
 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

Tipo de Reunião 

 Grupo Gestor 

 Assembléia - CODIME 

 Comissões 

 
 

Data: 05/04/16 Hora Início: 09:00:00 Hora Término: 12:00:00 

Local:   AMAVI - Auditório 

 

Pauta 

 
ORDEM DO DIA: 
1 - Recepção - Mensagem; 
2 - Apresentação EducaCIM - Portais - Assessoria Educacional - Equipe Técnica do 
EducaCIM; 
3 - Orientações sobre as Condutas Vedadas em Ano Eleitoral - Assessoria Jurídica e 
Contábil da AMAVI; 
4 - Cumprimento da Hora Atividade - Assessoria Educacional; 
5 - Orientações do PAR - CODIME; 
6 - Assuntos de Interesse dos Municípios e do Conselho. 
 

 
Decisões: 
 
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis reuniram-se nas dependências 
do auditóri da Asociação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI , os Secretários 
de educação associados ao CODIME, juntamente com alguns técnicos e a assessora 
eucacional senhora Tânia que presidiu a reunião pois neste dia o presidente do 
colegiado senhor Jean Guilow não se fez presente, justificando problemas profissionais. 
A reunião iniciou no horário estabelecido em pauta e todos os assuntos foram 
abordados e debatidos com a platéia. 1- Como primeiro ponto da pauta houve a 
recepção com uma mensagem acolhedora de boas vindas, na sequência o senhor 
Ernani Schneider, iniciou a explanação sobre o EducaCIM - Portais - Assessoria 
Educacional . 2- A conversa buscou uma retrospectiva que entende estarmos em um 
momento de finalização de uma etapa que foi pensada a muito tempo, em maio de 2012 
iniciaram os trabalhos do EDUCACIM e neste interim de tempo muitas foram as 
conquistas e os avanços que o sistema passando e se aprimorando. Ernani salientou 
que o dado pelo dado não resolve nada, que é necessário observar através deles 
oportunidades de soluções e reconduções pedagógicas. Precisamos trabalhar a gestão 
da informação e compreender a amplitude deste projeto. O portal está pronto para 
utilização, não finalizado mas em condições de utilização. Todo o projeto do EducaCIM 
passará por inúmeras adequações e validações através deste novo contrato e sempre 



 

 

que necessário para adequar-se as necessidades dos municípios. Podemos e 
precisamos aprimorar a dimensão pedagógica no sistema, pois ainda estamos fazendo 
gestão de quantidades. Os portais tanto do aluno quanto do professor trazem a 
condição de valorização do ato pedagógico, é possível planejar e registrar toda a 
caminhada educacional da escola dentro do portal. Os papeis estão mudando, cada um 
assume novas funções, tanto o professor, quanto o máster ou o secretário de escola. A 
comunicação com o aluno através do portal oportuniza contato com as famílias e tempo 
real, a liberação para o aluno e família será gradativa, conforme intencionalidade da 
secretaria e da escola, quando estiverem preparados para tal passo. Os portais 
oportunizarão a gestão do trabalho, informação em tempo real, registro único, garantia 
de informações e a consulta dos registros. Existem promissoras possibilidades futuras: a 
mudança de planejamento, relatórios administrativos, comunicação pais e conselho 
tutelar, melhoria de acesos a internet, fomento de projetos e aquisição de equipamentos 
e servidores, frequência digital. Os Secretários puderam perceber o quanto será 
importante a implantação efetiva dos portais nos municípios. 3- Orientações sobre as 
Condutas Vedadas em Ano Eleitoral - Assessoria Jurídica e Contábil da AMAVI, o senhor 
Maurino Burini que ressaltou a base legal e a Lei 9.504/97 que estabelece as normas 
para as eleições. A base da explanação foi o artigo 73 que versa sobre as Proibições 
aos agentes públicos, servidores ou não as condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. O debate enfatizou a atenção na , 
sendo permitida apenas para a convenção que acontecerá de 20/07 a 05/08. Vedado o 
uso de materiais ou serviços bem como a distribuição gratuita de bens exceto os de 
caráter social e regulamentados em lei um ano antes do ano eleitoral. Vedadas todas as 
transferências voluntárias de recursos a partir de 02 de julho de 2016. As readaptações 
e vantagens aos funcionários podem ser pagas apenas no próximo ano. Não existe 
vedação para realização de concurso público. Alguns questionamentos foram feitos e 
respondidos prontamente conforme os preceitos legais. O assessor Valmir Batista expos 
os cuidados com a Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio das contas públicas 
para este ano de final de mandado , salientou a necessidade de planejamento, equilíbrio 
de contas públicas, transparência , controle e responsabilização. O gasto de pessoal 
estão proibidos aumentos nos dois últimos quadrimestres que antecedem o final do 
mandato. As dúvidas foram sanadas e os secretários instrumentalizados com o 
conhecimento da legislação vigente. O quatro assunto abordado foi Cumprimento da 
Hora Atividade - tema apresentado pela Assessora educacional Tânia, que ressaltou o 
cuidado que devemos ter em respeitar a legislação e também a normatização sobre o 
cumprimento da hora atividade que é hora de trabalho e não de ficar em casa como 
alguns profissionais subentendem. 5 - Orientações do PAR - o par está aberto em fase 
de diagnóstico e deve ser elaborado em parceria com as equipes locais sendo o retrato 
da realidade educacional e tendo como norteador o plano municipal de educação 
aprovado em cada município. Nada mais havendo a tratar a reunião foi finalizada e o 
livro de presença segue assinado por todos os presentes. 

Presentes – ver lista de presenças. 
 


