
 

 

Ata da reunião Ordinária de Secretários de Educação dos Municípios associados a AMAVI no dia 3 de abril 

de 2018, tendo por local a UNIDAVI - Rio do Sul, , com início marcado às 8h30min em primeira convocação 

com 15 associados presentes ou, em segunda convocação às9h com qualquer número de associados presentes, 

onde houve a deliberação dos seguintes assuntos: 

1- Orientações de Aspectos Jurídicos e Contábeis do Plano de Carreira do Magistério - Kleide Maria 

Tenffen Fiamoncini e Valmir Batista - Assessores da AMAVI; tendo o seguinte registro: 

 Plano de carreira pode ser alterado; 

 Precisam-se garantir as vantagens adquiridas por outro caminho, outra forma; 

 O piso do magistério é sobre o nível 1 e não nos demais níveis; 

 Necessidade de desvinculação do piso para pode manter o plano de carreira; 

 O crescimento da folha dos municípios está além do que se arrecada, gastos com pessoas está excedendo 

o necessário; 

 Importância de se programar as despesas em cima da arrecadação; 

 Responsabilidade dos gestores é de fazer com que as coisas se organizem; 

 Portaria 02/2018  movimentação  das contas do FUNDEB. Aguardar, pois ainda se encontra em discussão; 

 Cuidado sobre o patrimônio/manutenção; 

 Controle interno precisa fiscalizar o controle de estoque; 

 Fazer um indicie de pessoal – estimativa de impacto, salário, número de alunos, valores gastos; 

 Hora atividade está ainda em discussão pelo STF, mas já e constitucional, portanto deve ser cumprida na 

unidade. 

 Legislação de férias 45 dias precisa ser analisada nos respectivos municípios; 

2- Case - Escola Referência Brasil EEB Mont’Alverne, Vencedora do Prêmio Nacional de Gestão Escolar 

- Viviane Rosa Bennert, Diretora;  

 Comprometimento da equipe; 

 Ensino de excelência aprendizagem de excelência; 



 

 

 Trazer novas oportunidades aos estudantes; 

 Quem transforma a atitude e o adulto; 

 Possibilidades de escolha pelos estudantes; 

 Valorização do rendimento dos alunos; 

 Monitoramento do recreio feito com alunos também; 

 Questionário aos pais para avaliar o processo de ensino, aprendizagem e administração; 

 Pré conselhos; 

 Prestação de contas a comunidade; 

3- Apresentação do EducaCIM - Relatórios de Gestão - Sugestões de melhoria dos Portais - Secretários de 

Educação, Master e Coordenadores Pedagógicos - Tânia Mara Rocha Moratelli e Sidinei Nunes, Assessores 

Educacionais da AMAVI; 

 Planejamento; 

 Como os coordenadores estão cobrando dos professores a alimentação do sistema? 

 Necessidades: ferramenta para devolutiva aos professores, acesso aos pais e alunos, registro de 

inicio e fim para a procura em dias, uso do relatório para melhorar a pratica, relatório semanal de 

planejamento, número de professor por unidade; 

4- Informes: 

a) Cursos PPP - SENAC; 

 IDS e SENAC – Solicitar um responsável para contato para pagamento – cuidado com os atrasos; 

 PPPs – direcionamento dos trabalhos; 

b) Minuta do Projeto de Lei Eleição Diretores; 

 Verificar metas do PNE e PME; 

 Formação para dos cientes de gestão escolar; 

 Minuta de lei será encaminhada as secretarias para cabíveis decisões efetivando-se a gestão 

democrática; 

c) Portaria Conjunta nº 02/2018 do STN e FNDE; 

 Aguardar  pois ainda se encontra em discussão; 



 

 

d) Cursos UNDIME: GEM - PNITE;  

 GEM – Importância de todos participarem; 

 PNITE – encaminhado aos municípios. 

e) CONAE/2018; 

 CONAE – Boletim informativo; 

5- Assuntos de interesse dos Municípios e do Conselho. 

 Professor Heriberto retornará em abril para última visita e finalização das tabelas; 

 PNAIC – 15 a 17/04 – Próxima etapa. 
 


