

 

 



 

 

 


