
 

 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CODIME 

31/01/2017 – 9 às 12h – Auditório da AMAVI 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1 - Recepção e Mensagem; 
1 – O assessor  executivo da AMAVI 
Agostinho juntamente com a assessora 
educacional Tânia  deram as boas vindas 
ao colegiado, falando da importância de se 
desempenhar um trabalho serio na 
educação, para que essa se desenvolva. 
Afirmou a importância do EDUCACIM para 
os municípios enquanto programa de 
gestão e administração educacional. 
Chamou atenção aos municípios que ainda 
não enviaram os termos aditivos e 
contratos, e pediu que com urgência os 
enviassem a IDS, empresa responsável 
pelo sistema. Frisou a importância de se 
conhecer o orçamento, os recursos, a parte 
contábil da secretaria os quais nos é 
disponibilizado, para assim podermos fazer 
uma boa gestão. Comentou sobre o 
transporte escolar, no qual devemos agir de 
uma forma correta e pesada, se 
assegurando legalmente de estarmos 
fazendo o correto. A assessora Tânia fala a 
da importância de priorizarmos as 
assessorias que a AMAVI oferece, pois a 
oferta é grande e como estamos em época 
de recessão precisamos agir de acordo 
com o que temos orçado. Comentou ainda 
da importância dos encontros do colegiado 
do CODIME, para discutir sobre os 
assuntos pertinentes a educação. Disse 
ainda que é necessário fazermos a 
otimização dos recursos e que precisamos 
priorizar as ações. 

2 - Apresentação da Assessoria 
Educacional; 

2- Os assessores educacionais 
responsáveis pelo sistema EDUCACIM, 
Sidnei e Jariel se apresentaram para o 
colegiado. Falaram do trabalho que 
desenvolvem junto aos municípios pelo 



 

 

 
 

EDUCACIM com o Sistema da IDS. 
Apresentaram o Sistema de modo geral o 
funcionamento  dos portais, e salientou a 
importância de  escolher analistas que 
sejam comprometidos e acima de tudo 
técnicos devido a responsabilidades  sobre 
os dados.Foi definido a  reunião para os 
analistas  novos  para o dia 02/02/2017 no 
período  integral na UNIDAVI, e para os 
secretários de escola foram definidos dois 
grupos para atender melhor a demanda, o 
primeiro ficou para o dia 08/02/2017, e o 
próximo ainda a confirmar. A novidade para 
o ano de 2017 é que será disponibilizado o 
portal do aluno com acesso inclusive para 
pais. Frisaram também a importância de 
reuniões frequentes entre os analistas, os 
secretários de escola e diretores para que o 
sistema aconteça de forma segura e 
eficaz.. Foi sugirido a importância do 
investimento na aquisição de computadores 
e internet para o bom funcionamento do 
Sistema 

3 - Prestação de Serviços dos Assessores 
Educacionais ao CODIME, EducaCIM, 
FREIAVI, NUTRICIONISTAS e DESPORTO; 

3-A assessora Tânia fala da importância da 
assessoria da e AMAVI da assiduidade nas 
reuniões. Explicou sobre o suporte que a 
AMAVI da aos municípios, apresentou ao 
CODIME também, FREAVI, reuniões com 
as  Nutricionistas,e salientou o trabalho 
desenvolvido para cada assessoria. 

4 - Plano de Trabalho/2017 AMAVI/CODIME; 
4-Plano de trabalho para 2017: Apoio ao 
FREAVI, ao CODIME, visitas as secretarias 
sempre que solicitado, assessorias, 
realizações de eventos, formações, 
consultorias, entre outros de suma 
importância para que os municípios possam 
estar se assegurando de terem resultados 
positivos o longo da gestão.  

5 - Apresentação do Regimento Interno do 
Conselho dos Dirigentes Municipais de 

Educação, Eleição da Diretoria e 

5-  Apresentação do Regimento Interno do 
Conselho dos Dirigente Municipais de 
Educação, eleição da diretoria ficaram para 



 

 

 
 

Cronograma de Reuniões; próxima reunião ,definido o cronograma 
das reuiões conforme Artigo 13 do 
Regimento Interno 

6 - Assuntos de Interesse dos Municípios e 
do Conselho. 

6.-Próxima reunião agendada para 7/03/17 
no auditório da AMAVI  

 

 
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença. 

 
 

Rio do Sul, 31 de janeiro de 2017. 
 
 

COORDENADOR DO CODIME 
 

SECRETÁRIO DO CODIME 


